
 
 
 
 
 
 
 

 القرى أم جامعة

  الرتبيةكلية 

 وعلم النفس االجتماعي الشخصيةاملاجستري يف 



 

 نموذج توصيف المقرر

 :التعليم والتعلم .6
  :خصائص الخرجين ومخرجات التعلم 1/ 4

 :الربانمج إن وجد املسارات الرئيسة أو التخصصات اليت يشملها 0/ 0/ 6
 الرتبية وعلم النفس -أ

 البحث العلمي -ب
 الشخصية  -ت
 علم النفس االجتماعي -ث
   -ج

 الماجستير في الشخصية وعلم النفس االجتماعيالخطة الدراسية لمرحلة  الخطة الدراسية: 2/ 1/ 4

 نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
املتطلب 
 السابقة

الساعات 
 احملتسبة
 -)معتمدة 

 نظري( -عملي

املستوى 
 األول

 3  مقرر اجباري طرق البحث العلمي  3-1214400 نفس
 2  مقرر اجباري مدارس علم النفس 2-1214402 نفس
 2  مقرر اجباري علم نفس العالقات الشخصية 2-1214403 شخصية
 2  مقرر اجباري علم نفس اجتماعي 2-1214406 شخصية

 الرتبوية إدارة املؤسسات 1210422-2
 األصول اإلسالمية للرتبية 2-121041060 2  مقرر اختياري

 تكوين املعلم وتطويره 2-121241063هنج  

 املستوى
 الثاين

 3  مقرر اجباري اإلحصاء التطبيقي 3-1214420 نفس
 2  مقرر اجباري بناء أدوات البحث  2-1214422 نفس
 2  مقرر اجباري علم نفس الدعاية والرأي العام 2-1214423 شخصية
 2  مقرر اجباري علم النفس االجتماعي الرتبوي 2-1214426 شخصية
 2  مقرر اجباري 0نظرايت علم النفس االجتماعي  2-1214420 شخصية

املستوى 
 الثالث

 2  مقرر اجباري النفس اإلنسانية من منظور اسالمي 2-1214430 نفس
 2  مقرر اجباري نظرايت الشخصية 3-1214432 شخصية
 2  مقرر اجباري اختبارات الشخصية 3-1214433 شخصية

 املقرر االختياري من القسم 
 املقاييس النفسية 2-1214436 نفس

 مقرر اختياري
 

  علم النفس الشخصية 2-1214400 نفس 2
  فروق فرديه  2-1214402 نفس



 

 نموذج توصيف المقرر

  جماالت االرشاد النفسي  2-1214406 إرشاد
  مشكالت الطفولة واملراهقة 2-1214406 نفس
  علم النفس املهين 2-1214400 نفس
  علم نفس النمو 2-1214432 منو 

املستوى 
 الرابع

 2  مقرر اجباري سيكولوجيا االجتاهات وتغريها 2-1214460 شخصية
 2  مقرر اجباري حلقة حبث ابلشخصية وعلم النفس االجتماعي 2-1214462 شخصية

  01  مقرر اجباري الرسالة العلمية  
 للخطة الدراسية: البحثيةامليدانية أو املكوانت  3/ 0/ 6
 :إن وجدت() موجز ابملكوانت العملية أو الطبية العيادية أو مكوانت برانمج الزمالة اليت يتطلبها الربانمج 0/ 3/ 0/ 6

الرسوم  شخصيةالحيتاج الربانمج تدريب الطلبة يف العيادات النفسية على تطبيق مقاييس  :توصيف موجز لنشاط اخلربة امليدانية (أ .أ
 االسقاطيه والتقرير الذايت 

  الثثاملستوى ال –اجستريمبرحله امل من الربانمج تنفذ اخلربة امليدانية؟)املستوى الدراسي( يف أي مرحلة أو مراحل  (ب .ب

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

 الشخصية. اختباراتتطبيق عملي لماده  :عدد الساعات املعتمدة (د

 (:)إن وجدتالرسالة العلمية أو  البحثي متطلبات املشروع 2/ 3/ 0/ 6
صية يقوم الطالب بالبحث في إحدى المشكالت البحثية في تخصص الشخ مبتطلبات املشروع البحثي أو الرسالة: توصيف موجز (أ

بحيث يتميز موضوعها باالصالة واالبتكار واإلسهام الفاعل في إنماء المعرفة في التخصص، وعلم النفس االجتماعي 
وتكون هناك أهمية للدراسة في المجتمع، ويمارس الطالب في دراسته جميع مهارات البحث العلمي بدًءا من القدرة على 

ات بحثية وتقديم توصيات علمية ومقترح اشتقاق مشكلة بحثية تستحق الدراسة وحتى وصوله إلى نتائج دراسته ويفسرها
 من خالل هذه النتائج، كما يمارس من خالل رسالته العلمية قواعد الكتابة العلمية الصحيحة.

  املشروع البحثي أو الرسالة:اكتب أهم خمرجات التعلم املستهدفة من  (ب
 يمارس جميع مهارات البحث العلمي من خالل الرسالة التي يقدمها. -

 م رسالة علمية في موضوع بحثي يتميز باألصالة واالبتكار.يقد -

 يسهم بشكل فاعل من خالل موضوع رسالته في إنماء المعرفة في التخصص. -

يكتب تقرير الرسالة وفق قواعد الكتابة العلمية الصحيحة فيما يتعلق بأسلوب الكتابة، وعرض المعلومات والتعبير  -
 ونسبة االقتباس، واللغة الصحيحة، وعرض النتائج وربطها بأجزاء الدراسة.عن األفكار واآلراء وتناسقها، 

 يصوغ عنوان تقرير الرسالة العلمية صياغة لغوية صحيحة بما يتناسب مع مضمونها ويدل عليه.-

 يكتب مستخلًصا للرسالة العلمية يتسم بالشمولية. -

 دها وإجراءاتها.يعبر بشكل واضح عن مشكلة دراسته وأهدافها وأهميتها وحدو -



 

 نموذج توصيف المقرر

  :الدراسية توصيف املقررات 6/ 0/ 6
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 )املاجستري(مقررات برنامج  مجيعاملقرر: اسم 

    
 

 

 

 

 

 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 طرق البحث العلمي :اسم املقرر  

 نفس (  3-1214400)  رمز املقرر:  
 

 

 

 

  



 

 نموذج توصيف المقرر

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ 0661-2-01 اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 
 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر  .أ

 نفس (  3-1216611مناهج وطرق البحث العلمي ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 لماجستيرا. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

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

  المستوى األول: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .4
 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .5
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

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

 %011 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .د
    

  - النسبة: - تذكر أخرى .ه
 تعليقات:

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 إكساب الطلبة األطر النظرية والمهارات التطبيقية الخاصة بمناهج وطرق البحث العلمي



 

 نموذج توصيف المقرر

اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز 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. -

 ث موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا التخصص.متابعة مصادر المعلومات المختلفة بشأن تحدي -

 استخدام قواعد البيانات اإللكترونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث المتعلقة بمناهج وطرق البحث العلمي.  -

هيئة  أعضاء المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل -

 التدريس والطالب.

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

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

 وصف عام للمقرر:
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمناهج وطرق البحث العلمي، وتدريبه على كيفية استخدامها وتطبيقها، وتحديد  -

كتابة نتائجها وتفسيرها، والمنهج البحثي المالئم لجمع وتحليل البيانات، ومعالجة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة 

 .التقرير النهائي للبحث

 

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

 3 1   (جودته-جماالته  –خصائصه  –أهدافه  –)مفهومهالبحث العلمي 
الدراسة باللغة العربية  مستخلص-الدراسة  )عنوانخطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي 

وإجراءات الدراسة  منهج-السابقةاإلطار النظري والدراسات -إلى الدراسة المدخل-واإلنجليزية

-ترحةالمقنتائج الدراسة والتوصيات والبحوث  ملخص –عرض نتائج الدراسة وتفسيرها  –

 المالحق(  –الدراسة  مراجع

0 9 

 0 1 المنهج التجريبي( –المنهج التاريخي  –مناهج البحوث العلمي )المنهج الوصفي 

 0 1 العاملية ( –التنبؤية  –التفاعلية  – )االرتباطيةصياغة الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 

 –االستبيان  –والمقاييس  )االختباراتطرق وأدوات جمع البيانات في البحوث الكمية 

 تحليل المحتوى(  –المقابلة  –المالحظة 

1 0 

 –تباطيةالبحوث االر –البحوث السببية المقارنة –تصميمات البحوث الكمية )البحوث المسحية

 البحوث شبه التجريبية(

1 0 

 0 1 معايير تقويمها( –تحدياتها  –تساؤالتها  –محدداتها  – )خصائصهاالبحوث النوعية 

 –المالحظة المتعمقة -طرق وأدوات جمع البيانات في البحوث النوعية )المقابلة المتفاعلة 

 تحليل الوثائق(.  

1 0 

 0 1 خطوات إحراء البحوث النوعية

 0 1 ليلي(البحث التح –البحث االثنوجرافي  –تصاميم ومناهج البحث النوعي )البحث التاريخي 

 0 1 معايير تقويمها( –تحدياتها –تساؤالتها  –محدداتها  –)خصائصهاالبحوث المختلطة 



 

 نموذج توصيف المقرر

 0 1 المختلطة وتقويمها. المناهج دراسة إجراء خطوات

 0 1 كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي. 

 APA 1 0قاً لـوف المراجع(التوثيق في قائمة  –في المتن  )التوثيقالتوثيق في البحث العلمي 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 61 - - - - 61 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة  .3

 

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

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

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

 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :علىأن يكون قادراً  الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 0

مناهج وطرق البحث أن يتعرف على األطر العلمية ل 0-0
 .العلمي

المحاضرة باستخدام  -
 العروض التقدمية.

الحوار والمناقشة الموجهة  -
 الهادف.

األنشطة التطبيقية ومهام -
 األداء.

االختبارات  -
 القصيرة 

 االختبارات-
 النصفية

االختبارات  -
 النهائية

 أن يذكر خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي. 0-2

 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها. 0-3

ة والنوعي ومناهج البحوث الكميةأن يتعرف على تصاميم  0-6
 والمختلطة



 

 نموذج توصيف المقرر

 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
أن يستعرض طرق وأدوات جمع البيانات في البحوث  0-0

 والنوعية والمختلطة. الكمية
قاعدة أداء وصفية  - 

(Rubric)  لتقويم
األنشطة ومهام 

 األداء.
 أن يحدد معايير وشروط اختيار المنهج البحثي المناسب.  0-4

 أن يتعرف على كيفية كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي 0-7

 املعرفيةاملهارات  2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على: 

أن يصمم مخطط لسير العمليات لتحديد المنهج البحثي  2-0
 األمثل لتحليل البيانات على اختالف أنواعها. 

 العصف الذهني  -
استراتيجية التعلم  -

 االستكشافي
إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية المتعلم مثل التعلم 
التعاوني، التعلم النشط، 
المعتمدة على تصميم مهام 

 األداء وفقا لسياق الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

األنشطة ومهام 
 األداء

أن يحدد الكفايات والمهارات األساسية لالختيار الصحيح  2-2
 للمنهج البحثي األكثر مالئمة.

أن يناقش نتائج المعالجات ومخرجات البحوث الكمية  2-3
 والنوعية والمختلطة ويفسرها. 

أن يقترح عددا من المعايير لحقيبة اإلنجاز الخاصة  2-6
 بأنشطته وواجباته ومشاريعه. 

أن ينظم العمل مع أقرانه في المجموعة على نحو فعال،  2-0
المعطاة، ويقترح لحل مشكالت معقدة توفرها مهمة األداء 

 منهجية متكاملة لحلها.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يلتزم الثقة بالنفس والوعي بأهدافه وقدراته وسعيه  3-0

 الستثمارها إيجابياً.

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية المتعلم مثل التعلم 
النشط، التعاوني، التعلم 

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 األداء 
 –مهارات االتصال 

مهارات العالقات 
تحمل  –الشخصية 

المسؤولية، والعمل 
 ضمن فريق(

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

ي ف أن يلتزم بقوانين الجامعة ومتطلبات المقرر وتسليمها 3-3
 الوقت المحدد

أن يتقبل التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته  3-6
 والمجموعات األخرى، ويمارس دور القيادة إذا أسندت إليه

 بكفاءة وتميز.

أن يقوم أداء أقرانه في مجموعات التعلم األخرى في ضوء  3-0
 قاعدة أداء وصفية يتم تصميمها لتقويم مهام األداء.

يبادر في المشاركة في النقاش، وتقديم تغذية راجعة أن  3-4
 جيدة ألنشطة ومشاريع المجموعات األخرى أثناء عرضها.

أن يتحمل المسؤولية في أداء العمل المكلف به ضمن  3-7
 الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في الوقت المحدد.

أن يتفاعل مع أقرانه في المجموعة، ويقترح آراء هادفة  3-1
 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية، بأسلوب مناسب

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 6
أن يستخدم المهارات المتصلة بتحديد المهمات والعمليات  6-0

التي تتطلبها 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، 

تقديم تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
أن يحسب أحجام العينات في البحوث الكمية في ضوء  6-2

 SPSSيدوياً وباستخدام برنامج  دراستها الطرق التي تم
المعتمدة على تصميم مهام 

 األداء وفقا لسياق الحياة.
 ومناقشة نتائجه

 وتفسيرها.
التقويم الذاتي،  -

وتقويم األقران 
وتقوم األستاذ 

 باستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم
كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 

مهارات االتصال 
مهارات تقنية  –

المعلومات 
والمهارات 
 العددية (

أن يحلل البيانات البحثية باستخدام البرمجيات الحاسوبية  6-3
المناسبة لكل منهج بحثي من المناهج البحثية التي تم 

 دراستها

أن يُعد تقريرا وافياً عن عمق الظاهرة والنتائج المتحصل  6-6
  والمختلطةعليها كمخرجات للبحوث الكمية والنوعية 

أن ينجز مشروعاً بحثيا بالتعاون مع مجموعته الستخدام  6-0
منهج بحثي مالئم لمعالجة بيانات يتم تطبيقها فعلياً، 
ويكتب تقريراً وافياً عن المشروع، ويعرضه في 
المحاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ المادة 

 وأقرانه.

المعلومات والبيانات وتحليلها أن يكتسب مهارات جمع  6-4
 وتقويمها بشكل ناقٍد واستقراء النتائج واالستنتاجات.

أن يستخدم التقنية وقواعد المعلومات اإللكترونية في البحث  6-7
 العلمي، وبحث القضايا وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 0

0-0 
 

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  
 

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

الدقة في تصميم 
وتناول عناصر 
المنهجية التي 
اختيرت لتناول 

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

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

 النهائي

على مدار الفصل  تكليفات وأنشطة فردية 1

 الدراسي

12% 

 %12 14 تكليفات جماعية وعمل مشروعات مشترك 2

ومناقشة نتائجه  مختلط( –نوعي  –تقديم تقرير علمي إلجراءات بحث )كمي  3

 وتفسيرها

15 5% 

 %02 10،  4 اختبارات قصيرة أثناء الفصل الدراسي  4

 %15 8 الفصل الدراسي اختبار منتصف 5
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أسبوع االختبارات  اختبار نهاية الفصل الدراسي 6

 النهائية

42% 

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
يم عل مع نقاشاتهم واستفساراتهم وتقدوجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص لمقابلة الطالب والتفا -

 اإلرشاد األكاديمي لهم.
تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب  -

 في أي وقت يحتاجونه..
 

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. 0226أبو عالم، رجاء محمود ) - -
 . القاهرة: عالم الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعالجة بيناتها إلكترونياً (. 0226زيتون، كمال عبدالحميد ) - -
مدخل إلى مناهج البحث (. 0227، أبو عواد، فلاير محمد )عباس، محمد خليل، نوفل، محمد بكر ، العبسي، محمد مصطفي - -

 . عمان : دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة. في التربية وعلم النفس
 (. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بيت األفكار الدولية.0221عليان، رحبى مصطفى ) - -
. البحث النوعي في التربية وعلم النفس(. 0214) أبو شعيرة، خالد محمد يوسف عبد القادر، ، أبو شندي ، ثائر أحمد، غباري - -

 عمان: دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع.
 عمان: دار اليازوري العلمية.  البحث العلمي: الكمي والنوعي،(. 0212، السامرائي، إيمان ) قنديلجي، عامر - -
 لبحث النوعي في علم النفس :  منظور موسع في المنهجية والتصميما(. 0227كامك، بول ، رودس، جيان، ياردلي، لوسي ) - -

 ) ترجمة: عالم ، صالح الدين محمود (. القاهرة : دار الفكر العربي.
- Creswell, J. W. (0210). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 
Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, MA: Pearson. 

-Gurnsey, R.(0218). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 
Estimation. London: SAGE Publications. 

- Hesse-Biber, S. N. (0210). 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.(0227). Understanding and Using Statistics in Psychology: A 
Practical Introduction. London: SAGE Publications. 
-Murray, R. (0211). How to Write a Thesis (0th ed.). New York: McGraw-Hill.  
- Walliman, N. (0211). Research Methods: The Basics. London: Routledge. 
  

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

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

Journal of Mixed Methods Research-  

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/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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American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 
- Qualitative Research Journal 

  ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية 3

http://journals.sagepub.com/home/mmr  

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

 ijqqrm-methods-research 

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

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

Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    
 الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، . 4
مجموعة منتقاه من األقراص المضغوطة المشتملة على موضوعات المقرر، والبرامج اإلحصائية على حسب االحتياج  -
 : 

-SPSS 
software-csstatisti-https://www.ibm.com/analytics/spss 

 توجد برامج حاسوبية ميكن أن تساعد يف حتليل البياانت النوعية مثل: -
  Transanaبرانمج للبياانت املسجلة صوت وفيديو  -       

https://www.transana.com/ 

 Nvivoللبياانت املكتوبة برانمج  -
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home 

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرانمج  -
https://www.maxqda.com/ 

  QSR N6برانمج  -
E7A228440Windows/dp/B-Software-Analysis-Data-https://www.amazon.com/Qualitative 
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 املطلوبةاملرافق  .و
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صوتي متكامل، جهاز حاسب آلي لكل طالب 21 -

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
  طالب 02يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آلي 02قاعة دراسية تتسع لـ  -

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADلبرامج الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر مثل : ا -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
  لم النفس الرقميمعمل ع -

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

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

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

 للطالب.
النظراء )األقران( في تدريس المقرر باألقسام والكليات بالجامعات المختلفة تبادل الزيارات والخبرات واالستشارات بين  - .ض

 محلياً وإقليماً.
 إجراءات تطوير التدريس: .ط
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس: وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل الزيارات والخبرات  - .ظ

 التدريس، والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها. واالستشارات بين النظراء )األقران( في
 .في الندوات والمؤتمرات العلمية خالل المشاركةإيجاد فرص للتطوير األكاديمي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من  - .ع
س يات الحديثة فى التدريحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالستراتيج - .غ

 لالستفادة منها.
عديالت مع إحداث ت التعاوني، الخوالتعلم  النشط،استخدام أحدث الطرق التدريسة المعاصرة في ايصال المعلومة، مثل التعلم  - .ف

     في محتوي المقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال.
إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل إجراءات التحقق من معايري  .ق

 بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 لتعلم بالقسم.مراجعة معايير حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج مجتمعات ا - .ك
 تدقيق تصحيح عينة من بحوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين بالقسم من ذوي التخصص. - .ل

 التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( في تدريس المقرر بجامعات أخرى. - .م
 ة ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدوري .ن
تكوين مجموعات التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت  - .ه

 الالزمة للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسين المستقبلية.
قبل النظراء )األقران( في تدريس المقرر بالقسم والكلية والجامعة، وكذلك تقرير مراجعة تقييم المقرر وإجراءات تطويره من  - .و

  المراجعة الداخلية لعمادة التطوير والجودة النوعية واألخذ بها.
تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات المستجدة في المجال باستمرار وفقاً للمعطيات الحديثة،  - .ي

 الدورية لنتائج تقرير المقرر والبرنامج. المراجعةمع 
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تطوير المقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب في االستبانات التي يقومون بتعبئتها، مع تحليل  -
الفرص المتاحة /التهديدات المحتملة ، استناداً لمعايير  الضعف،نقاط القوة/ نقاط  SWOT Analysisالوضع الراهن 

NAQAAE لالعتماد الوطني ألسس التخطيط االستراتيجي. 
 

 ..د . مرمي محيد أمحد اللحياين .. اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
...   

 1441-.2.-.9  التاريخ

 

 طرق البحث العلميتوصيف مقرر: 
 إعداد:

 ايسر عبدهللا حفين حسند.         ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى :التعليمية املؤسسة إسم ه 0661 / 2 / 01  :التوصيف اتريخ

 علم النفس/ .الرتبية     :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ت
 مدارس علم النفس: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .8
 2: املعتمدة الساعات عدد. 2 .9

 جميع برامج الماجستير في التخصصات المختلفة: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .11

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

 ألولا :الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .11
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .12
 ال يوجد (: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .13
س للمؤسسة المقر الرئي-التربية كلية: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .14

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

 % 111 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .و
 

   

  :النسبة  اإللكرتوين التعليم .ز
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .ط
    

   :النسبة  أخرى .ي
 :تعليقات

 

 األهداف .ث



 

 نموذج توصيف المقرر

مساعدة الطالب في التعرف على تاريخ علم النفس وبداية ظهوره وانصاله عن ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1

ظر النفس من وجهة نالفلسفة وظهور النظريات والمدارس المختلفة في علم النفس واختالف موضوع علم 

كل مدرسة والمنهج الذي اعتمدت عليه في الدراسة، والتطورات المتالحقة في الفكر السيكولوجي منذ بداية 

  .ظهور علم النفس إلى الوقت الحاضر

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

االستعانة بالمواقع اإللكترونية وأحدث المراجع في مدارس علم النفس للتعرف على الموضوعات الجديدة 
 التي يتم دراستها أوال بأول.

 

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

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .ج
يعد هذا المقرر من المقررات المهمة للباحثين في مجال علم النفس بشكل عام حيث يتم  :للمقرر عام وصف

فيه دراسة التباين بين األفكار السيكولوجية المختلفة، وأسباب هذا التباين، والفروق بين الرؤى المختلفة 
عليه كل مدرسة في لعلماء النفس، وموضوع علم النفس في كل مدرسة، والمنهج العلمي الذي اعتمدت 
 دراستها، وظهور الفروع التطبيقية لعلم النفس في كافة الميادين والمجاالت الحياتية.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 الفكر السيكولوجي في الفلسفات القديمة

 مقدمات ظهور علم النفس واستقالله عن الفلسفة.

 الفرق بين النموذج والنظرية والمدرسة.

 أبرز الفروع التطبيقية لعلم النفس في المجاالت الحياتية الحالية. 

1 0 

وأبرز علمائها  –المدرسة االرتباطية والدعوات المبكرة الستقالل علم النفس 

ومنهج الدراسة الذي  –وموضوع علم النفس من وجهة نظر مؤسسيها  –ومؤسسيها 

 وأهم أوجه النقد التي واجهتها. –عليه اعتمدت 

1 0 

مائها وأشهر عل –ظهور المدرسة الوظيفية، واالختالف بينها وبين المدرسة االرتباطية 

وأهم  –ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه  –علم النفس من وجهة نظرها  وموضوع-

 أوجه النقد التي واجهتها.

1 0 



 

 نموذج توصيف المقرر

وبين المدارس السابقة، ومؤسس المدرسة وأبرز المدرسة البنيوية واالختالف بينها 

ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه  –تالميذه، وموضوع علم النفس من وجهة نظرها 

 وأهم أوجه النقد التي واجهتها. –

1 0 

 المدرسة،مدرسة ورتسبورغ واالختالف بينها وبين المدارس السابقة، ومؤسس 

وأهم  –ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه  –وموضوع علم النفس من وجهة نظرها 

 أوجه النقد التي واجهتها.

1 0 

المدرسة الجشتالتية واالختالف بينها وبين المدارس السابقة، ومؤسس المدرسة وأهم 

ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه  –علمائها، وموضوع علم النفس من وجهة نظرها 

 م أوجه النقد التي واجهتها.وأه –

1 0 

المدرسة السلوكية واالختالف بينها وبين المدارس السابقة، ومؤسس المدرسة وأهم 

ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه  –علمائها، وموضوع علم النفس من وجهة نظرها 

 وأهم أوجه النقد التي واجهتها. –

 ثورنديك وأهم أفكاره وفكره االرتباطي والسلوكي.

1 0 

 0 1 اختبار نصفي

سلوكية ال –السلوكية االفتراضية  –المدرسة السلوكية الجديدة )السلوكية القصدية 

 –والمنهج المتبع في الدراسة  العلماء،االستنتاجية(، واالختالف بين كل منها، وأبرز 

 وأهم أوجه النقد التي واجهتها.

1 0 

والمنهج الذي اعتمد عليه، وأهم آرائه، فرويد والتحليل النفسي، وموضوع دراسته، 

 والنقد الموجه له

1 0 

االتجاهات الجديدة في التحليل النفسي، واالختالف بينها وبين آراء فرويد، وموضوع 

الحيل الدفاعية، واستخدام التحليل النفسي في الكشف عن سمات الشخصية 

 واالضطرابات النفسية.

1 0 

مدرسة المجال النفسي واالختالف بينها وبين المدارس السابقة، ومؤسس المدرسة، 

وأهم  –ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه  –وموضوع علم النفس من وجهة نظرها 

 أوجه النقد التي واجهتها. 

1 0 

المدرسة المعرفية، واالختالف بينها وبين المدارس السابقة، وأبرز علمائها، وموضوع 

وأهم أوجه النقد  –ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه  –النفس من وجهة نظرها  علم

 التي واجهتها.

1 0 

المدرسة اإلنسانية، واالختالف بينها وبين المدارس السابقة، وأبرز علمائها، وموضوع 

وأهم أوجه النقد  –ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه  –علم النفس من وجهة نظرها 

 واجهتها.التي 

1 0 

 0 1 اختبار نهائي
 

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



 

 نموذج توصيف المقرر

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 36 - 6 - - 15 ةالفعلي التدريس ساعات
 2 - - - - 2 املعتمدة الساعات

 

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

 :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .8
 ساعتان

 

 تدريسها اتيجياتواسرت  قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .9
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اسرتاتيجيات التللمؤه الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 0
 :علىأن يكون قادراً  الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 كتابة مقال والمناقشةالحوار  يوضح مقدمات ظهور علم النفس وانفصاله عن الفلسفة. 1-1

يوضح المنهج العلمي الذي اعتمدت عليه كل مدرسة من  1-2

 مدارس علم النفس.

 كتابة مقال الحوار والمناقشة

يفسر بعض الظواهر النفسية من وجهىة نظر كل مدرسة من  1-3

 مدارس علم النفس.

 تكليف منزلي العرض الفعال



 

 نموذج توصيف المقرر

 تكليف منزلي العرض الفعال ة.السيكولوجية المختلفيوضح أسباب التباين بين األفكار  1-4

 املعرفية املهارات 2
 نشاط عملي التعلم التعاوني يفرق بين مدارس علم النفس المختلفة من عدة أوجه للمقارنة. 2-1

 نشاط عملي التعلم التعاوني يفرق بين النموذج والنظرية والمدرسة في علم النفس. 2-2

 تكليف منزلي التعلم النشط النفس المختلفة من وجهة نظره.ينقد مدارس علم  2-3

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 تطبيقات عملية الحوار والمناقشة يتعامل بشكل علمي مع التباينات الفكرية بين الناس. 3-1

 تطبيقات عملية والمناقشةالحوار  يتقبل الخالف فيما يتعلق ببعض التفسيرات للقضايا المختلفة. 3-2

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 6
يستخدم شبكات االنترنت في البحث عن معلومات عن مدارس  4-1

 علم النفس.

 تطبيقات عملية التعلم النشط

 تطبيقات عملية التعلم النشط يفكر تفكيرا ناقدا في كل قراءاته والخبرات التي تقدم له. 4-2

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
5-1    

 

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

 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .11
 احملدد األسبوع (اخل......الحظةم شفهي، تقدمي خطابة، مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

 لتسليمه
 التقييم من نسبته

 النهائي
 %15 9،  4،  0 تكليفات منزلية  1

 %02 8 اختبار نصفي  2

 % 15 12 عرض عملي 3

 %42 15 اختبار نهائي 4

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ذ

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

 تدريس.توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة  -

تكوين مجموعة للتواصل بين عضو هيئة التدريس والطالب عبر مواقع التواصل اإلجتماعي  -

 واإللكتروني.

 يوجد مرشد أكاديمي بالقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكاديمية -



 

 نموذج توصيف المقرر

 

 التعّلم مصادر .ي
 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1
. دار النهضة العربية للطباعة والنشر مدارس علم النفس المتعاصرة(. 0220روبرت ودورث ) -

 والتوزيع: القاهرة.

. دار النجاح الجديدة: الدار علم النفس المعاصر: التيارات والمدارس(. 0210غريب، عبد الكريم ) -

 البيضاء

 . مكتبة الباحث: القاهرةأشهر مدارس علم النفس(. 0227شكيب، مصطفى ) -

 Winefield, T.; Nettelbeck, T. (0216). A History of the Psychology Schools 
at Adelaide’s Universities. Barr smith library. 

Freedhiem, D.; Weiner, I. (0220).  Handbook of Psychology, History of 
Psychology. John Wiley & sons, Inc. 

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

 ( 0221استكشاف علم النفس) تاريخ علم النفس: أسس معاصرة 

  Aanstoos, C. Serlin, I., & Greening, T. (0222). A History of Division 

00 (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. 

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

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

 

 

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/divisions/Div32/pdfs/history.pdf
http://www.apa.org/
http://www.psychologicalscience.org/


 

 نموذج توصيف المقرر

 املطلوبة املرافق .أأ
 القاعات داخل داملقاع 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 .4

 طالباً  15وجهاز حاسب آلي بما يسع عدد  Data Showقاعة محاضرات مجهزة بجهاز العرض 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .5
 وجهاز حاسب آلي Data Showجهاز العرض 

 :(هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .6
 بالجامعة المكتبة المركزية

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .أأ

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .1
 تقديم استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة محاور من بينها تقييم طرق التدريس المتبعة* 

 .* مطالبة الطالب بكتابة تقرير يتضمن جميع جوانب القوة والضعف في طرق التدريس المتبعة
 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .2
 المقارنة بين أداء الطالب في اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر واالختبار النهائي.* 

* تحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر استراتيجيات التدريس 

 المتبعة في تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

* الحوار والنقاش بين أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم المقرر حول أفضل استراتيجيات 

 التدريس.
 :التدريس تطوير إجراءات .3

محببة التدريس البناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق 

 لهم سيتم تطوير التدريس

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

على دقة تقدير انجازات الطالب من خالل االتفاق بين التقييم الذاتي وتقييم زمالئه  يتم الحكم (:أخرى

 وعضو هيئة التدريس له
 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .5
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 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر في كيفية تطويره -

 متابعة الكتب والتقارير الحديثة في الموضوعات التي يتضمنها المقرر. -

 .متابعة أحدث المدارس والنظريات التي تظهر في مجال علم النفس -
 

 د/ مرمي محيد أمحد اللحياين :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

  . 

 ه1441..../..3.../..9... التاريخ

 د/ محمد خليفة الشريدةتوصيف مقرر : مدارس علم النفس               



 

  
 

  توصيف املقررات الدراسية: 6/ 0/ 6

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 العالقات الشخصيةعلم نفس  اسم املقرر:  

 اجباري    2-1216613    املقرر: شخصيةرمز   

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1442-0-08اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -التربيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
  العالقات الشخصيةعلم نفس . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .15
 ماجستير الشخصية وعلم النفس االجتماعي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .16

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 السنة االولى/ المستوى االول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .17
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .18
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .19
يس للمؤسسة التعليمية المقر الرئ -كلية التربية التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة فرع أو فروع تقدمي . 7 .21

 )العابديه، الزاهر(.
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

 %82 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ك

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ل

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

  النسبة:  ابملراسلة .ن

  النسبة:  تذكر أخرى .س
 

 يوجد ال تعليقات:

 
 



 

  
 

 األهداف .ح

 ما هدف املقرر الرئيس؟-0
ى وتأثير العالقات الشخصية عل، اليومية  الحياةتعريف الطلبة بمفهوم العالقات الشخصية وانماطها ووظائفها في  

التجاذب بين األشخاص وعوامل ضعف العالقات  محدداتو.  الوحدةمشاعر  وطبيعة، والرضا عن الحياه  الصحة

 وتفككها. الشخصية

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

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

 المجال.المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا 

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

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

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

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

 هيئة التدريس والطالب.

  تشجيع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الشخصية وعلم النفس االجتماعي، وطالب مرحلة الدكتوراة

جتماعي إلجراء دراسات تقويمية تجريبية لمعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر في الشخصية وعلم النفس اال

 وأثره في تطوير معارف ومهارات طالب الدراسات العليا واقتراح إجراءات للتطوير.
 

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

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

قات بين العالمفهوم العالقات الشخصية وانماطها ووظيفتها في الحياه اليومية ، والتمييز  وصف عام للمقرر:

 –العالقات االجتماعية -الشخصية من غيرها من مفاهيم أخري بالعالقات االجتماعية مثل )التفاعل االجتماعي

التبادل االجتماعي وغيرها( وتصنيف العالقات الشخصية ، والعالقات الشخصية كظاهره  –التواصل االجتماعي 

والتكيف ، والمساندة االجتماعية والنظريات المفسرة لها ، انسانيه عالمية ، ودور العالقات الشخصية في الصحة 

 والمساندة االجتماعية والنظريات المفسرة لها، كما يتناول المقرر الفروق بين الجنسين في العالقات الشخصية ،

مل ا، واالنتماء: والحاجة ألشخاص آخرين، والوحدة: طبيعتها وتأثيرها والتعوتفكك العالقات الشخصية وانهيارها

معها، والتجاذب بين األشخاص وأسبابه، والتجاذب ومظاهره، أثر التفاعل ونتائجه على التجاذب، الجاذبية 

الفيزيائية والتجاذب، التشابه والتجاذب بين األشخاص، محددات التجاذب بين األشخاص ، االعتقاد في عدالة 

 القات الشخصية بورشة عمل .نماذج تطبيقية مختلفة للعالعالم، كما يحفز المقرر على تقديم 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 

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

 اليومية  الحياةمفهوم العالقات الشخصية وانماطها ووظيفتها في 

0 4 
التمييز بين العالقات الشخصية من غيرها من مفاهيم أخري بالعالقات 

التواصل  –العالقات االجتماعية -مثل )التفاعل االجتماعي االجتماعية
 التبادل االجتماعي وغيرها( –االجتماعي 

 تصنيف العالقات الشخصية 

 العالقات الشخصية كظاهره انسانيه عالمية 
0 4 

 والتكيف الصحةدور العالقات الشخصية في 

 المساندة االجتماعية والنظريات المفسرة لها

0 6 

 واحداث الحياة الضاغطة  االجتماعية المساندة

 الفروق بين الجنسين في العالقات الشخصية 

  وانهيارها الشخصيةتفكك العالقات 

 نظريات في علم نفس العالقات الشخصية:

 العالقات الشخصية المتبادلة :سوليفانظرية ن

  -االشخاص: نظرية التوجه للعالقات االساسية بين 
 التضمين” االنتماءالحاجة إلى 

 الحاجة إلى التحكم والضبط
 الحاجة إلى العاطفة أو الوجدان

 نظرية التجاذب والتنافر

0 4 
 وأسبابهالتجاذب بين األشخاص 

 تعريف التجاذب ومظاهره 

 على التجاذب ونتائجهأثر التفاعل 

 الجاذبية الفيزيائية والتجاذب 

 والتجاذب بين االشخاص التشابه

0 6 

 محددات التجاذب بين األشخاص 

 الناس كوسيلة إلشباع حاجه الفرد الى تقدير الذات -

 التشابه -

 التقويم الضمني -

 التقارب المكاني واالتصال االجتماعي  -

 الجاذبية الجسمية  -

 االنتماء: الحاجة ألشخاص آخرين  -

 الوحدة: طبيعتها وتأثيرها والتعامل معها  -

 اإلحباط والعدوان  -

 العالم  عدالةاالعتقاد في  -

 نماذج تطبيقية للعالقات الشخصية: 

 العالقات الشخصية والصحة  -
0 6 



 

  
 

 العالقات الشخصية والزواج  -

 العالقات الشخصية والعمل   -
 

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

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 15 ساعات التدريس الفعلية
 محاضرة

 ساعات4  
اعداد حقيبة تدريبية 
لمهارات العالقات 

 الشخصية

 04 

 0  0   0 الساعات املعتمدة

 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -ساعات الدراسة  عدد .13
 .ساعتان أسبوعيا 

 

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

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

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

 Curriculum Mapطة املنهج للمقرر خري

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 0
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن:

 يعرف مفهوم العالقات الشخصية وأنماطها 1-1



 

  
 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

بين العالقات الشخصية من غيرها من  يميز 1-0
مثل  االجتماعيةمفاهيم أخري بالعالقات 

العالقات االجتماعية -)التفاعل االجتماعي
 وغيرها(

المحاضرة    -

واإللقاء باستخدام 

عارض جهاز 

 البيانات.

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس ذو المعنى  -

باستخدام المنظمات 

المتقدمة وتنشيط 

 المعرفة السابقة.

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى 

المكتبة ومواقع 

االنترنت إلثراء 

المعلومات حول 

 النظريات.

 المناقشات الصفية. -

 ة.العلميالتقارير والبحوث  -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

االختبارات )من نوع  -

االختيار من متعدد 

 والمقالي القصير(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء.

يعرف العالقات الشخصية كظاهره انسانيه  1-0
 عالمية 

 ةالصحيلخص دور العالقات الشخصية في  1-4
 والتكيف

يبين دور المساندة االجتماعية والنظريات  1-5
 المفسرة لها

حداث االجتماعية بأ المساندة دور فسري 1-6
 الحياة الضاغطة 

يميز الفروق بين الجنسين في العالقات  1-7
 الشخصية

 أن يلخص نظريات العالقات الشخصية 1-8

طبيعتها وتأثيرها والتعامل  الوحدة:يوضح  1-9
 معها 

  وأسبابهالتجاذب بين األشخاص  حددي 1-12

 يناقش محددات التجاذب بين األشخاص  1-11

 املهارات املعرفية 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على:

 العصف الذهني. -    يةالشخصيضرب أمثله على تفكك العالقات  0-1

التدريس بحل -

 المشكالت.

الحوار وطرح  -

 األسئلة

 البحث واالستنتاج. -

إحدى طرائق التعلم  -

القائمة على مركزية 

المتعلم مثل التعلم 

أو التعلم التعاوني، 

النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق الحياة.

 

 المناقشات الصفية. - 

 كتابة التقارير العلمية. -

 الواجبات الفردية والجماعية. -

ة تمثل أسئل )بحيثاالختبارات  -

من  % 52حل المشكالت 

 مجموع أسئلة االختبارات(.

 (Rubric)قاعدة أداء وصالالفية  -
 لتقويم األنشطة ومهام األداء

يقارن بين العالقات الشخصية من غيرها  0-0
 مثل االجتماعيةمن مفاهيم أخري بالعالقات 

العالقات االجتماعية -)التفاعل االجتماعي
 وغيرها(

يقيم العالقات الشخصية كظاهره انسانيه  0-0
 عالمية 

يستخلص دور العالقات الشخصية في  0-4
 والتكيف الصحة

واحداث  االجتماعية المساندةيقرر دور   0-5
 الحياة الضاغطة

 تنقذ نظريات علم النفس العالقات الشخصية 0-6

 على التجاذب ونتائجهالتفاعل  أثريحلل  0-7

 يربط بين الجاذبية الفيزيائية والتجاذب  0-8

 يربط بين التشابه والتجاذب بين االشخاص 0-9

 يصنف محددات التجاذب بين األشخاص  0-12



 

  
 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

يقدم أمثلة تطبيقية للعالقات الشخصية من  0-11
  اليومية الحياة

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

يتعالامالل بثبات وحسالالالالالالالاسالالالالالالالية مع القضالالالالالالالايا  0-1
األخالقيالة المعقالدة ويصالالالالالالالدر أحكالامالا عالادلالة 

 وصحيحة.

 المناقشة والحوار -

تنفيذ واجبات فردية  -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع إلى 

 المكتبة.  

لفئات  دراسة الحالة -

 سوية وغير سوية 

 طريقة التعلم التعاوني. -

اسالالالتراتيجية العصالالالف  -
   الذهني.

 المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-
التقويم الالالالذاتي، وتقويم األقران -

 باستخدام:وتقوم األستاذ 
 (Rubric)قاعدة أداء وصفية  -

 لتقويم األنشطة ومهام األداء.
 (Rubric)قاعدة أداء وصالالفية  -

لالالتالالقالالويالالم مالالهالالالالارات الالالعالالالقالالالالات 
 الشخصية.

 (Rubric)قاعدة أداء وصالالفية  -
لالالالتالالالقالالالويالالالم مالالالهالالالالارات تالالالحالالالمالالالالل 
المسالالالالالالالؤولية، والعمل ضالالالالالالالمن 

 فريق.
حالقاليالبالالالالة إنالجالالالالاز تالجالالمع جميع  -

األنشالالالالالالالطالة والنتالاجات وأدوات 
 التقويم

يسالالالالالالالهالل عليه التفاعل الهادف مع أقرانه في  0-0
مجموعتاله والمجموعالات األخرى، ويمالالارس 

 دور القيادة المؤثر إذا أسندت إليه

يوصالالالل اسالالالتنتاجاته بطريقة ذكية إلى أقرانه  0-0
 في مجموعة العمل

يالالأخالالذ زمالالام المبالالادرة في تعالالديالالل المعالالايير  0-4
الحالاليالة الخاصالالالالالالالة بالتعلم والتقويم إذا احتيج 

 لذلك.

يالقالوم أداء أقالرانالالالاله فالي مالجموعالالالالات التعلم  0-5
األخرى في ضالالالالالوء قاعدة أداء وصالالالالالفية يتم 

 تصميمها لتقويم مهمة األداء.

يشارك في النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة  0-6
 ألنشطة ومشاريع المجموعات األخرى.

يتحمل المسالالالالؤولية في أداء العمل المكلف به  0-7
يعمل معه، وينجزه في ضالالالالالالمن الفريق الذي 

 وقته المحدد.

يتفالالاعالالل مع أقرانالاله في المجموعالالة، ويقترح  0-8
 آراء هادفة بأسلوب مناسب.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 6

يقدم دورات تدريبيه في مجال العالقات  6-0
 طرح األسئلة - الشخصية

العروض الصفية  -

 powerباستخدام 

point  ومقاطع الفيديو

 ذات العالقة.

 الصفيةالمناقشات  -

 .المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-
التقويم الالالالذاتي، وتقويم األقران -

 وتقوم األستاذ باستخدام:
 (Rubric)قاعدة أداء وصفية  -

 لتقويم األنشطة ومهام األداء.

اكتساب مهارات االتصال من خالل  6-2
 االتصال في قاعة الدرس والكلية والمجتمع.

على استخدام الحاسب تشجيع الطالب  6-3
 اآللي.



 

  
 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

يسالالالتخدم التغذية الراجعة من اسالالالتاذه وأقرانه  6-6
 لتحسين جودة العمل

. 

 (Rubric)قاعدة أداء وصالالفية  -
لالالتالالقالالويالالم مالالهالالالالارات الالالعالالالقالالالالات 

 الشخصية.
 (Rubric)قاعدة أداء وصالالفية  -

لالالالتالالالقالالالويالالالم مالالالهالالالالارات تالالالحالالالمالالالالل 
المسالالالالالالالؤولية، والعمل ضالالالالالالالمن 

 فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع األنشطة 

 والنتاجات وأدوات التقويم
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 0

   ال يوجد 
 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

 نسبته من التقييم
 النهائي

 %02 10و  0 الشخصيةعرض تدريبي لتنمية مهارات العالقات  1

 %15 8 اختبار نصفي 2

 %05 16 اختبار نهائي 3

4 
حقيبة االنجاز لجميع األنشطة والمشاريع وأدوات التقويم المستخدمة لتقويم 

األنشطة ومهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية ومهارات 

المعلومات )متوسط تقدير قواعد األداء المستخدمة االتصال ومهارات تقنية 

 لتقويمها من قبل الذات واألقران واألستاذ(.

 %52 جميع األسابيع

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر

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

هم مع طلباتهم واستفسارات وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل -
 وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.



 

  
 

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

 .ميالتدريس للتواصل وتقديم االرشاد األكاديتزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة  -
 مصادر التعّلم .بب

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1
 . الرياض: مكتبة العبيكان.علم النفس االجتماعيهـ(. 1418العنزي،  فالح. ) -
 . عمان: دار جليس الزمان.المدخل إلى علم االجتماع العام(. 0211مسعود، أحمد طاهر. )  -

، تأليف انسكوا وج . سكوبلر ،  علم النفس االجتماعي التجريبي (1993عبدالحميد صفوت ) إبراهيم، -

 .جامعه الملك سعود
 . القاهرة: األمل للطباعة والنشر.سيكولوجية العدوان(. 1996أبو قورة، خليل قطب. )  -

عمان:  تنظيمي(.ادارة العالقات االنسانية )مدخل سلوكي (. 0218) .أونيس، أونيس عبد المجيد- -

 .اليازوري العلمية بواسطة  دار

عمان: دار  .علم النفس االجتماعي (.2411، فاطمة عبد الرحيم حامد )محسن؛ النوايسةالختاتنة، سامي  -

 الحامد

 دار زهران. عمان:. أسس علم النفس االجتماعي(. 0210الزغبي، أحمد محمد ) -

(. 1. )طاالجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة المساندة(. 0229السلطان، ابتسام محمود محمد.)  -

 عمان: دار صفاء.

 .الكتب دار القاهرة:. ومهاراتهسيكولوجية االتصال اإلنساني (. 0214سناء محمد ) سليمان، -

 . القاهرة: دار أطلس للنشر والتوزيع.كتاب ضد اإلحباط(. 0210صالح الدين، شريف. )  -

 . عمان: دار زهران.اإلنسانية في المؤسسات الصناعيةالعالقات (. 0214موسي فتحي محمد ) -

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .2
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14756811 

Journal of Social and Personal Relationships  

https://journals.sagepub.com/home/spr 
Personal Relationships (PERS RELATIONSHIP) 

https://www.researchgate.net/journal/1351-4126_Personal_Relationships 
المجالت والدوريات العلمية المتخصص في العالقات الشخصية واالتصال االجتماعي والعالقات 

 الحديثة في العالقات االنسانية وعلم النفس االجتماعي.االجتماعية والبحوث 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
WWW.apa.org 

www.socialpsychology.com 

www.socialpsychology.org 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14756811
https://journals.sagepub.com/home/spr
https://www.researchgate.net/journal/1350-4126_Personal_Relationships
http://www.apa.org/
http://www.socialpsychology.com/
http://www.socialpsychology.org/
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البرمجيات الحاسوبية المذكورة في مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 موضوعات المقرر.
 

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7

 .طالبا 02قاعة محاضرات تتسع ل 
 والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية،   .1

 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: مثالً  .9
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .بب
 احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات  -
  .استمارة تقويم عضو هيئة التدريس 

 .استطالع رأي الطالب حول المقرر 

 .االختبارات 

 .المالحظة 

 .حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر 

  تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية(Rubric). 

 االختبار النهائي. نتائج الطالبات على -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تت

  .تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس 

 .الستشارة في التدريس من قبل النظراء في التدريس 

   .تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس 

 الذاتي. التقويم 

 .تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس 

 .المقارنة بين أداء الطالب في اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر واالختبار النهائي 

http://www.family.com/


 

  
 

  تحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر استراتيجيات التدريس
 مقرر وترتيبها حسب فعاليتها.المتبعة في تدريس موضوعات ال

  الحوار والنقاش بين أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم المقرر حول أفضل استراتيجيات
 التدريس.

 إجراءات تطوير التدريس: .ثث
 .حضور الدورات وورش العمل في نفس المجال 

  مع بعض.المناقشة مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس المقرر وتبادل الخبرات 
بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق التدريس المحببة  -

 لهم سيتم تطوير التدريس
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل  -

  التدريس،الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .جج

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

 يف القسم. جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسالتقدير الوصفية ضمن برانمج 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

ئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات التركيز من تكوين مجتمعات التعلم في إطار هي -
المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت 

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

 

 

 توصيف مقرر : علم نفس العالقات الشخصية                   إعداد   د . مريم حميد أحمد اللحياني 

 

 

 

 

 د مرمي محيد أمحد اللحياين .  اسم منسق الربانمج: -

 

      

 التوقيع:

 

 21/2/0661 التاريخ



 

  
 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 6/ 0/ 6

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 علم النفس االجتماعي اسم املقرر:  

 اجباري     0-2026614  شخصية     رمز املقرر:  

 

 

 

 

 



 

  
 

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى :التعليمية املؤسسة إسم 1441 / 2 /18 التوصيف اتريخ

 التربية/ قسم علم النفسالقسم:  :القسم /لكليةا
 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .خ
  شخصيه – 0-2026614علم النفس االجتماعي : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .21
 ساعتان 0 :املعتمدة الساعات عدد. 2 .22

)برانمج ماجستري الشخصية وعلم النفس : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3
 متطلب إجباري لتخصص الشخصية وعلم النفس االجتماعي. االجتماعي(

 السنة األولى: المستوى األول: الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .23
 ال يوجد. (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .24
 (: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .25
يس للمؤسسة التعليمية الرئ المقر-كلية التربية التعليمية:  للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .26

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

 التقليدية احملاضرات قاعات .ع
 :النسبة √

72 % 
 

   

  :النسبة  اإللكرتوين التعليم .ف
    

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

02 % 
    

  :النسبة  ابملراسلة .ق
    

   :النسبة  أخرى .ر
 :تعليقات

 األهداف .د



 

  
 

وعلم النفس االجتماعي  الشخصيةتعريف الدارسين بمجال  المادةتهدف هذه  الرئيس؟ املقرر هدف ما-1

اعي علم النفس االجتم دراسةبمفهوم علم النفس االجتماعي بصفه خاصه وعلم النفس بصفه عامه وأهميه 

ف الطلبة تعر، وأسسه ونظرياته النفسية المرتبطة بها و تحليل العوامل المؤثرة في السلوك االجتماعي و

التمييز و العالقات االجتماعية و كيفيه اكتساب مهارات االتصال الفعّال وتصميم بحوث على أسس علمية

 ت االجتماعية.بين األدوار االجتماعية واكتساب مهارة حل المشكال
مات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلو  الدراسي. املقرروحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2

  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.    يف احملتوىاإلنرتنت، والتغيريات 
  المتخصصة.استخدام التقنية في البحث عن المادة العلمية 

 .تحديث موضوعات المقرر بما يتوافق مع التطور التقني والعلمي 

 .توظيف مواقع االنترنت المتخصصة، والمكتبة االلكترونية في تحسين المقرر الدراسي 
 .استخدام التقنية في عرض المحاضرات الصفية 

 

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

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .ح
االجتماعي بصفه خاصه وعلم النفس بصفه عامه  يتناول هذا المقرر مفهوم علم النفس  :للمقرر عام وصف

من حيث نشأة علم النفس االجتماعي وتطوره، أهميته، تعريفه، أهدافه، ومجاالته، وعالقه علم النفس 

االجتماعي بالعلوم األخرى، مناهج البحث في علم النفس االجتماعي، التنشئة االجتماعية، تعريفها، أهدافها 

جاهات النفسية االجتماعية، تعريفها وخصائصها ، و نظريات علم النفس وعالقتها بالمجتمع ، االت

االجتماعي، و معايير الجماعة ومحدداتها وأسبابها ديناميات الجماعة، تعريفها، الجماعات الصغيرة 

وخصائصها،  والسلوك القيادي والسلوك اإلداري في األسرة والمجتمع، أنواع ونماذج القيادة وآليات اتخاذ 

ار الفردي والجماعي ، بعض الظواهر االجتماعية )التعصب والمسؤولية االجتماعية(و األدوار القر

االجتماعية ونماذج تطبيقية، التفاعل االجتماعي ودوره في المجتمع، القيم االجتماعية وتطبيقاتها التربوية، 

 .عرض نماذج تطبيقية لبعض المشكالت االجتماعية وكيفية معالجتها

 

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

 0 1 نشأة علم النفس االجتماعي وتطوره، أهميته، تعريفه، أهدافه، ومجاالته، 

علم النفس االجتماعي وعالقته بالعلوم األخرى، مناهج البحث في علم 
 النفس االجتماعي

1 0 

 0 1 أهدافها وعالقتها بالمجتمعالتنشئة االجتماعية، تعريفها، 

 0 1 االتجاهات النفسية االجتماعية، تعريفها وخصائصها

 0 0 نظريات علم النفس االجتماعي



 

  
 

معايير الجماعة ومحدداتها وأسبابها ديناميات الجماعة، تعريفها، 
 الجماعات الصغيرة وخصائصها

1 0 

والمجتمع، أنواع ونماذج السلوك القيادي والسلوك اإلداري في األسرة 
 القيادة وآليات اتخاذ القرار الفردي والجماعي

1 0 

 0 1 بعض الظواهر االجتماعية )التعصب والمسؤولية االجتماعية(

 0 1 األدوار االجتماعية ونماذج تطبيقية

 0 1 التفاعل االجتماعي ودوره في المجتمع

 0 1 القيم االجتماعية وتطبيقاتها التربوية

 0 0 نماذج تطبيقية لبعض المشكالت االجتماعية وكيفية معالجتهاعرض 
 

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

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات  0 - - - 15 ةالفعلي التدريس ساعات
إلنجاز 

مشروع فردي 
 بمكتبه الجامعة 

00 

   - - - 0 املعتمدة الساعات

 

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

 سبوعياساعتان ا :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .18

 

 تدريسها اتيجياتواسرت  قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .19
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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



 

  
 

 

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 وطينال اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 اسرتاتيجيات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 0

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 

كالً من علم النفس وعلم النفس يعرف مفهوم  1-1
 طريقة المحاضرة. - االجتماعي.

طريقة الحوار  -
 والمناقشة.

مناقشات وجلسات  -
 عصف الذهني.

طريقة التعلم  -
 التعاوني.

 طريقة حل المشكالت. -

 األسئلة المباشرة.
 االختبارات.

 المناقشة الشفوية.
الواجبات التكليفية 

 والعروض.

النفس االجتماعي بالعلوم عالفة علم يوضح  1-2
 األخرى.

 النفس االجتماعي. نظريات علميشرح  1-3

يبين مفهوم التنشئة االجتماعية وعالقتها  1-4
 بالمجتمع.

يعدد االتجاهات النفسية والمعايير واألدوار  1-5
 االجتماعية.

 يطبق االتصال الفعال في الحياة. 1-6

 املعرفية املهارات 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 
يقارن بين علم النفس االجتماعي والعلوم  0-1

طريقة المناقشة  - األخرى.
 والحوار.

استراتيجية العصف 
 الذهني.

طريقة التعليم  -
 التعاوني.

 التعلم باالقتران.

 االختبارات التحريرية.
األنشطة الفردية 

 والجماعية.
التكليفات واألعمال 

 المنزلية.

 يقارن بين نظريات علم النفس االجتماعي. 0-0

يطبق مفاهيم ونظريات علم النفس االجتماعي  0-0

 على مواقف الحياة.

أن يحلل عناصر النظرية الواحدة إلى مكوناتها  0-4
 األساسية.

 يمارس السلوك االجتماعي ومهارات االتصال. 0-5

 للمشكالت االجتماعيةيستنتج الحلول المناسبة  0-6
الناجمة عن سوء العالقات والعوامل النفسية 

 واالجتماعية.

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

 المناقشة والحوار. - كفريق لتنمية مهارات حّل المشكالت. يعمل 0-1
 طريقة التعلم الذاتي. -

 األعمال الجماعيةتقويم -
يناقش القيم األخالقية التي البد من توفرها في  - 0-0 والفردية أثناء العرض.

 قياس الشخصية   



 

  
 

يطبق القيم األخالقية في عمل االختبارات  - - 0-0
 بما ينسجم مع السياسة الوطنية 

العصف استراتيجية  -
 الذهني.

تكوين فرق عمل  -
إلنجاز المتطلبات 

 والتكاليف.

مالحظة تفاعل الطالب -
في مواقف مختلفة 
باستخدام بطاقات 

 المالحظة.
يصوغ القضايا الدعائية األخالقية ويصدر  - - 0-4

 أحكاما عادلة وصحيحة.

يسهل التفاعل الهادف مع أقرانه في  - - 0-5
مجموعته والمجموعات األخرى، ويمارس 

 دور القيادة المؤثر إذا أسندت إليه

يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إلى أقرانه  - - 6 -0
 في مجموعة العمل

يقوم أداء أقرانه في مجموعات التعلم  - - 0-7
األخرى في ضوء قاعدة أداء وصفية يتم 

 تصميمها لتقويم مهمة األداء.

يشارك في النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة  - - 0-8
 ألنشطة ومشاريع المجموعات األخرى.

يتحمل المسؤولية في أداء العمل المكلف به  - 0-9
ضمن الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في 

 وقته المحدد.

يتفاعل مع أقرانه في المجموعة، ويقترح  - 0-12
 آراء هادفة بأسلوب مناسب.

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 6
 أن:بنهاية المقرر يتوقع من الطالب  
يستخدم األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات  4-1

 وتفسيرها.
استخدام التعليم  -

 االلكتروني.
استراتيجية التعليم  -

 التعاوني.
استراتيجية -

 المجموعات الصغيرة.

 االختبارات العملية.
تكليف الطالب بإجراء 

أبحاث باستخدام الوسائل 
 التقنية الحديثة.
ني االلكترواستخدام البريد 

إلرسال حل الواجبات 
 للمدرس.

 يستخدم التقنية في البحث العلمي. 4-0

 يستخدم التقنية في التواصل مع اآلخرين. 4-0

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
   ال يوجد - 5-1
 

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

 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .21
 تقدمي ابة،خط مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

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

 النهائي
 % 02 العاشر  عرض ألبحاث تطبيقية فردية 1

 % 02 طول الفصل الدراسي الواجبات واألعمال الفردية والجماعية 2



 

  
 

 األسبوع السادس اختبار نهائي 3
 عشر

52 % 

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ز

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

  ساعة في األسبوع. 0توفير الساعات المكتبية بواقع 

  البريد االلكتروني والمنتديات.التواصل مع الطلبة من خالل 
 يوجد اإلرشاد األكاديمي بالقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكاديمية 

 

 التعّلم مصادر .ثث
 :املطلوبة املقررة الكتب- قائمة يف – أدرج. 1
 هـ(. علم النفس االجتماعي. الرياض: مكتبة العبيكان.1418فالح العنزى ) -1
 (.علم النفس االجتماعي، القاهرة: دار غريب.0220اللطيف خليفة )معتز سيد عبد هللا& عبد  -0
دار قباء للنشر  : القاهرة:   دراسات في علم النفس االجتماعي )1998 خليفة، عبد اللطيف محمد) -0

  .والتوزيع

 (. علم النفس االجتماعي، القاهرة: مكتبة األنجلو.1996)حمزة، مختار  -4

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

 ( علم النفس االجتماعي، أسسه وتطبيقاته، القاهرة: دار الفكر العربي.1999زين العابدين درويش.) 

 ( 0221زهران،حامد عبد السالم:) .علم النفس االجتماعي. الطبعة السادسة، القاهرة: عالم الكتاب 

 Myers, D.G. (1999). Socil Psychology. Postmes,T & Jetten.P.A(0226) 
Individeuality and the Group, Advances in Social Identity. Sage 

PublicatiSage Publication. ISBN: 9781410920019. 
 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 3
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.html453357-books-arabic-a217232https://www.jarir.com/ 

http://www.ibtesamah.com/showthread-t_446189.html 

 :املدجمة واألسطواانت الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4
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 .برامج تعليمية جاهزة على أقراص مدمجة 
 

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

 املطلوبة املرافق .جج
 القاعات داخل داملقاع 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 .11

 طالباً  02وجهاز حاسب آلي بما يسع عدد  Data Showقاعة محاضرات مجهزة بجهاز العرض 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .11
 وجهاز حاسب آلي Data Showجهاز العرض 

 :(هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .12
 بالجامعة المكتبة المركزية 

 .وحدة إدخال الصور )ميكرفون(، طابعة، ماسح ضوئي 

 فأرة السلكية 
 .سبورة االلكترونية 

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .حح

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .6
* تقديم استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة محاور من بينها تقييم طرق التدريس 

 المتبعة
 * تقدم الطالبات تقرير تتضمن جميع جوانب القوة والضعف في طرق التدريس المتبعة.

 ما ورد في المقرر.* حلقة نقاش مع الطالبات حول 
 * تقييم مستوى البحوث العلمية والتقارير.

 * تعبئة االستمارة االلكترونية على موقع الجامعة.
 * عقد لقاءات مع الطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم بخصوص فعالية التدريس.

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .7
 .التقييم الذاتي 

 .تبادل اآلراء مع الزمالء حول المقرر الدراسي 

  تحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر استراتيجيات
 التدريس المتبعة في تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

 :التدريس تطوير إجراءات .8
  الجامعة أم خارجها.حضور الدورات وورش العمل سواء داخل 



 

  
 

  االطالع على الجديد بصفة مستمرة فيما يتعلق بالمادة من خالل شبكة االنترنت وتتبع الكتب
 الجديد.

  ،تحفيز  الطلبة على حضور المحاضرات والمؤتمرات التربوية التي تعقد داخل حرم الجامعة
 وكتابة التقارير حولها.

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

 (:أخرى
 .مراجعة عينة من أوراق إجابات الطالب ومشاريعهم من قِبل بعض أعضاء آخرين في القسم 

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

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .11
ما  تطويره وعرض كلاستشارة جميع أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر في كيفية  -

 هو مستجد في المقرر وتبادل الخبرات بينهم.
 توزيع استبانات على الطلبة في كل فصل دراسي ألخذ آرائهم في المقرر. -
 متابعة الكتب والتقارير الحديثة في الموضوعات التي يتضمنها المقرر. -
 االطالع على توصيف مقررات مشابهة في جامعات أخرى. -
 المدارس والنظريات التي تظهر في مجال علم النفس. متابعة أحدث -
أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات -

التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء 
 والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية.التعديالت الالزمة للتطوير 

 

  .......د مرمي محيد أمحد اللحياين .. :الربانمج منسق اسم
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 
 
 اسم املقرر: إدارة املؤسسات الرتبوية  

 ( 6265022-2رمز املقرر  :  )  
 

 
 

 

 

  



 

  
 

 

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: م2118سبتمرب-هـ 1441 حمرم التوصيف:اتريخ 

 اإلدارة الرتبوية والتخطيط قسم-كلية الرتبية   القسم:-لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
  (2025600-0التربوية )إدارة المؤسسات . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .27

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .28
 مرحلة الماجستير )قسم اإلدارة التربوية والتخطيط. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .29

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

 السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: السنة األوىل/ املستوى الثاين. 4 .31
 إدارة الموارد البشرية –أسس ونظريات اإلدارة التربوية  514،  510. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .31
 ال توجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .32
سة التعليمية المقر الرئيس للمؤس-كلية التربية أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  . فرع7 .33

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

%81 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ  
    

 %21 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

   النسبة:   ابملراسلة .د
    

    النسبة:   أخرى تذكر .ه
 تعليقات:

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

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

يهدف هذا المقرر الي مناقشة واقع ادارة المؤسسات التربوية في المملكة العربية السعودية في إطار اسس االدارة 
التربوية ونظريات القيادة التربوية وادارة الموارد البشرية، وذلك في المجال التربوي والدور المتوقع لها في تطوير 

التعليمية، وضمن مراحل التعليم، مع مقارنة ذلك ببعض الدول  المؤسسات التربوية بمختلف المستويات االدارية
 المتقدمة والنامية. 



 

  
 

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

 االطالع الدائم على المستجدات في مجال االدارة والقيادة التربوية ونظرياتها. -  

 ر اجتماعات دورية وورش عملتبادل الخبرات بين أعضاء القسم عب -  
 التدريب على وسائل االتصال الحديثة والتي تعتمد على التقنية واستخداماتها.  -  
 والمشكالت المدرسية.تدريب الطالب على مواقف تربوية للتطبيق الميداني في حل بعض القضايا  -  

 

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

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

ية نظام ادارة المؤسسات التربو -يتناول هذا المقرر فلسفة وسياسة واهداف وخصائص االدارة التعليمية في المملكة 
تطبيق فاعلية نظام ادارة المؤسسات التربوية في المملكة في إطار نظريات  -في المملكة في إطار النظريات اإلدارية 
القيادة االدارية في ادارة   المؤسسات  -رية الوظيفة االجتماعية للنظم ...الخ( االدارة السلوكية )نظرية االهداف، ونظ

السلطة االدارية في ادارة المؤسسات التربوية من حيث  -التربوية من حيث )الوظائف، والمستويات، واالنماط( 
ول العربية واالسالمية دراسة ومقارنة االدارة التعليمية في المملكة مع بعض الد -)الصالحيات، والمسؤوليات( 

 والعالمية.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 الوحدة األولى:   
 فلسفة وسياسة، واهداف وخصائص اإلدارة التعليمية في المملكة

0 4 

  الوحدة الثانية
 االدارية.النظريات  إطارالمملكة في  التربوية في ادارة المؤسساتنظام 

0 4 

  الوحدة الثالثة:
يات نظر إطارالمملكة في  التربوية في ادارة المؤسساتتطبيق فاعلية نظام 

 ونظرية الوظيفة االجتماعية للنظم ....(. االهداف،االدارة السلوكية )نظرية 

0 4 

 الوحدة الرابعة:  
 إدارة مؤسسات التعليم العالي

0 4 

 الوحدة الخامسة:
السلطة االدارية في ادارة المؤسسات التربوية من حيث )الصالحيات، 

 والمسؤوليات( 

0 4 

 الوحدة السادسة: 
المية واالسدراسة ومقارنة االدارة التعليمية في المملكة مع بعض الدول العربية 

 والعالمية.

0 4 

 4 0 الوحدة السابعة: 



 

  
 

البحثية المطلوبة حسب المواضيع المحددة من استاذ  ومراجعة التقاريرمناقشة 
 المقرر.

 4 0 االختبار النهائي للمقرر
 

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

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 31     31 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

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

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

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على: 
إدارية إكساب الطلبة معارف ومهارات وخبرات  1-1

تساعده في التعامل مع المواقف الصفية  تربوية
 والتربوية .

 المحاضرة.-
 المناقشة والحوار.-
 العرض.-
 التقارير.-
  
  

 االختبارات. -
متابعة التقارير  -

 وطريقة عرضها.
 مناقشه. -
 مالحظه -

 الوقوف على إدارة التعليم العالي. 1-2

القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات في  1-3
 بعض القضايا التربوية.

التعرف على االنظمة التربوية في مجال االدارة  1-4
التعليمية في مختلف االنظمة التربوية بمختلف 



 

  
 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
مستوياتها ) التعليم العام والتعليم العام( ومقارنتها 

 باألنظمة على المستوى االقليمي والعالمي .

 املهارات املعرفية 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على: 

قائمة المراجع - معرفة، فهم واستيعاب، تحليل، تطبيق، تقييم. 2-1
 والمصادر.

الشبكة -
 العالمية)االنترنت(.

 االختبارات. -
العرض والتقديم  -

 للتقارير.

2-2     
 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3

القدرة على االتصال الفعال والمناقشة والحوار وتقبل  3-1
 اآلخر.

 المناقشة والحوار.-
 طرح القضايا للنقاش.-
كتابة التقارير -

 والبحوث المكتبية.

تشكيل مجموعات -
عمل )مشروع 

 جماعي(.
إتاحة الفرصة -

للطلبة بإدارة 
المحاضرة خالل 
عمليات المناقشة 

 والحوار. 
 التعاون.-
 تقسيم األعمال. - 

3-2     
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 6

4-1      
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 0

   ال يوجد 5-1
 

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

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
م التقيينسبته من 

 النهائي
 %12 الثالث االختبار األول  1

 %02 السابع المشاريع وأوراق العمل 2

 %02  التفاعل والمشاركة والحضور والغياب 3

 %52 الثامن االختبار النهائي 4



 

  
 

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

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 .بساعتنيساعات مكتبية مبا يتناسب مع الساعات احملدد لكل عضو هيئة تدريس. تقدر 

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 النظريات والعمليات والوظائف، عمان، دار وائل للنشر. -، مبادئ اإلدارة0229القريوتي، محمد قاسم،  -1
(، اإلدارة التعليمية: مفاهيم وآفاق، عمان دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 0226الطويل، هاني عبد الرحمن ) -2

 .األردن
 (، السلوك التنظيمي في مؤسسات األعمال، عمان، دار وائل. 0224العميان، محمود سليمان ) -3
 ، نظرية المنظمة والتنظيم، عمان، دار وائل للنشر.0222القريوتي، محمد قاسم،  -4
، السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية، عمان، 0225فلية، فاروق عبده، وعبد المجيد، السيد محمد، -3

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
األفراد والجماعات في النظم،  سلوك-المنظمي، اإلدارة التربوية والسلوك 0228الطويل، هاني عبد الرحمن،  -6

 عمان، دار وائل.
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

م، استشراف المستقبل، تحديد ومراجعة: أبو اصبع، 0224ابريل 08-06أوراق عمل المؤتمر العلمي التاسع  -1
 صالح و المناصرة، عز الدين، جامعة فالدليفيا ،كلية اآلداب والفنون.

م(. دورية علمية متخصصة ومحكمة يصدرها كل ثالثة أشهر معهد اإلدارة العامة، 0229مجلة اإلدارة. ) -2
 الرياض: المملكة العربية السعودية.

خبة اإلدارية، يصدرها من أمريكا مركز النخبة لإلعالم اإلداري الوكيل في المملكة العربية السعودية: نشرة الن -3
 دار المصادر للنشر والتوزيع.

المجلة العربية لإلدارة، مجلة نصف سنوية محكمة متخصصة في التنمية اإلدارية والعلوم االجتماعية ذات  -4
 ة اإلدارية بجامعة الدول العربية، القاهرة: جمهورية مصر العربية.العالقة، تصدرها المنظمة العربية للتنمي

 أفاق اإلدارة، مجلة فصلية تصدر عن الجمعية السعودية لإلدارة. -3
مؤسسة الفكر العربي، النشرة اإلعالمية الشهرية، الناشر في المملكة العربية السعودية مؤسسة الفكر العربي،  -6

www.fikrconferences.org 
 الرياض. –المجلة االقتصادية السعودية، فصلية تصدر عن مركز النشر االقتصادي  -2
خالصات، كتب المدير ورجل األعمال، نشر نصف شهرية تصدر عن: الشركة العربية لإلعالم العلمي )شعاع(  -8

 القاهرة، مصر.
 ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت3

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

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

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

http://www.fikrconferences.org/


 

  
 

 
 املرافق املطلوبة .و

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:  .1
  قاعة دراسية بعدد الطالبات -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2

 جهاز عرض –جهاز حاسب 

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

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

 االستبانات، والمقابالت. -
 تفاعل الطالب أثناء المحاضرة. -
 الفصل الدراسي )موقع الجامعة(.التقييم االلكتروني للمقرر من قبل الطالب في نهاية  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 اختبارات -
 استبيانات  -

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس. -
 إقامة ورش عمل. -
 حضور المؤتمرات والندوات المتخصصة. -

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

 عرض نماذج من انجازات الطالب لتقييمها من قبل الزمالء بالقسم . – .ط
 ات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراء .ظ

 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة المقرر والطلبة. -
 

 اسم منسق الربانمج:
 مرمي محيد أمحد اللحيايند/ 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 األصول اإلسالمية للرتبية  اسم املقرر:   

  (2-626006020)املقرر: رمز   

 

 
 
 
 
 



 

  
 

 املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى مبكة املكرمة اسم هـ23/1/1441اتريخ التوصيف: 
 الرتبية / قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة. القسم: كلية /الكلية
 عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة  .ذ

 (.2-121161141مية للتربية )األصول اإلسال. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .34
 (.2. عدد الساعات املعتمدة: )2 .35
 برنامج الماجستير )متطلب كلية اختياري يقدمه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .36

 قسم التربية اإلسالمية والمقارنة(.
 المستوى الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .37
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد.5 .38
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد.6 .39

 التربية كلية . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7
 المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية )العابديه، الزاهر(. .41

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

    
 % 61 النسبة:   التعليم اإللكرتوين .ت

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

    
 %11 النسبة:   ابملراسلة .خ

    
 %11 النسبة:   أخرى .ذ

 

  تعليقات:

 
 



 

  
 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟-1

توضيح المفاهيم األساسية لألصول اإلسالمية للتربية ومصادرها وخصائصها وأهدافها وأساليبها، وأُسسها ومؤسساتها، 
 وتحليل بعض القضايا في ضوء مبادئ أصول التربية اإلسالمية.

علومات أو املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية امللتطوير وحتسني -يتم تنفيذها -اذكر إبجياز أي خطط -2
 مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.

يكتب في المواقع العلمية في محركات البحث العلمي فيما يخص مفردات المقرر واالستفادة منه في تحديث  ما تصفح -
 المقرر.

 استخدام تقنيات التعليم أثناء المحاضرات. -

 استعراض بعض القضايا التربوية وتحليلها. -
نشرة التعريفية يف ال وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة .خ

 الربانمج(. لأو دلي
 وصف عام للمقرر:

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس

المفاهيم األساسية )التربية، أصول التربية، التربية اإلسالمية، األصول اإلسالمية للتربية، التربية 
 .التربية الرقمية(والتعليم، التجديد التربوي، 

1 0 

 0 1 مصادر أصول التربية اإلسالمية

 0 1 خصائص أصول التربية اإلسالمية

 0 1 أهداف أصول التربية اإلسالمية

 0 1 اختبار نصفي

 أسس أصول التربية اإلسالمية:
 ( فردية: االعتقادية، التعبدية، الفكرية، األخالقية.1
 واجتماعية.(  مجتمعية: سياسية، واقتصادية، 0

4 8 

ربية واالستنتاج، أسلوب الحوار، الت أسلوب القدوة، التربية بالمالحظةمنها ) أساليب التربية اإلسالمية
 باألحداث(

0 4 

 0 1 مؤسسات التربية اإلسالمية

 4 0 تحليل بعض القضايا التربوية في ضوء أصول التربية اإلسالمية

 0 1 اإلسالميةتطبيقات تربوية لمبادئ أصول التربية 

 0 1 االختبار النهائي

 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .22
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق

 16  0   14 ساعات التدريس الفعلية

 00  4   08 الساعات المعتمدة

 
 ساعه 2 هبا الطالب خالل أسبوعياً:عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم  .23

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .24

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

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

 
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين خمرجات 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على: 
 المحاضرات، والمناقشات، . يوضح المفاهيم التربوية للمقرر 1-1

 الخرائط الذهنية، الحوار،
 التعلم التعاوني.

 أثناء المحاضرات،المشاركة 
االختبارات، الواجبات 

 . يلخص أسس التربية اإلسالمية 2-1 المنزلية.

  يشرح أهداف ومصادر وخصائص التربية اإلسالمية. 1-3



 

  
 

 املهارات املعرفية 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على: 

العلمي، العصف الذهني، البحث  يستخدم األساليب التربوية في حياته العملية. 2-1
ورش العمل الجماعي، الخرائط 

 الذهنية.

ملف اإلنجاز، االختبارات 
التحريري، تقييم العروض 

 .يحلل بعض القضايا التربوية في ضوء أصول التربية اإلسالمية 2-2 العلمية. 

  .يستنبط المبادئ التربوية من أسس أصول التربية اإلسالمية 2-3

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

حول بعض الموضوعات التربوية، 
تقويم أداء الزميالت لبعض 
األنشطة، الخرائط الذهنية، التعلم 
التعاوني تكوين فريق عمل إلنجاز 

 الواجبات المنزلية.

والمشاركات، المناقشات 
مالحظة تفاعل الطالبات في 
مواقف مختلفة، تقويم 

 الواجبات.

 يتعاون بإخالص مع زمالؤه أثناء القيام باألنشطة. 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 6
العصف الذهني ، التعلم التعاوني  التواصل مع الزمالء شفهيا وكتابيا. 4-1

المناقشة والحوار، التواصل عبر 
البريد اإللكتروني، العروض 

 .العلمية

االختبارات المتنوعة ، تقويم 
الواجبات تقويم المناقشات 
الجماعية، المالحظة، تكليف 
الطالبات بعروض صفية 
وتزويدهن بالتغذية الراجعة 

 التقويمية

 يصنف المعلومات الخاصة بالمقرر في صورة أبحاث ، خرائط 4-2

 . ذهنية ، تقديم عروض

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 0
 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق 5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

يم نسبته من التقي
 النهائي

 %0 4 مناقشة حول ما درس خالل األسابيع الثالثة األولى . 1

 % 4 6 مشروع فردي  ) خريطة مفاهيم ( 2

 % 4 7 مشروع جماعي 3

 % 02 8 االختبار النصفي 4

 % 12 11-12-9 عرض الواجبات المنزلية ومناقشتها 5



 

  
 

 % 12 10 ورشة عمل 6

 % 52 15 نهائياختبار  

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

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
 المخصصة للمقرر ) ساعتان ( .الساعات المكتبية  -

 االستشارات واالرشاد األكاديمي ) أسبوعياً ( . -
 مصادر التعّلم .حح

 الكتب المقررة المطلوبة:-في قائمة  –أدرج  .1
 هــ.السعودية، مطبعة رضا.1407باجابر، فاطمة سالم، أبعاد النظرية التربوية في األصول اإلسالمية،  (1
 هـ. الرياض: دار المعرفة للتنمية البشرية.1407األصول والتطبيقات .–العجمي، محمد. التربية اإلسالمية  (0
 هـ.السعودية: مكتبة الرشد.1404متولي، نبيل. العجمي، محمد. بنجر، آمنة. المدخل في أصول التربية. (0

 هـ.السعودية: مكتيه الرشد1406علي سعيد. الحامد، عبد الراضي التربية اإلسالمية )المفهومات والتطبيقات(.  (4
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:-يف قائمة  –. أدرج 2
 أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. 3

1-wwwadabwafancom/dispaay/productasparticles  wwwtarbyatonanat 
0-http://wwwislam-onlinenet/muasir/arabic/mainmuslimasp 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي 4

 ال يوجد
 :املرافق املطلوبة .خخ

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

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .10
ومقاعد مريحة تساعد على العمل الجماعي، ومكتبة قاعة دراسية تتسع لخمسين طالبة على األقل مزودة بطاوالت مستديرة 

 صغيرة تشتمل على المراجع والمواد العلمية المساعدة على تحقيق أهداف المقرر وفي مقدمتها مؤلفات علماء المسلمين أنفسهم.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .14

 .نقطة اتصال باإلنترنت، السبورة الذكية جهاز كمبيوتر ثابت، طابعة،
 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .15

 جهاز عرض بروجي كتور، شاشة عرض

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره .خخ

http://www.adabwafan.com/dispaay/product.asp


 

  
 

 خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  .11
 الحوار والمناقشة، اعمال الطالبات، االختبارات.

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .12
 .الحوار والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق لهم تدريس المقرر، ولديهم خبرة بالمقرر

 إجراءات تطوير التدريس: .13
 وورش العمل الخاصة بالتدريس الفعال مع المشاركة والتفاعل أثناء التدريب والحصول على شهادات معتمدة. متابعة الدورات -
االتصال بأعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس المقرر في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي واالستفادة من خبراتهم  -

 ديم نسخه منه للقسم.وآرائهم مع كتابة تقرير حول ما يدور في النقاش وتق

 .متابعة ما يعرض في االنترنت حول المقرر والتعليم الفعال وكتابة تقرير عن ذلك وتقديمه للجنة الطوير واالعتماد األكاديمي -
إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل 

 ال يوجدبصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .14
 الضعف في المقرر.تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسن المقرر لتحديد نقاط القوة ونقاط  -

 القراءة المستمرة حول المقرر ومتابعة كل ما هو جديد وله عالقة به. -
 

 

 اسم منسق الربانمج:
 مرمي محيد أمحد اللحيايند/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 
 

 تكوين املعلم وتطويرهاسم املقرر:   

 2-626206020نهج  رمز املقرر:  
 
 
 
 
 

  



 

  
 

 توصيف مقرر دراسيمنوذج 
 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه0/0/0661اتريخ التوصيف: 

 املناهج وطرق التدريس قسم-الرتبية: القسم-الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ر
 0-202062140نهج    تكوين المعلم وتطويره. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 0

  2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .60
 الماجستير في المناهج وطرق التدريس. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .62

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 المستوى الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 6

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 0 .63
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 4 .66
ة للجامعة )العابدية يسالمقرات الرئ. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .60

 الزاهر ، وغيرها( –
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

 %11 النسبة: 11 قاعات احملاضرات التقليدية .ض
    

 %01 النسبة: 01 التعليم اإللكرتوين .غ
    
 %01 النسبة: 01 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ظ

    
  النسبة:  ابملراسلة .أأ

    
 أخرى تذكر .بب

  النسبة: 
 

 تعليقات:



 

  
 

 األهداف .ز
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0

 تكوين تصور علمي لدى الدارسين حول تكوين المعلم، وتنمية مهاراتهم في تصميم برامج إعداد المعلمين وتقويمها.
 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة هذا المقرر أن:    

 يلم بمفهوم تكوين المعلم.  -

 يقارن بين مفهوم تكوين المعلم والمفاهيم المناظرة له. -

 يقف على طبيعة تكوين المعلم وأهميته.  -

 يحلل واقع إعداد المعلمين في المملكة العربية السعودية.  -

 يرصد أبرز مالمح حركة إعداد المعلم في ضوء الكفايات.  -

 يرصد أبرز مالمح حركة إعداد المعلم في ضوء المعايير.  -

 كيفية اإلعداد التخصصي للمعلم في المملكة العربية السعودية. يقف على  -

 يصمم برامج إعداد معلمين قائمة على االتجاهات المختلفة في إعداد المعلم المختلفة. -

 يوظف معلوماته حول إعداد وتكوين المعلم في تقويم برامج إعداد المعلمين.  -

  لدول المتقدمة.يرصد أبرز التجارب الحديثة في إعداد المعلمين في ا -
اجع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مر  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   
 وتحسين محتوى المقرر الدراسي.استخدام المراجع الحديثة في التخصص لتطوير  -
 توظيف األدوات التقنية في معالجة محتوى المقرر. -
االسالالالالالالالتفالادة من المواقع االلكترونيالة بكالافالة تطبيقالاتها في تحسالالالالالالالين وتطوير مهارات الطالب البحثية  -

 واألكاديمية.
رح ط تفعيل تقنية المعلومات وبرامج تقنية االتصالالالالالاالت للتواصالالالالالل ابين أسالالالالالتاذ المقرر والطالب في -

 ومناقشه كل ما يتعلق بالمقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكتروني وقواعد المعلومات التربوية االلكترونية. -
االسالالتعانة بالشالالبكة العنكبوتية في التواصالالل مع مراكز االبحاث واكاديميات البحث العلمي والمكتبات  -

 ال التعليم االلكتروني.الرقمية لالستفادة من مصادر المعلومات في البحوث المتخصصة في مج

 التدريس باستخدام التعليم اإللكتروني. -
 

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

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

 وصف عام للمقرر:
يهدف المقرر إلى تكوين تصالالالور علمي لدى الدارسالالالين حول تكوين المعلم، وتنمية مهاراتهم في تصالالالميم برامج 

 إعداد المعلمين وتقويمها.

 



 

  
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس

 م. التقوي –االستراتيجيات -الموضوعات –اإلطار المرجعي للمقرر: المفاهيم 

  .آليات ومهام تنفيذ المقرر 
  .العالمات المرجعية المحددة لمحتويات المقرر 
 ومؤشرات األداء المطلوبة. العمليات المعرفية العليا المطلوبة للمقرر 

0 2 

همية أ –طبيعة تكوين المعلم  –والمفاهيم المناظرة  المعلم،مفهوم تكوين 

 تكوين المعلم

0 4 

 )اإلعدادتحليل واقع إعداد المعلمين في المملكة العربية السعودية 

 التكاملي واإلعداد التتابعي( . 

0 4 

 4 0  الكفايات.حركة إعداد المعلم في ضوء 

 4 0  المعايير.حركة إعداد المعلم في ضوء 

 4 0  السعودية.اإلعداد التخصصي للمعلم في المملكة العربية 

 -تقويمها  –متطلبات تنفيذها  – )تصميمها المعلمين:برامج إعداد 

 برنامج الماجستير المهني في إعداد المعلمين( . 

0 4 

 4 0  المتقدمة.أبرز التجارب الحديثة في إعداد المعلمين في الدول 

 0 1 االختبار النهائي

 

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

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 00  6 - - 06 ساعات التدريس الفعلية

 00  6 - - 06 الساعات المعتمدة

 
 الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: التعلم-عدد ساعات الدراسة  .28

 إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقررثالث ساعات 
 

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



 

  
 

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
هدفة وطرق تقييمها خمرجات تعلم املقرر املست : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسقاثلثاً  -

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

 م
اإلطار الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 0
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على: 

تحليل مفهوم تكوين المعلم وبرامج إعداده واالتجاهات  0-0
 الحدبثة إلعداده. 

حلقات –محاضرات 
 نقاش

 االختبارات 

تقصي واقع برامج إعداد المعلمين في المملكة العربية  0-2
 السعودية. 

حلقات –محاضرات 
 نقاش

 المناقشات الصفية 

تقصي مفهوم اإلعداد الشخصي وأهميته في تكوين  0-3
 المعلم . 

حلقات –محاضرات 
 نقاش

 المناقشات الصفية 

 ) اإلدراكية( املهارات املعرفية 2
 الطالب القدرة على:بنهاية المقرر يتوقع من  

المقارنة بين واقع برامج إعداد المعلمين محلياً وعربياً  2-0
 وعالمياً . 

 –سيمنار علمي 
 مناقشة . 

 تقرير . 

مناقشة  -بحث اكتشاف أهمية اإلعداد الشخصي في إعداد المعلمين .  2-2
 موسعة . 

 تقرير. 

 عرض تقديمي مناقشة .  مناقشة تجربة عالمية متميزة في إعداد المعلم .  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
إكساب الطالب مهارة العمل الجماعي ضمن مجموعات  3-0

 تعاونية
 األسئلة الشفهية التعلم التعاوني

 األسئلة الشفهية الحوار والمناقشة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2

المناقشة والمشاركة  مهارات االنصات الفعال   3-3
 الجماعية والحوار 

 المالحظة المقننة 

قوائم تقويم ذاتي  حل المشكالت  مهارات التعلم الذاتي  3-6
 للمجموعات 

تكوين فرق عمل  مهارات العمل الجماعي والتعاون  3-0
 إلنجاز التكليفات 

تقويم االعمال الجماعية 
 والفردية 

قضيا ومشكالت واقعية  دراسة الحالة .  مهارات الحوار والنقاش العلمي البناء 3-4
ومالحظة تفاعل 
 الطالب معها 



 

  
 

 م
اإلطار الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-7
    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 6

اإلحصائي لتحليل برامج إعداد  spssاستخدام برنامج  6-0
 المعلمين

تقرير محدد بأوصاف   تحليلية.أ نشطة 
  تقنية.ومؤشرات 

تحليل الوزن النسبي لساعات البرامج ومقرراته  6-2
 التدريسية 

تقرير محدد بأوصاف  تحليلية.أ نشطة 
  كمية.ومؤشرات 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 0
يتم التقويم في ضوء  فردية. مشروعات  تحليل ونقد تصميم بعض برامج إعداد المعلمين  0-0

 مؤشرات محددة. 

معايير ومؤشرات   تعاونية.مشروعات   المعلم.تصميم برنامج إعداد  0-2
 برامج إعداد المعلمين. 

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

 

  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .31
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
 نسبته من التقييم مهلتسلياألسبوع احملدد 

 النهائي
 %12 األسبوع الخامس عشر    المعلم.تصميم برنامج إعداد  مشروع:  

 %12 األسبوع الرابع عشر عرض تقديديمي : مناقشة تجربة عالمية متميزة في إعداد المعلم .  

 %12  عشر.األسبوع الثاني  المقارنة بين برامج إعداد المعلمين محلياً وعربياً وعالمياً  تقرير: 0

 %12 األسبوع الحادي عشر  اإلعداد الشخصي للمعلم في المملكة العربية السعودية.  تقرير: 2

  %12 األسبوع الثامن    النصفي.االختبار  3

  %52  األخير.األسبوع    النهائي.االختبار  6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ش
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(.  
ساعات 0ضو هيئة التدريس بمعدل االستشارات واإلرشاد األكاديمي وفق الجدول الزمني للساعات المكتبية لع

 أسبوعيا، كما يتم تخصيص وسائل للتواصل االلكتروني المتزامن باستخدام شبكات التواصل المتاحة والمناسبة.



 

  
 

 مصادر التعّلم .دد
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة0
 م(. إعداد المعلم وتدريبه. منشورات جامعة دمشق.0224األحمد، خالد طه. ) -
 . القاهرة:دار الفكر العربي . 1هـ( . معلم المستقبل نحو أداء أفضل . ط1406أحمد)مدكور، علي  -
.عمان:دار 1م(.منظومة تكوين المعلم في ضوء معاييرالجودة الشاملة .ط0220ويح، محمد عبد الرزاق.) -

 الفكر للنشر والتوزيع.
في إعداد المعلم وتنميته  ( : االتجاهات المعاصر0226المفرج ، بدرية وعفاف المطيري ومحمد حماده ) -

 مهنياً ، الكويت : وزارة التربية . 
( . معايير برامج إعداد معلم التعليم العام ، مكنب 0215المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ) -

   .التربية العربي لدول الخليج
. عمان. 0ودة الشاملة. ط(. منظومة تكوين المعلم في ضوء معايير الج0227إبراهيم، محمد عبد الرزاق ) -

 عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.
 األداء.عمان: دار الشروق. -التدريب –(. الكفايات التدريسية المفهوم 0220الفتالوي، سهيلة محسن ) -
. عمان: دار الفكر للنشر 1(. إعداد المعلم تنميته وتدريبه. ط0225محمد، مصطفى وحوالة، سهير ) -

 والتوزيع

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج 2 
 المجلة العلمية لجمعية جسما )المناهج واإلشراف التربوي(. -
 مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة عين شمس -
 مجلة التربية، كلية التربية جامعة األزهر،  -

 مجلة كلية التربية، جامعة البحرين. -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryالمكتبة الرقمية بمكتبة الملك عبد هللا بجامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب التربية العربي لدول الخليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwالمركز العربي للبحوث التربوية بدول الخليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saالمشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxالمكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة الملك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد المعلومات التربوية ) -
 قواعد المعلومات المتاحة بمكتبة الملك عبد هللا بالعابدية. -
 (ERICمركز المصادر والمعلومات التربوية    ) -
   المنصات التعليمية االلكترونية المفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 



 

  
 

- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 

- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 6

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برنامج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 االفتراضيأدوات وبرمجيات الواقع  -

 الفصول االفتراضية -
 

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

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

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .04

 قاعات دراسية مجهزة تقنياً  -

 معامل الكلية والقسم. -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .07

 استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقديمية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة بالمقرر. -

 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، .01

 توفير شبكة )اإلنترنت( -

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

 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته بأداء أستاذ المقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله لما تم. -

 طالب المقرر.مقابلة عينة من  -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .رر

 نتائج الطالب -
 سجالت اإلنجاز -
 Evaluation Portfolioملف تقويم المقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذاتي  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -



 

  
 

 دعم النظراء. -

 استطالع آراء الزمالء المشاركين في تدريس المقرر. -
 إجراءات تطوير التدريس: .زز

 متابعة ما يستجد في مجال إعداد المعلم والعمل على توظيفه في المقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور المؤتمرات والندوات التخصصية.  -
 مهارات أعضاء هيئة التدريس.ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية  -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل الخبرات )دعم النظراء(. -

  وسائل التواصل االجتماعي االلكتروني. -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .سس

يٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دور 
 مؤسسة أخرى(:

 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة لجنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -

 الزمالء الذين يدرسون نفس المقرر.المشاركة والتبادل في التصحيح والتدقيق بين  -
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .شش
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ المقرر في ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا. -
 رر.تحديث المصادر والمراجع العلمية المرتبطة بالمق -
 االستفادة من آراء المختصين في العمل التربوي. -
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا المقرر في مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس الخاصة،  -

 وتصميم وتطوير الدروس، والتدريب الميداني.
 االطالع على األبحاث في مجال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 الطالب في تطوير المقرر.استخدام نتائج تقويم  -

 المقارنة بمقررات مماثلة في جامعات أخرى. -

 مرمي محيد أمحد اللحيايند/  اسم منسق الربانمج:
 التوقيع:

 
 ه0/0/0661  التاريخ

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونستوصيف مقرر : تكوين المعلم وتطويره       

 
 

 

 

 



 

  
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 إحصاء تطبيقي :اسم املقرر  

 نفس (  3-1214420)  رمز املقرر:  

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ 0661-2-1 اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم: -الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .س
 نفس (  0-2026601 تطبيقي )إحصاء . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .46
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .47
 الماجستير  ) متطلب كلية (. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .48
 الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه  .49
 المستوى الثاني: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .51
  مناهج وطرق البحث العلمي  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .51
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .52
المقر الرئيس  -كلية التربية املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .53

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

 %011 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .جج
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .دد
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .وو
    

  - النسبة: - تذكر أخرى .زز

 تعليقات:

 األهداف .ش
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 إكساب الطلبة األطر النظرية والمهارات التطبيقية والبرمجيات الحاسوبية الخاصة باإلحصاء التطبيقي



 

  
 

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

 والنفسية.التركيز على الجوانب التطبيقية لإلحصاء في مجال العلوم التربوية  -

 متابعة مصادر المعلومات المختلفة بشأن تحديث موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا التخصص. -

 استخدام قواعد البيانات اإللكترونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث المتعلقة باإلحصاء التطبيقي. -

وء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ض -

 هيئة التدريس والطالب.
 

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

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

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بعلم اإلحصاء، وجمع وتبويب البيانات اإلحصائية، والتوزيع الطبيعي  -

اييس التشتت ومقاييس العالقة، والدرجة المعيارية واختبارات االعتدالية، ومقاييس النزعة المركزية ومق

والرتبة المئينية، واإلحصاء االستداللي، والفروض اإلحصائية واختبارها، والداللة اإلحصائية وقوة االختبار 

 اإلحصائي، واختبار "ت " وفرضيات استخدامه. 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 0 1 مقدمة في علم اإلحصاء 

 0 1 جمع وتبويب البيانات اإلحصائية

توافقي المتوسط ال –المتوسط الهندسي  –المنوال  –الوسيط  – )المتوسطمقاييس النزعة المركزية 

 المتوسط المرجح "الموزون"( –

1 0 

 –االرباعيات  –معامل االختالف –التباين  –االنحراف العياري  –مقاييس التشتت )المدى

 المئينات(  –االعشاريات 

0 6 

 –نائي األصيلاالرتباط الث –الجزئي  االرتباط-الرتبياالرتباط  –مقاييس العالقة )االرتباط التتبعي 

 االرتبط المتعدد( 

0 6 

 0 1 االعتداليةالتوزيع الطبيعي واختبارات 

 0 1 التائية ( والرتبة المئينية  –الدرجة المعيارية ) الزائية 

 0 1 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي

 0 1 الفروض اإلحصائية واختبارها  

 0 1 الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي



 

  
 

 0 1 اختبار "ت " وفرضيات استخدامه

 0 1 اختبار "ت " لعينة واحدة

 0 1 اختبار" ت " لعينتين مستقلتين

 0 1 اختبار " ت " لعينتين مرتبطتين
 

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

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 0 - - - - 0 الساعات املعتمدة
 

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

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

 

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

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

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

 م
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

  :القدرة على الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 0
 أن يتعرف على االحصاء الوصفي واالستداللي 1-1

المحاضرة  -
باستخدام 

 -االختبارات القصيرة  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
أن يتعرف على الداللة اإلحصائية وقوة االختبار  1-2

 اإلحصائي



 

  
 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع  1-3
 الدراسة

العروض 
 التقدمية.

الحوار  -
والمناقشة 

 الموجهة الهادف.
األنشطة -

التطبيقية ومهام 
 األداء.

 

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقويم

أن يحدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب  4-1 األنشطة ومهام األداء.
 اإلحصائية موضوع الدراسة

 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 1-5

أن يحدد معايير وشروط اختيار األسلوب اإلحصائي  1-6
 المناسب. 

ً للوصول إلى  0-7 أن يحدد الخطوات المتسلسلة منطقيا
 األسلوب اإلحصائي المناسب لتحليل البيانات.

 املهارات املعرفية 2
 القدرة على:بنهاية المقرر يتوقع من الطالب  

أن يصمم مخطط لسير العمليات لتحديد األسلوب  2-0
اإلحصائي األمثل لتحليل البيانات على اختالف 

 أنواعها. .

 العصف الذهني  -
استراتيجية  -

 التعلم االستكشافي
إحدى طرائق  -

التعلم القائمة على 
مركزية المتعلم 

مثل التعلم 
التعاوني، التعلم 
النشط، المعتمدة 

تصميم مهام على 
األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء

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

أن يناقش نتائج المعالجات ومخرجات التحليل  2-3
 اإلحصائي ويفسرها. 

أن يقترح عددا من المعايير لحقيبة اإلنجاز الخاصة  2-6
 بأنشطته وواجباته ومشاريعه. 

أن ينظم العمل مع أقرانه في المجموعة على نحو  2-0
فعال، لحل مشكالت معقدة توفرها مهمة األداء 

 المعطاة، ويقترح منهجية متكاملة لحلها.
 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3

أن يلتزم الثقة بالنفس والوعي بأهدافه وقدراته وسعيه  3-0
 التعلم الذاتي  - الستثمارها إيجابياً.

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 األداء 
 –مهارات االتصال 
مهارات العالقات 

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

أن يلتزم بقوانين الجامعة ومتطلبات المقرر وتسليمها  3-3
 في الوقت المحدد

أن يتقبل التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته  3-6
والمجموعات األخرى، ويمارس دور القيادة إذا أسندت 

 بكفاءة وتميز. إليه
أن يقوم أداء أقرانه في مجموعات التعلم األخرى في  3-0

ضوء قاعدة أداء وصفية يتم تصميمها لتقويم مهام 
 األداء.



 

  
 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يبادر في المشاركة في النقاش، وتقديم تغذية راجعة  3-4
جيدة ألنشطة ومشاريع المجموعات األخرى أثناء 

 عرضها.

تحمل  –الشخصية 
المسؤولية، والعمل ضمن 

 فريق(
في أداء العمل المكلف به ضمن  أن يتحمل المسؤولية 3-7

 الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في الوقت المحدد.
أن يتفاعل مع أقرانه في المجموعة، ويقترح آراء  3-1

ويوصل استنتاجاته بطريقة ، هادفة بأسلوب مناسب
 .ذكية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 6
بيانات مولدة لكل أسلوب إحصائي من أن يعالج  4-1

 ً  األساليب اإلحصائية التي تم دراستها يدويا

 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  -
أسلوب  إلجراءات تطبيق

 إحصائي ومناقشة نتائجه
 وتفسيرها.

التقويم الذاتي، وتقويم  -
األقران وتقوم األستاذ 

 باستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم كل
من ) األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 
مهارات تقنية  –االتصال 

المعلومات والمهارات 
 العددية (

لوب أسكل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  6-2
  إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

أن يُعد تقريرا وافياً عن النتائج المتحصل عليها  4-0
كمخرجات للبرمجيات الحاسوبية لكل أسلوب 

 التي تم حسابها يدوياً إحصائي ومقارنتها ب

ل مع مجموعته لتحليأن ينجز مشروعاً بحثيا بالتعاون  4-4
بيانات مقياس )استبانة( يتم تطبيقه فعلياً، ويكتب 

تقريراً وافياً عن المشروع، ويعرضه في المحاضرة، 
 ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ المادة وأقرانه.

أن يكتسب مهارات جمع المعلومات والبيانات وتحليلها  4-5
 اجات.واالستنتوتقويمها بشكل ناقٍد واستقراء النتائج 

أن يستخدم التقنية وقواعد المعلومات اإللكترونية في  4-6
البحث العلمي، وبحث القضايا وإيضاح النتائج 

 والتوصيات
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 0

0-0 
 

أن يستخدم الطالب البرمجيات الحاسوبية لمعالجة كل 
 دراستهاأسلوب من األساليب اإلحصائية التي تم 

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

مهارات استخدام 
 البرمجيات الحاسوبية

 



 

  
 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

على مدار الفصل  تكليفات وأنشطة فردية 1

 الدراسي

12% 

 %12 14 تكليفات جماعية وعمل مشروعات مشترك 2

تقديم تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه  3

 وتفسيرها

15 5% 

 %02 10،  4 قصيرة أثناء الفصل الدراسياختبارات  4

 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5

أسبوع االختبارات  اختبار نهاية الفصل الدراسي 6

 النهائية

41% 

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
رشاد عل مع نقاشاتهم واستفساراتهم وتقديم اإلوجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص لمقابلة الطالب والتفا -

 األكاديمي لهم.
تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب في  -

 أي وقت يحتاجونه..
 مصادر التعّلم .رر

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 (. مبادئ اإلحصاء. األردن: دار البداية ناشرون وموزعون.0228)طيبة، أحمد عبدالسميع  -
(. القاهرة: دار النشر 0)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 0229أبو عالم، رجاء محمود ) -

 للجامعات.  
جلو مكتبة األن القاهرة: واالجتماعية.(. األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية 0222)مراد، صالح أحمد  -

 المصرية.
األساليب اإلحصائية االستداللية في تحليل بيانات البحوث النفسية والتربوية  (.0212)عالم، صالح الدين محمود  -

 (. القاهرة: دار الفكر العربي.0واالجتماعية: البارامترية   والالبارامترية )ط 
(. اإلحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم 0212المنيزل، عبدهللا فالح ، غرابية، عايش موسى ) -

 (. األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.4االجتماعية )ط
.  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 0214منسي، محمود عبدالحليم ، الشريف، خالد حسن ) -

 .اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة
-Gurnsey, R.(0218). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach 
Using Estimation. London: SAGE Publications.   



 

  
 

-Miles, J. & Banyard, P.(0227). Understanding and Using Statistics in Psychology: A 
Practical Introduction. London: SAGE Publications.   
 -Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (0211). Statistics in Psychology Using R and 
SPSS. German:  John Wiley & Sons. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

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

all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

0476661&p=528102https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=- 

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, 

Sage, Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

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

  ج اإلحصائية على حسب االحتياج :جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والربام -
-SPSS 

software-statistics-https://www.ibm.com/analytics/spss 
- SAS 
https://www.sas.com/en_us/home.html 

-Minitab 
trial/-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

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

 

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

 
 املرافق املطلوبة .زز

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://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/


 

  
 

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

 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صوتي متكامل، جهاز حاسب آلي لكل طالب 02 -

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .19
  طالب 21يتسع لـ  طالب, معمل حاسب آلي 21قاعة دراسية تتسع لـ  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .21
  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالبرامج الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر مثل :  -

 خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية  .21
  معمل علم النفس الرقمي -

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

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .طط
ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بالقسم للمشاركة في تقييم التكليفات الفردية والجماعية والمشاريع  – .ظظ

 .والتقارير الفصلية للطالب 
تبادل الزيارات والخبرات واالستشارات بين النظراء )األقران( في تدريس المقرر باألقسام والكليات  - .عع

 .بالجامعات المختلفة محلياً وإقليماً 
 إجراءات تطوير التدريس: .غغ
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس: وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل الزيارات  - .فف

والخبرات واالستشارات بين النظراء )األقران( في التدريس، والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس 
 وتطويرها.

في الندوات والمؤتمرات  خالل المشاركةإيجاد فرص للتطوير األكاديمي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من  - .قق
 .العلمية

ريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالستراتيجيات الحديثة فى حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التد - .كك
 التدريس لالستفادة منها.

.الخ مع .، والتعلم التعاوني النشط،المعاصرة في ايصال المعلومة، مثل التعلم  ةالتدريسياستخدام أحدث الطرق  - .لل
     ة في هذا المجال.إحداث تعديالت في محتوي المقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمي

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

 اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج مجتمعات التعلم بالقسم.مراجعة معايير حقائب  - .نن
 تدقيق تصحيح عينة من بحوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين بالقسم من ذوي التخصص. - .هه

جامعات ر بالتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( في تدريس المقر - .وو
 .أخرى



 

  
 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .يي
تكوين مجموعات التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر  - .أأأ

 المستقبلية.وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسين 
مراجعة تقييم المقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( في تدريس المقرر بالقسم والكلية والجامعة،  - .ببب

  وكذلك تقرير المراجعة الداخلية لعمادة التطوير والجودة النوعية واألخذ بها.
يات مستجدة في المجال باستمرار وفقاً للمعطتحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات ال - .تتت

 الحديثة، مع  المراجعة الدورية لنتائج تقرير المقرر والبرنامج.
تطوير المقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب في االستبانات التي يقومون بتعبئتها، مع  -

نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص المتاحة /التهديدات المحتملة ، استناداً  SWOT Analysisتحليل الوضع الراهن 
 .لالعتماد الوطني ألسس التخطيط االستراتيجي NAQAAEلمعايير 

 

 .....د مرمي محيد أمحد اللحياين  اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
.   

 1441-.2.-.9 التاريخ

 
 توصيف مقرر : إحصاء تطبيقي       

 إعداد:
 د. ايسر عبدهللا حفين حسن        ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ0661-2-09  اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس -الرتبية القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ص
 بناء أدوات البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعة 2: . عدد الساعات املعتمدة2
الدبلوم في القياس والتقويم، متطلب . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

قسم إجباري في مرحلة الماجستير في جميع تخصصات علم النفس، متطلب كلية 
 اختياري في مرحلة الدكتوراة

 بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، 
 الثاينالدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4
 ال يوجد (:. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت5
 اليوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6
 بيةكلية التر مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:املقرر، إن فرع أو فروع تقدمي . 7

 المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية )العابديه، الزاهر(.

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

 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .طط
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .كك
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .لل
 

 تعليقات:



 

  
 

 األهداف .ض
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 إكساب الطالب األسس العلمية النظرية والتطبيقية لبناء أدوات البحث العلمي.
 
علومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
التركيز على الجوانب التطبيقية لبناء أدوات البحث العلمي، ومتابعة مصادر المعلومات المختلفة 

هذا التخصص، والمراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في لمواكبة التطور الحاصل في 
 ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب.

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

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

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بأساسيات بناء أدوات البحث العلمي التقليدية وهي: االختبارات، 
االستبانات، المالحظة والمقابلة، مع االهتمام بالجانب التطبيقي لبناء هذه المقاييس والتحقق من جودة 

ثل: ء أدوات البحث مخصاصها السيكومترية، باإلضافة إلى تعريف الطالب باالتجاهات الحديثة في بنا
 ، الموازين متعددة األبعاد.Rubricsساللم التقدير اللفظي 

 

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

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

  ،أدائية، تشخيصية(تعريفها، أهميتها، أنواعها )معرفية 
 .إجراءات تطبيقها، ضبط المتغيرات 
  :الدرجات المحولةZ-score, Percentile and 

Percentile Ranks 
 :تحليل البند االختباري التحصيلي 

 معامالت صعوبة وسهولة وتباين البند 
  ،معامل تمييز االختبار التحصيلي )المجموعتين المتطرفة

 المتسلسل(معامل االرتباط الثنائي 
 .معايير انتقاء البنود االختبارية التحصيلية 

 .إجراءات التحقق من ثبات وصدق االختبارات 

4 8 

 .تعريف االستبانة، أهميتها، مجاالت استخدامها، عيوبها ومميزاتها 
  مدخل لموازين االستجابة: التقدير الجمعي )ليكرت(، التراكمي

 الترتيبي.)جتمان(، تمايز معاني المفاهيم، التصنيف 
 :طرق بناء االستبانات 

 .فحص اإلطار النظري للمتغير 
 .المجموعات المركَّزة 
 .تطوير االستبانات 

 :خطوات بناء االستبانة 

6 10 



 

  
 

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

 .معايير اختيار وصياغة العبارات 
 .معايير اختيار ميزان االستجابة 
 .التحكيم: حساب ثبات المحكمين 

 .االستبانات الورقية واإللكترونية 
  وإدارة التطبيق العملي لالستبانة.طرق تنظيم 
 .صدق وثبات االستبانة 

 تعريف المالحظة، أنواعها، مزاياها وعيوبها.
 مصادر الخطأ في أساليب المالحظة.

 أنماط بطاقة تسجيل المالحظة:
 .جداول المالحظة 
 .قوائم الرصد 
 .ساللم التقدير 

 تصميم استمارة أو بطاقة تسجيل المالحظة.
 المالحظة. خطوات إجراء

 صدق وثبات بطاقة المالحظة.

0 4 

 تعريف المقابلة، أنواعها، مزاياها وعيوبها.
 تصميم دليل المقابلة. •
 استمارة المقابلة. •
 تقنين إجراءات المقابلة. •
 أخطاء التسجيل. •
 صدق وثبات المقابلة. •

0 4 

ة، اللفظياتجاهات حديثة في بناء أدوات البحث مثل: ساللم التقدير 
 المقاييس متعددة االبعاد

1 0 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .37
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو إضافيةدروس  حماضرات 

ساعة اختبار  0 10 - - 15 ساعات التدريس الفعلية
 نهائي

00 

 0 - -   0 الساعات املعتمدة

 

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

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

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .39



 

  
 

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 0

أدوات البحث وحساب يشرح األسس النظرية لبناء   1 -1
 خصائصها السيكومترية.

 المحاضرات
 التعلم النشط

 تكليف فردي
 اختبار تحصيلي

 تقرير علمي
 اختبار تحصيلي يوضح معايير انتقاء البنود االختبارية التحصيلية.  2 -1

 تقرير علمي
 تكليف جماعي يستعرض إجراءات تطبيق أدوات جمع المعلومات.  3 -1

 اختبار تحصيلي
 تقرير علمي

 اختبار تحصيلي يفسر سبب اختيار ميزان االستجابة.  4 -1
 تكليف فردي يشرح االتجاهات الحديثة في بناء أدوات البحث.  5 -1

 اختبار تحصيلي
 املهارات املعرفية 2

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على: 
 المحاضرات يقارن بين أنواع أدوات جمع المعلومات  1 -2

 التعلم النشط
 

 فرديتكليف 
 اختبار تحصيلي

يميز بين إجراءات التحقق من صدق وثبات لألنواع   2 -2
 المختلفة ألدوات البحث العلمي.

 تكليف جماعي
 اختبار تحصيلي

 تقرير علمي
 تكليف فردي يقارن بين أنواع موازين االستجابة في االستبانة.  3 -2

 اختبار تحصيلي
 تقرير علمي

 التعلم النشط المحولة.يحسب أنواع متعددة من الدرجات   4 -2
 المحاضرات

 اختبار تحصيلي
 يحسب معامالت تحليل البند االختباري التحصيلي.  5 -2 تقرير علمي

يستخدم التطبيقات الحاسوبية في حساب ثبات مقياس   6 -2
 نفسي، وفي التحقق من صدقه. 

 التعلم النشط
 التعلم الذاتي

 تقرير علمي

يبني استبانة ويطبقها ويحسب خصائصها   7 -2
 السيكومترية لالستبانات.

 تقرير علمي التعلم النشط

 يطبق اختبار ويحسب خصائصه السيكومترية.  8 -2
يستخدم استمارة مالحظة لجمع بيانات بحثية ويتحقق   9 -2

 من خصائصها السيكومترية.
 

 التعلم التعاوني
 التعلم النشط

 

 تكليفات جماعية
 تقرير علمي



 

  
 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
ويتحقق من يجري مقابلة لجمع بيانات بحثية   11 -2

 خصائصها السيكومترية.
 المحاضرات يقدم تقييما ألدوات البحث الشائعة.  11 -2

 التعلم النشط
 تكليف فردي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يسهل عليه التفاعل الهادف مع أقرانه، ويمارس دور   1 -3

 القيادة المؤثر إذا أسندت إليه.
 التعلم النشط

 التعلم التعاوني
 تكليفات فردية
 تكليف جماعي

 يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إلى أقرانه.  2 -3
يشارك في النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة   3 -3

 زمالئه.
يتفالالاعالالل مع أقرانالاله، ويقترح آراء هالالادفالالة بالالأسالالالالالالاللوب   4 -3

 مناسب.
 تكليفات فردية التعلم النشط ينجز العمل المكلف به ويسلمه في وقته المحدد.  5 -3

 تكليف جماعي
 تقديم تقرير علمي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 6
يستخدم التقنية وقواعد المعلومات اإللكترونية في   1 -4

 البحث العلمي.
 تكليفات فردية التعلم النشط

 تكليفات جماعية التعلم التعاوني يستخدم التقنية في التواصل مع اآلخرين.  2 -4
 التعلم النشط يستخدم التطبيقات الحاسوبية في عرض تكليفاته.  3 -4

 التعلم الذاتي
 تكليفات فردية

 تكليفات جماعية
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 0

5- 1  - - - 
 

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .41
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

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

 التقييم النهائي
 %12 على مدار الفصل الدراسي تكليفات فردية متكررة. 1
تقرير علمي فردي لتطبيق اختبار نفسي وحساب  2

 خصائصه السيكومترية.
 %15 األسبوع الخامس

تقرير علمي فردي لبناء وتطبيق استبانة وحساب  3
 خصائصها السيكومترية.

 %05 األسبوع العاشر

المالحظة والتحقق من تقرير علمي جماعي لتطبيق أداة  4
 صدقها وثباتها.

 %12 األسبوع الثاني عشر

تقرير علمي جماعي لتطبيق أداة المقابلة والتحقق من  5
 صدقها وثباتها.

 %12 األسبوع الرابع عشر

 %02 أسبوع االختبارات النهائية اختبار نهائي. 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض



 

  
 

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

 مصادر التعّلم .سس
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  (. مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية. القاهرة: دار النشر 0211)أبوعالم، رجاء
 للجامعات.

 ( المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة 1429العساف، صالح حمد .)هـ
 العبيكان.

 ( مقدمة في البحث العلمي التربوي والنفسي واالجتماعي. 0229عسكر، علي، وآخرون .)
 الفالح.الكويت: مكتبة 

 ( القياس والتقويم التربوي والنفسي. القاهرة: دار الفكر العربي0226عالم، صالح الدين .). 
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 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (1
 .استمارة تقويم المقرر

 قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من  (2
 العضاء هيئة التدريس لحضور عروض الواجبات الفردية الجماعية . سمنارات مفتوحة

 إجراءات تطوير التدريس: (3
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  (4

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة 
  أخرى(:

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (5

 والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.مراجعة تقرير المقرر وتقييماته 
 

  د مرمي محيد أمحد اللحياين. اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
...  

 . .1441-2..-.19. التاريخ

  تهاني الحسني  –ديانا فهمي حماد بناء أدوات البحث                       د . المقرر:توصيف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 6/ 0/ 6

 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 والرأي العامالنفس الدعاية  علم املقرر: اسم   

 اجباري  - 2-6260020    شخصية   .رمز املقرر:   

 

 

 

 
 



 

  
 

 دراسي مقرر توصيف منوذج

  جامعة أم القرى. :التعليمية املؤسسة إسم 1442/  0 / 18  التوصيف: اتريخ

  علم النفس / التربية : القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ط
 0-2026600 -النفس الدعاية والرأي العام  علم: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .54
 ساعات 0: املعتمدة الساعات عدد. 2 .55
 الماجستير  : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .56

 (الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدالً  هذا بنين  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف)
 المستوى الثاني –السنة االول : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .57
  ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .58
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .59
يس للمؤسسة التعليمية الرئ المقر-كلية التربية : التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .61

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

 %71 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .مم
 

   

  :النسبة  اإللكرتوين التعليم .نن
    

 %31 :النسبة √ (اإلنرتنت طريق وعن تقليدي) مدمج تعليم .سس
    

  :النسبة  ابملراسلة .عع
    

   :النسبة  أخرى .فف
 :تعليقات

 
 األهداف .ظ



 

  
 

الرأي العام " من خالل قياسات " صناعة التدريب على يهدف المقرر إلى  الرئيس؟ املقرر هدف ما -1

تغيير كأليات ل استخداماتهالرأي العام وفهم تطبيقية لنظريات في الدعاية وقياس اكمية ونوعية 

فضال عن توظيف وتطبيق ما تعلمه الطالب  االجتماعيةاتجاهات االفراد والجماعات في األوساط 

 من مفاهيم تتعلق بتأثير ومخاطر الدعاية والرأي العام.

ات قنية املعلوم)مثل االستخدام املتزايد لت الدراسي. وحتسني املقرر لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2
 كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.     يف احملتوىأو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات 

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

 المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

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

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

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

، ومقياس التحري LEARN، ونموذج Plus/Deltaأساليب التغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

 .(CIQ)الناقد 

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

 أعضاء هيئة التدريس والطالب.

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

الدكتوراة في الشخصيه وعلم النفس االجتماعي إلجراء دراسات تقويمية تجريبية لمعرفة نواحي القوة 

 ارف ومهارات طالب الدراسات العليا واقتراح إجراءات للتطويروالضعف للمقرر وأثره في تطوير مع
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .ذ
خصائصة ، وأنواعه و نشأة الرأي العام وتطوره والرأي العام: يتناول المقرر مصطلح الدعاية وصف عام للمقرر:

المقومات المرجعية األساسية للرأي وعوامل تغييره و عوامل تكوين الرأي العاموالعوامل المؤثرة بالرأي العام و

 صناعة الرأي العام " نماذجو الرأي العام والسياسات العامةدينامية الدعاية والرأي العام وو العام في الدولة الحديثة

العام كما يتناول المقرر الدعاية كأداة لمعالجة الرأي العام، واستغالل الـدعايـة للخـواص معالجة الرأي ونظرية "

ل الدعاية الـدوافع األساسية للسلـوك البـشرى واستغال، والعقلـية والنفسـية لعملـية التفـكير للـتأثيـر في الرأي العام

 تصميم الدعاية وقياس الرأي العام..ــــيير الرأي العـــام.الـدعـايــة واألساليب الـتقلـيدية والمستحدثة في تغ .لها

مناهج و األسس النظرية واإلمبريقيةوالتقسيم الوظيفي لمسموح الرأي العام و مشكالت قياس الرأي العامو

 القياس الكمي والنوعي للرأي العامو استطالعات الرأي العام

 

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

 6 0 .) أنواعه-تعريفاته - أهـميـته-الــرأى العــام )نـشــأته 
 نشأة الرأي العام وتطوره



 

  
 

 خصائص الرأي العام

 تعريفات الرأي العام

 أنواع الرأي العام

 العوامل المؤثرة بالرأي العام

 عوامل تكوين الرأي العام

 الرأي العامعوامل تغيير 

 المقومات المرجعية األساسية للرأي العام في الدولة الحديثة

 01 5 دينامية الدعاية والرأي العام
 الرأي العام والسياسات العامة

   صناعة الرأي العام " نماذج نظرية "
 معالجة الرأي العام  

 الدعاية كأداة لمعالجة الرأي العام.

الـدعايـة للخـواص العقلـية والنفسـية لعملـية التفـكير للـتأثيـر في الرأي استغالل 

 العام

 ... الـدوافع األساسية للسلـوك البـشرى واستغالل الدعاية لها

 .الـدعـايــة واألساليب الـتقلـيدية والمستحدثة في تغــــيير الرأي العـــام

 تصميم الدعاية وقياس الرأي العام

 1 4 ) وتقـسـيمـاته الرئيسية-مشكالته -)قـيـــاس الرأي العــــام( نـشـأته وتطـوره
 ما لمقصود بقياس الرأي العام؟

 أهمية قياس الرأي العام

 مشكالت قياس الرأي العام

 التقسيم الوظيفي لمسموح الرأي العام 

 األسس النظرية واإلمبريقية

 العاممناهج استطالعات الرأي 

 القياس الكمي والنوعي للرأي العام

 إشكاليات قياس الرأي العام وتأثيرات الدعاية.

 أنـواع العـينـات واستخـدامـاتهـا فـى استطالعات وبحوث الرأي العام

 4 3 المالحظة واستخـدامـاتهـا في رصـد الشائعـات وجمع بيانـات بحوث الرأي العام
  واستخـدامــاته في استطالعات وبحوث الرأي العامتحليل المحتوى 

 .االستقصاء وعــوامل نجاحه في استطالعات وبحوث الرأي العام

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .1



 

  
 

 دروس إضافية حماضرات 
معامل أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 ساعات التدريس الفعلية
15 - - - 

تطبيق 
 مقياس

00 

 0 - - - - 0 الساعات المعتمدة
 

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

 :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .42
 ساعات أسبوعيا 2

 

 تدريسها اتيجياتواسرت  قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .43
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 التدريس اسرتاتيجيات لمؤهالتل الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 0
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 

1-1  المحاضالالالالالرة واإللقاء  الدعاية والرأي العام يعرف
بالالالاسالالالالالالالتخالالالدام جهالالالاز 
عالالالارض البيالالالانالالالات، 
والحوار والمناقشالالالالالة 
الموجهالالالالة الهالالالالادف، 
واألنشالالالالطة التطبيقية 
ومالهالالالالام األداء وفق 

االختبالالارات القصالالالالالالاليرة  -
 والختامية.والنصفية 

 الواجبات المنزلية. -
قالالالاعالالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالالة  -

(Rubric)  لالالالالتالالالالقالالالالويالالالالم
 األنشطة ومهام األداء.

1-2   يوضح مفهوم ونظرية وأسس ومبادئ
وتحديد محتوى ووظيفة وأنماط الدعاية 

 والرأي العام.

1-3   التمييز بين الدعاية والرأي العام كآليات
لتغيير اتجاهات األفراد والجماعات في 



 

  
 

األوساط االجتماعية المختلفة وكآليات 
 لالتصال الجمعي.

سالالالالالالالالالاليالالالالاق الالالالالمالالالالادة 
 ة الحياتي ومتطلباتها

 املعرفية املهارات 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 

2-1   يقارن بين الدعاية والرأي العام، ويسالالالالالتخلص
 خصائص كل مفهوم

إحالالدى طرائق التعلم 
القائمة على مركزية 
الالمالتعلم مثالالالالل التعلم 
التعالالالاوني، أو التعلم 
النشالالالالالالالط، المعتمالالالالدة 
على تصالالالالالالالميم مهالالام 
األداء وفقالالالا لطبيعالالالة 
الالمالنالهج ومتطلبالالالالات 

 الواقع 

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالالالة 
(Rubric)  لالالالالالتالالالالالقالالالالالويالالالالالم

. يطبق طرق صالالالالالناعة الرأي العام من خالل   2-2 األنشطة ومهام األداء.
 البحوث الوصفية وشبة التجريبية     

2-3   الـالالالدعايـالالالة للخـالالالواص يقترح طرق الستغالل
 العقلـالية والنفسـالية لعملـالية التفـكير للـتأثيـر في

 الرأي العام

2-4   قياسات كمية ونوعية للرأي العاميبني   

  م مفاهي توظيف وتطبيق مالا تعلماله الطالالب من
 تتعلق بتأثير ومخاطر الدعاية والرأي العام

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
ينالالاقش القيم األخالقيالالة التي البالالد من توفرهالالا في  0-1

 صنع الرأي العام  

إحدى طرائق التعلم 

القائمة على مركزية 

المتعلم مثل التعلم 

التعاوني، أو التعلم 

 علىالنشط، المعتمدة 

تصميم مهام األداء 

 وفقا لسياق الحياة.

الالالتالالقالالويالالم الالالالالذاتالالي، وتالالقالالويالالم 
األقالران وتالالقالالوم األسالالالالالالالتالالالالاذ 

 باستخدام:
قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالالالة  -

(Rubric)  لالالالالتالالالالقالالالالويالالالالم
 األنشطة ومهام األداء.

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالالالة  -
(Rubric)  لالالالالالتالالالالالقالالالالالويالالالالالم

مالالالالهالالالالارات الالالالالعالالالالالقالالالالات 
 الشخصية.

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالالالة  -
(Rubric)  لالالالالالتالالالالالقالالالالالويالالالالالم

مهارات تحمل المسؤولية، 
 والعمل ضمن فريق.

ملف إنجالالالاز تجمع جميع  -
األنشالالالالالالالطالالالة والنتالالالاجالالالالات 

 وأدوات التقويم

يطبق القيم األخالقيالة في صالالالالالالالنع رأي العالام بما   0-0
 ينسجم مع السياسة الوطنية 

يعمالل مع أقراناله في المجموعالة على نحو فالاعل،  0-0
في تصالالميم الدعاية وقياس  لحل مشالالكالت معقدة.

 الرأي العام

يقرر مع أقرانه في المجموعة على نحو فاعل،  0-4
لحل مشكالت معقدة مثقلة بنقاط الخالف توفرها 
مهمة األداء المعطاة، ويقترح منهجيات متكاملة 

 لحلها.

يصالالالالالالوغ القضالالالالالالايا الدعائية األخالقية ويصالالالالالالدر  0-5
 أحكاما عادلة وصحيحة.

التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته يسالالالالالالالهالل  0-6
والمجموعالالالات األخرى، ويمالالالارس دور القيالالالادة 

 المؤثر إذا أسندت إليه

يوصالالالالالل اسالالالالالتنتاجاته بطريقة ذكية إلى أقرانه في  0-7
 مجموعة العمل

يقوم أداء أقرانالالاله في مجموعالالالات التعلم األخرى  0-8
في ضالوء قاعدة أداء وصالفية يتم تصميمها لتقويم 

 األداء.مهمة 

يشالالالالالالالارك في النقالاش، ويقالدم تغالذيالة راجعالة جيدة  0-9
 ألنشطة ومشاريع المجموعات األخرى.



 

  
 

يتحمالالل المسالالالالالالالؤوليالالة في أداء العمالالل المكلف بالاله  0-12
ضالالالالالمن الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في وقته 

 المحدد.
يتفالالاعالالل مع أقرانالاله في المجموعالالة، ويقترح آراء  3-11

 هادفة بأسلوب مناسب.

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 6
يصالالالالالالالمم مقالالاييس تقيس الرأي العالالام بالالاسالالالالالالالتخالالدام  4-1

 البرامج اإلحصائية الحاسوبية المناسبة 

إحدى طرائق التعلم 

القائمة على مركزية 

المتعلم مثل التعلم 

التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة على 

 تصميم مهام األداء

 وفقا لسياق الحياة.

الالالتالالقالالويالالم الالالالالذاتالالي، وتالالقالالويالالم 
األقالران وتالالقالالوم األسالالالالالالالتالالالالاذ 

 باستخدام:
قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالالالة  -

(Rubric)  لالالالالتالالالالقالالالالويالالالالم
 األنشطة ومهام األداء.

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالالالة  -
(Rubric)  لالالالالالتالالالالالقالالالالالويالالالالالم

 مهارات االتصال.
قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالالالة  -

(Rubric)  لالالالالالتالالالالالقالالالالالويالالالالالم
مهالارات تقنيالالة المعلومالالات 

 والمهارات العددية.
حقيبة إنجاز تجمع جميع 

األنشطة والنتاجات وأدوات 

 التقويم

يكتالالالب تقريرا وافيالالالا حول صالالالالالالالنع الرأي العالالالام  4-2
بالالاسالالالالالالالتخالالدام قواعالالد المعلومالالات المتوفرة بموقع 

 الجامعي االلكتروني 

ينجز مشالالالالالالالروعالا بحثيالا بالتعاون مع أقرانة حول  4-3
صنع الرأي العام وفق المعايير المعتبرة مستخدما 

وصالالالفية أو شالالالبة تجريبيه ثم المبادرة بعمل طرق 
على تحليالل بيالاناته ثم ويعرضالالالالالالاله في الصالالالالالالالف، 
ويتلقى التغالالذيالالة الراجعالالة من اسالالالالالالالتالالاذه وأقرانالاله، 

 ويدافع عن وجهة نظره بحجج منطقية مقبولة.

ينظم أفكالاره بطريقة تزيد من فعالية الرسالالالالالالالالة  4-4
 التي يريد توصيلها.

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
     ال يوجد       5-1

 

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

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .44

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

 التقييم من نسبته مهلتسلي احملدد األسبوع
 النهائي

 %02 10و  0 وعروض تكليفات مفتوحة مناقشات  1

 %02 8 اختبار نصفي  2

 %02 16 اختبار نهائي 3

4 
حقيبة االنجاز لجميع األنشطة والنتاجات والمشاريع وأدوات التقويم 

المستخدمة لتقويم األنشطة ومهارات العالقات الشخصية وتحمل 

المسؤولية ومهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات 

 %02 جميع األسابيع



 

  
 

العددية )متوسط تقدير قواعد األداء المستخدمة لتقويمها من قبل الذات 

 ألستاذ(.واألقران وا

 

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

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

 واستفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.
تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقديم االرشاد  -

 األكاديمي.
  هيئه التدريس على مواقع شبكات التواصل االجتماعيالتواصل مع الطلبة من خالل صفحه عضو  -

 
 التعّلم مصادر .ضض

 الكتب المقررة المطلوبة: -في قائمة  –أدرج  .1

 ( الرأي الـعــام ـ   القاهرة0225مختار التهامى أ. د . عاطف عدلى العبد ) .1
 العام، المكتب المصري( سيكولوجية اإلعالم والدعاية وكيفية التأثير في الرأي 0210شادية محمد حلمي ) .0

 الحديث
 ( الرأي العام واالعالم والدعاية1998رامز عمار ) –هاني الرضا  .2

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -يف قائمة  –أدرج  .3
 م .1988الرأي العام والدعاية ، القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر،  سويلم،أحمد  العمري، -1
 .1985العربية ،  دار النهضةمحمود السيد ، اإلشاعة ، الجزء الثاني ، بيروت :  النيل،أبو  -0
 .1997حسين ، سمير محمد ، الرأي العام : األسس النظرية والجوانب المنهجية ، القاهرة : عالم الكتب ،  -0
 (. مدخل إلى علم النفس االجتماعي المعاصر.1419نزي، فالح )الع -4

 دار الشروق.  .النظرية إلى التطبيق من قياس الرأي العام (0211)عثمانماجد  -5
 العربي، القاهرة ،الرأي العام وطرق قياسه. دار الفكر  –( 0226عاطف العبد) -6
في الرأي العام واالعالم والدعاية ، مكتبة مؤمن قريش ، طرابلس ،  دراسي( 1991سكرى ، رفيق )  -7

 لبنان
 الرأي العام وتأثره باإلعالم والدعاية( 1989محمد عبدالقادر حاتم ) -8
 الرأي العام (1986)شاهيناز طلعت  -9
 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 3

www.apa.org 

www.socialpsychology.com 

opinion-https://www.britannica.com/topic/public 

https://jspp.psychopen.eu/article/view/96/07 
 :املدجمة واألسطواانت الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4

http://www.apa.org/
http://www.socialpsychology.com/
https://www.britannica.com/topic/public-opinion
https://jspp.psychopen.eu/article/view/96/37


 

  
 

 برامج تعليمية جاهزة على أقراص مدمجة.

 

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

 
 املطلوبة املرافق .طط

 القاعات داخل داملقاع 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 .26
 طالبا. 02قاعة محاضرات تتسع ل 
 طالبا. 02معمل حاسب آلي يتسع ل 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .1

 Data Showجهاز عارض البيانات  -

 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر. -

 :(هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .2
 ال يوجد

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ثثث

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .15
 

 عقد لقاءات مع الطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم بخصوص فعالية التدريس -

 التغذية الراجعة والسريعة باتجاهين. -

 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -

 .LEARNنموذج  -

 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 االلكترونية على موقع الجامعة.تعبئة االستمارة  -
 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .16

 االستعانة بالخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس. -

 من قبل النظراء في التدريس. االستشارة في التدريس -
 :التدريس تطوير إجراءات .17



 

  
 

والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، واالستشارة تكوين مجموعة نقاش لتبادل الزيارات  -

 في التدريس والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 االلتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس الفعال وجودته. -

 تدريس يئةه أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .18
 (:أخرى مؤسسة نم تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني،

تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، وكذلك مراجعة معايير حقائب  

 اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس في القسم

 :تطويرهل والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .19
أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات التركيز 

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

 .وغير الرسمية للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية
 

  .......د مرمي محيد أمحد اللحياين   الربانمج: منسق اسم

 :التوقيع
 

 1441..../.2..../...18.. التاريخ

ي:  د  . مريم حميد أحمد اللحيانتوصيف المقرر
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 علم النفس االجتماعي الرتبوي اسم املقرر:  

 اجباري   0-2026604    شخصية املقرر:   رمز   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 0661 -.2..-.22   اتريخ التوصيف:

  علم النفس -الرتبية القسم: -لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ع

 0-2026604  -علم النفس  االجتماعي التربوي   . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .61
 0. عدد الساعات املعتمدة: 2 .62
 علم النفس االجتماعي والشخصية )ماجستير(. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .60

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

 السنة االولى / المستوى الثاني. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .64
  ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .65
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .66
للمؤسسة التعليمية  المقر الرئيس -كلية التربية التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة فرع أو فروع تقدمي . 7 .67

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

 %72 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .صص

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .قق

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .شش
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  النسبة:  تذكر أخرى .تت
 

ين يث بالحد المتمثل في الربطوعلم النفس االجتماعي  الشخصيةتوجيه االهتمام نحو التوجهات المعاصرة في  تعليقات:

 .التربوية االجتماعية بالجوانب المعرفيةالجوانب 

 األهداف .غ
دراسة سلوك الفرد وتفاعله مع يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من  ؟ما هدف املقرر الرئيس -1

وذلك من خالل اإللمام بالمفاهيم األساسية للتعاون في المواقف التربوية  الجماعة التي ينتمي إليها
نافسية. والتوأساليب التعلم التعاوني وتطبيقها وتصميم البرامج التعاونية والتنافس وأهميتها 

 والمنهج الخفي ودوره في تشكيل سلوك الطالب التعليم.ودورها في  االجتماعية توالمهارا
ملعلومات أو مراجع ااملقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية لتطوير وحتسني  –يتم تنفيذها  –اذكر إبجياز أي خطط  -2

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

 .إدراج المادة التعليمية على الموقع االلكتروني للجامعة وإتاحة الفرصة للتعلم الذاتي من قبل الطالب 

 مي.التحديث المستمر لموضوعات المقرر بما يتوافق مع التطور التقني والعل 

  توظيف مواقع االنترنت المتخصص، قواعد المعلومات الرقمية، والمكتبة االلكترونية في تحسين المقرر
 الدراسي.

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ر
أهمية التعاون والتنافس والفردية في المواقف التربوية، المفاهيم األساسية للتعاون والتنافس  وصف عام للمقرر:

والفردية، و نظريات التعاون والتنافس، نظريات التطبيع االجتماعي ، المسايرة والمغايرة ، أساليب التعلم التعاوني 
صميم ت لمنهج الخفي ودوره في تشكيل سلوك الطالبويتناول ا التعليم.ودورها في  االجتماعية توالمهاراوالتنافسي، 

 البرامج التعاونية والتنافسية
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .45

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 1 المفاهيم األساسية للتعاون والتنافس والفردية 

 

0 

 أهمية التعاون والتنافس والفردية في المواقف التربوية  

 4 0 نظريات التعاون والتنافس 

 0 1 التعلم التعاوني

 طرق كاجان ( –سالفين  –أهم طرق التعلم التعاوني )طرق جونسون 

 أساليب التعلم التعاوني والتنافسي

 0 1 االجتماعي داخل المدرسة –أسلوب التعلم التعاوني والمناخ النفسي 
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 0 1 قاعة الدراسةمقياس المناخ النفسي واالجتماعي في 

 0 1 تصميم البرامج التعاونية والتنافسية 

 المجادلة التعاونية في مواقف التعلم 

 ––المفاهيم المرتبطة بالمجادلة  –العامة للمجادلة  األطر –المجادلة  -

 طالتخطي-استراتيجية المجادلة التعاونية داخل المجموعة التعاونية 

 هاللمجادلة أدوات قياس

0 4 

 4 0 نظريات التطبيع االجتماعي 

 وكاالت التطبيع االجتماعي

 0 1 اكتسابهاوكيفية  أنواعها- المهارات االجتماعية

 العوامل التي تسهم في تشكيل المهارات االجتماعية 

 0 1 فنيات المهارات االجتماعية

 0 1 المسايرة والمغايرة

 0 1 نظرية التفاعل االجتماعي 

كأحد عناصر نظريه التفاعل  (Hidden curriculum) الخفيالمنهج 

 االجتماعي

 المنهج الخفي وأثره في تشكيل سلوك الطالب 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .46
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

مشروع  0 - - - 15 ساعات التدريس الفعلية
 –فردي 

تصميم 
 برنامج 

00 

 0 - - - - 0 الساعات املعتمدة

 

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

 ساعتان ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) –عدد ساعات الدراسة  .47
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 التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات  .48
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 اإلطار الوطين للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 0
 يتوقع من الطالب أن:بنهاية المقرر  

يحدد المفاهيم األساسية للتعاون  1-1
والتنافس والفردية وأهميتها في 

 المواقف التربوية

المحاضرة واإللقاء  -

باستخدام جهاز 

 عارض البيانات.

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى المكتبة 

ومواقع االنترنت 

إلثراء المعلومات 

حول التطبيقات 

النظرية للنظريات 

بمجال الشخصية وعلم 

 النفس االجتماعي

 المناقشات الصفية. -

 التقارير والبحوث العلمية. -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

االختبارات )من نوع  -

والمقالي  االختيار من متعدد

 القصير(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم األنشطة

 ومهام األداء.

يشرح على نظريات التعاون والتنافس  1-2
ونظريات التطبيع االجتماعي 

 ووكاالتها 

التعرف على أساليب التعلم التعاوني  1-3
 والتنافسي 

تعدد المهارات االجتماعية التي  1-4
 في المدارس.يحتاجها المدرسون 

 املهارات املعرفية 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على: 

التمييز بين أساليب التعلم التعاوني  2-1
 والتنافسي 

 المناقشات الصفية. - العصف الذهني. -
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 اإلطار الوطين للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

يقارن بين المفاهيم األساسية للتعاون  
والتنافس والفردية وأهميتها في 

 المواقف التربوية

 التدريس بحل المشكالت.-

 الحوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتاج.

إحدى طرائق التعلم -
القائمة على مركزية 

، مثل التعلم التعاونيالمتعلم 
أو التعلم النشط، المعتمدة 
على تصميم مهام األداء 

 وفقا لسياق الحياة.

 العلمية.لتقارير كتابة ا -

 الواجبات الفردية والجماعية. -

ة تمثل أسئل )بحيثاالختبارات  -

من  % 52حل المشكالت 

 مجموع أسئلة االختبارات(.

 (Rubric)قاعدة أداء وصفية  -
 لتقويم األنشطة ومهام األداء

 تصميم البرامج التعاونية والتنافسية  2-2

تبين أسلوب التعلم التعاوني والمناخ  2-3
 االجتماعي داخل المدرسة –النفسي 

 تمارس فنيات المهارات االجتماعيه  

يطبق مقياس المناخ النفسي  2-4
 واالجتماعي في قاعة الدراسة.

 تصوغ مفهوم المنهج الخفي   2-5

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يتقبل اآلراء من اآلخرين بعيدا عن  3-1

 االنفعال.
 المناقشة والحوار -

فردية  تنفيذ واجبات -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع إلى 

 المكتبة.

 لعب األدوار المناظرة -

تنفيذ مشاريع بحث  -

 جماعية

 دراسة الحالة -

 المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-

التقويم الالالالذاتي، وتقويم األقران -
 وتقوم األستاذ باستخدام:

 (Rubric)قاعدة أداء وصفية  -
 لتقويم األنشطة ومهام األداء.

 (Rubric)قاعدة أداء وصالالفية  -
لالالتالالقالالويالالم مالالهالالالالارات الالالعالالالقالالالالات 

 الشخصية.
 (Rubric)قاعدة أداء وصالالفية  -

لالالالتالالالقالالالويالالالم مالالالهالالالالارات تالالالحالالالمالالالالل 
المسالالالالالالالؤولية، والعمل ضالالالالالالالمن 

 فريق.
حالقاليالبالالالالة إنالجالالالالاز تالجالالمع جميع  -

األنشالالالالالالالطالة والنتالاجات وأدوات 
 التقويم

يتجاوب مع اآلخرين بفاعلية  3-2
 ووضوح.

يتعامل مع إمكانيات األفراد ويتمكن  3-3
 من تحديد األدوار المالئمة لكل منهم

يتعاون مع زمالئه في الواجبات  3-4
 الجماعية.

يتحمل المسؤولية األخالقية ويعتمد  3-5
على الذات فيما يسند إليه من عروض 

 وبحوث علمية.

يستمع إلى الفكر المخالف دون تشنج  3-6
 بموضوعية.ويرد عليه 

لسلوك المسؤول الذي يتوافق يلتزم با 3-7
 مع أخالقيات مهنة التعليم.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 6
يتواصل مع افراد مجموعته لتفعيل  4-1

 بينهم. الحوار الفعال
 طرح األسئلة -

العروض الصفية  -

 power pointباستخدام 

   

 .المناقشات الصفية -

مشروعا بحثيا بمفرده أو  صيغي 2-4 الواجبات الفردية والجماعية.-
البحوث بالتعاون مع مجموعته ألحدى 
 العلمية تتناول متغيرات بحثية 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 اإلطار الوطين للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

بجث بمجال  تقريرا وافيا عن ويعد 
الشخصية وعلم النفس االجتماعي 

 ويعرضه بالصف
الفيديو ذات ومقاطع 

 العالقة.

 الصفيةالمناقشات  -

التقويم الالالالذاتي، وتقويم األقران -
 وتقوم األستاذ باستخدام:

 (Rubric)قاعدة أداء وصالالالالالالفية  -
 لتقويم األنشطة ومهام األداء.

 (Rubric)قاعدة أداء وصالالالالالالفية  -
لالالتالالقالالويالالم مالالهالالالالارات الالالعالالالقالالالالات 

 الشخصية.
 (Rubric)قاعدة أداء وصالالالالالالفية  -

لتقويم مهارات تحمل المسؤولية، 
 والعمل ضمن فريق.

حقيبة إنجاز تجمع جميع 
األنشطة والنتاجات وأدوات 

 التقويم

التغذية الراجعة من استاذه ويستخدم  
 لتحسين جودة العمل. وأقرانه

يستخدم فيه مشروعا بحثيا يصيغ  
بمفرده أو بالتعاون مع مجموعته 

 موضوعات المقرر لتحليل أحد 
 ويعرضه في عنها،تقريرا وافيا  يعدو 

 .الصف
التغذية الراجعة من استاذه ويستخدم  

 .لتحسين جودة العمل وأقرانه
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 0

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  5-1

5-2    
 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .49

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

يم التقينسبته من 
 النهائي

 %12 6 مشروع جماعي  1

 %12 12 بحث فردي  2

 %02 9 االختبار النصفي  3

 %02 14-0 حوارات ونقاشات  4

 %42 16 االختبار النهائي  5

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

  أسبوعيا.ساعات  6الساعات المكتبية بواقع 

 لبريد االلكتروني والمنتديات.التواصل مع الطلبة من خالل ا 
 مصادر التعّلم .ظظ
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:. 1

 القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية التربوي،( علم النفس االجتماعي 2442سيد أحمد ) عثمان، -

 القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية(. 1. )طالتفاعل االجتماعي(. 1996)منيرة أحمد. ، حلمي -
المسايرة والمغايرة ، القاهرة:  االجتماعي:التطبيع  التربوي:(. علم النفس االجتماعي 2442)أحمد. عثمان، سيد  -

 مكتبة االنجلو المصرية

 بيروت: دار النهضة العربية .االجتماعية التعاوني والمهارات مالتعل (.0212عنقاوي، حنان عبد هللا عقيل. ) -
(. القاهرة: 1)ط معاصرة.(. علم النفس االجتماعي التربوي: اساليب تعلم 2443الديب، محمد مصطفى. )  . -

 عالم الكتب. 
) The Social Psychology of Education: Current 1992( Robert S. Feldman

New York: Cambridge University , Research and Theory 

دراسات في علم النفس االجتماعي  أفضل:(. العلم من أجل مجتمع إنساني 2446 )خالد. زهران، سماح  -

 (. القاهرة: دار الفكر العربي.1التربوي على األطفال والراشدين. )ط

(. علم النفس التربوي واالجتماعي. القاهرة: 1922محمد عبد الغني. )  والشربيني،زيدان، محمد مصطفى  -

 .مكتبة الجهاد الكبرى

القاهرة: دار الجوهرة للنشر  توجيهية.دراسة  التربوي:ي (. علم النفس االجتماع 2414سليمان، علي السيد. )  -

 والتوزيع 

 (. علم النفس االجتماعي التربوي. القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.  1924عثمان، سيد أحمد. )  -
م( في علم النفس االجتماعي التربوي ، سيكولوجية 1998أسماء عبد العال ) والجبري،محمد مصطفى  الديب، -

 التعاون والتنافس والفردية، القاهرة: عالم الكتب 

- . 

(، جامعة أم 10، )سلسلة الدراسات والبحوث التربوية(. التطبيع االجتماعي. 1984)  .كريم، محمد أحمد -

  كلية التربية. –القرى 

(. المنهج الخفي، نشأته، مفهومه، فلسفته، مكوناته، 0222بن محمد. )  الموسى، عبد هللا بن عبد العزيز -

 . 114-98(، 1)10،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانيةتطبيقاته، مخاطرة. 

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .3
- Social Psychology of Education (Soc Psychol Educ) 

 https://www.researchgate.net/journal/1573-1928_Social_Psychology_of_Education 
 

- social Psychology of Education 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Robert+S.+Feldman&search-alias=books&field-author=Robert+S.+Feldman&sort=relevancerank
http://libsierra.uqu.edu.sa/search*ara?/a%7bu0643%7d%7bu0631%7d%7bu064A%7d%7bu0645%7d%7bu060C%7d+%7bu0645%7d%7bu062D%7d%7bu0645%7d%7bu062F%7d+%7bu0623%7d%7bu062D%7d%7bu0645%7d%7bu062F%7d/a~n~b~t~p+~p~7~p~9+~2~7~p~9/-3,-1,0,B/browse
https://www.researchgate.net/journal/1573-1928_Social_Psychology_of_Education
https://www.researchgate.net/journal/1573-1928_Social_Psychology_of_Education


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

128 

 

An International Journal 
https://link.springer.com/journal/11218 

  . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
https://link.springer.com/journal/11218 

https://www.researchgate.net/journal/1381-2891_Social_Psychology_of_Education 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/1101181/11461527819529189?journalCode=hedp21 

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

 

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .27

 قاعة دراسية تسع عدد الطالب متوفر فيها جميع المرافق.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .28
 طابعة  –نقطة اتصال باالنترنت  –شاشة عرض  –جهاز كمبيوتر محمول  –جهاز عرض البيانات 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .29
 سبورة الكترونية  –فأرة ال سلكية 

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

 .استمارة تقويم عضو هيئة التدريس 

 .استطالع رأي الطالب حول المقرر 

 .االختبارات 

 .المالحظة 
 عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي  .خخخ

 .النقاش مع األعضاء حول المقرر 

https://link.springer.com/journal/11218
https://link.springer.com/journal/11218
https://www.researchgate.net/journal/1381-2890_Social_Psychology_of_Education
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00461527809529189?journalCode=hedp20
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 .تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس 
 إجراءات تطوير التدريس: .ددد

 .حضور الدورات وورش العمل في نفس المجال 

 .المناقشة مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس المقرر وتبادل الخبرات مع بعض 
التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات  .ذذذ

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 عضاء آخرين في القسم.مراجعة عينة من أوراق إجابات الطالب ومشاريعهم من قبل بعض أ 

 .تعيين مراجع خارجي للتدقيق 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ررر

 . تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبة التطورات المستجدة في المجال باستمرار 

  وتزويده بالمستجدات.مراجعة توصيف المقرر بشكل دوري 

 .االطالع على االبحاث الجديدة في مجاالت المقرر 

 .استطالع آراء الطالب حول المقرر 

 .متابعة الكتب والمراجع الحديثة في موضوعات المقرر 

 .االطالع على توصيف مقررات مشاهبة يف جامعات أخرى 
 

 د. مرمي محيد امحد اللحياين اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 0661 -.2..-.22   التاريخ

أ جهاد منشس         د . مريم حميد أحمد اللحياني        توصيف المقرر : علم نفس االجتماعي التربوي   



 

 نموذج توصيف المقرر

 

  توصيف املقررات الدراسية: 6/ 0/ 6

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

  (0نظريات علم النفس االجتماعي) .املقرر: .....اسم 

 اجباري    2-6260025شخصية       رمز املقرر:

 

 

 

 

 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 منوذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة ام القرى  التعليمية:إسم املؤسسة  1441 -2..-.29 التوصيف:اتريخ 

 علم النفس - الرتبية القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه.ف
   0-2026605 (1النفس االجتماعي)نظريات علم . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .68
 0   . عدد الساعات املعتمدة: 2 .69
برنامج الماجستير / تخصص الشخصية وعلم النفس الدراسي: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3 .72

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

  (المستوى الثاني)االولىتدرس في السنة  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .71
 ( 1) علم النفس االجتماعي  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .72
 ـــــــــــ   . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .73
للمؤسسة التعليمية  المقر الرئيس -كلية التربية التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة فرع أو فروع تقدمي . 7 .74

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

 %62 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .ثث

 

   

 %02 النسبة: نعم التعليم اإللكرتوين .خخ

    

 %02 النسبة: نعم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( تعليم .ذذ

    

 - النسبة: ال ابملراسلة .ضض
    

 - النسبة: ال تذكر أخرى .غغ
 



 

 نموذج توصيف المقرر

 تعليقات:

 األهداف .ق
 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

م بدايات نظريات في عل يهدف هذا المقرر تزويد الدارسين باألطر النظرية العامة بعلم النفس االجتماعي من حيث
النفس االجتماعي وظهور النظريات المختلفة واختالف أهدافها وأساسياتها وكذلك التطورات المتالحقة التي أدت إلى 

مكنه االجتماعي، كما تيقارن بين نظريات ومفاهيم نظريات علم النفس واالجتماعي. وأن تطور الفكر السيكولوجي 
 جتماعي على مواقف الحياةمفاهيم علم النفس اال من تقييم

 

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

 الحديثة.تحديث موضوعات المقرر بما يتوافق مع المصادر  -

 اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. )مراجع -

 powerpointاالستعانة باألدوات والوسائل التكنولوجية الحديثة في عرض محتوى المقرر من خالل عروض -

 طالب عليها.لجعل المادة العلمية وتدريب ال

تحديث موضوعات المقرر بما يتوافق مع النظريات المعاصرة في علم النفس االجتماعي وقد تم إضافة النظريات -

 الحديثة.

 توظيف مواقع االنترنت المتخصصة، والمكتبة االلكترونية في تحسين المقرر الدراسي.-

 المقرر الدراسي.مواقع االنترنت المتخصصة، والمكتبة االلكترونية في تحسين 

لتدريب الطالب  Microsof offceمتابعة الحداثة في البرامج التي يتم تدريسها في الجانب األدنى مثل برامج -

 على تطوير كتابة األبحاث العلمية.

 أقترح دراسة النظريات النفسية المفسرة للقيادة، وسمات الجيد، والتأثير في األفراد.-

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

االلمام االولي بنظريات علم النفس االجتماعي وأهميتها بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع من الدارس  
نظرية  -التفاعلية. النظرية   -السوسيومترية.  النظرية- المجالية بالنسبة للفرد والجماعة والمجتمع كـ)النظرية

جه النظريات لمعرفة أو نقد-( نظرية التنافر والعجز والتغيير المعرفي  -االجتماعي. نظريات التعلم  -الدور. 
 االختالف واالتفاق فيما بينها

 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .51
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 1 نبذة تاريخية عن نظريات علم النفس االجتماعي.  -1

  

0 

  
 أهمية نظريات علم النفس االجتماعي  -0

 4 0 النظرية المجالية. .-0

 4 0 النظرية السوسيومترية.-0

 4 0 النظرية التفاعلية.-4

 4 0 نظرية الدور.-5

   االختبار النصفي

 4 0 والتغيير المعرفينظرية التنافر والعجز -6

 0 1 سيكولوجية الشعوب نظرية-7

 0 1 القيادة نظريات-8

 0 1  نظرية العزو-9

 4 0 نظريات التعلم االجتماعي.-12

 4 0 نقد النظريات لمعرفة أوجه االختالف واالتفاق فيما بينها.-11

   االختبار النهائي

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل 

أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 ساعة اختبار هنائي 2 - - - 31 ساعات التدريس الفعلية
 2 - -   2 الساعات املعتمدة

 

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



 

 نموذج توصيف المقرر

 

 0    ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .51
عن أحد الظواهر االجتماعية االيجابية أو السلبية المعاصرة وتفسيرها من خالل  APAكتابة بحث علمي بنمط -

 (.1النظريات التي يدرسها الطالب في مقرر علم النفس االجتماعي )

 

 اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  .52
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت 

 اإلطار الوطني للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 المعرفة 1

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على: 
يعرف مفهوم النظرية يتعرف على بدايات  1-1

نظريات في علم النفس االجتماعي وظهور 
النظريات المختلفة واختالف أهدافها 
وأساسياتها وكذلك التطورات المتالحقة التي 
أدت إلى تطور الفكر السيكولوجي 

 واالجتماعي.

باستخدام  المحاضرة واإللقاء -

 .جهاز عارض البيانات

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

 التدريس بحل المشكالت -

التدريس ذو المعنى باستخدام  -

المنظمات المتقدمة وتنشيط 

 المعرفة السابقة.

التدريس الفردي بالرجوع  -

إلى المكتبة ومواقع االنترنت 

إلثراء المعلومات حول 

 النظريات

 المناقشات الصفية. -

 التقارير والبحوث العلمية. -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

االختبارات )من نوع  -

االختيار من متعدد 

 والمقالي القصير(.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم األنشطة
 ومهام األداء.

يوضح المنهج العلمي الذي اعتمدت عليه كل  1-2
 نظرية من نظريات علم النفس االجتماعي 

يفسر بعض الظواهر النفسية من وجهة نظر  1-3
كل نظرية من نظريات علم النفس االجتماعي 

 والشخصية.

  المهارات المعرفية 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على: 

بين نظريات علم النفس االجتماعي  قارني 2-1
 والشخصية المختلفة من عدة أوجه للمقارنة.

 العصف الذهني. -

 التدريس بحل المشكالت.-

 الحوار وطرح األسئلة -

 المناقشات الصفية. -

 العلمية.لتقارير كتابة ا -
بين النموذج والنظرية والظواهر في  ميزي 2-2

 والشخصية.علم النفس االجتماعي 



 

 نموذج توصيف المقرر

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت 

 اإلطار الوطني للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

يطبق نظريات علم النفس االجتماعي  
  بالمجال الوظيفي بالحياة اليومية

 البحث واالستنتاج.

إحدى طرائق التعلم القائمة -
على مركزية المتعلم مثل 
التعلم التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة على تصميم 
 ام األداء وفقا لسياق الحياةمه

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

االختبارات ) بحيث تمثل  -

 % 52أسئلة حل المشكالت 

من مجموع أسئلة 

 االختبارات(.
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم األنشطة
 ومهام األداء.

ينقد نظريات علم النفس االجتماعي المختلفة  2-3
 من وجهة نظره.

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 لمناقشة والحوارا -  . الزمالء واالستفادة منها احترام آراء 0-1

تنفيذ واجبات فردية تتطلب  -

االعتماد على االنترنت 

 والرجوع إلى المكتبة.

 لعب األدوارالمناظرة -

 تنفيذ مشاريع بحث جماعية -

 دراسة الحالة -
   

  
 المناقشات الصفية -  

الواجبات الفردية -

 والجماعية.
وتالقالويم الالتالقالويالم الالالالالذاتالي، -

األقالران وتالالقوم األسالالالالالالالتالالالالاذ 
 باستخدام:

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالفالالاليالالالالة  -
(Rubric)  لتقويم األنشالالطة
 ومهام األداء.

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالفالالاليالالالالة  -
(Rubric)  لتقويم مهالالارات

 العالقات الشخصية.
قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالفالالاليالالالالة  -

(Rubric)  لتقويم مهالالارات
تحمل المسالالالالالالؤولية، والعمل 

 ضمن فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع 

النتاجات وأدوات األنشطة و
 التقويم

 تقدير رأي اآلخرين من الزمالء وتقدير 0-0
 مشاركاتهم ومشاعرهم.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 6

اكتساب مهارات االتصال من خالل االتصال  4-1
  في قاعة المحاضرة والكلية والمجتمع.

 طرح األسئلة - 

العروض الصفية باستخدام  -

power point  ومقاطع

 الفيديو ذات العالقة.

  المناقشات الصفية -

 .المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.



 

 نموذج توصيف المقرر

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت 

 اإلطار الوطني للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

تشجيع الطالب على استخدام الحاسب اآللي  4-0
. 

استخدام الحاسب اآللي في 
  االنجاز.إنتاج ملف 

الالتالقالويالم الالالالالذاتالي، وتالقالويم -
األقالران وتالالقوم األسالالالالالالالتالالالالاذ 

 باستخدام:
قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالفالالاليالالالالة  -

(Rubric)  لتقويم األنشالالطة
 ومهام األداء.

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالفالالاليالالالالة  -
(Rubric)  لتقويم مهالالارات

 العالقات الشخصية.
قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالفالالاليالالالالة  -

(Rubric)  لتقويم مهالالارات
تحمل المسالالالالالالؤولية، والعمل 

 ضمن فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع 

األنشطة والنتاجات وأدوات 
 التقويم

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 0
يفكر تفكيرا ناقدا في كل قراءاته والخبرات  5-1

 التي تقدم له.
 تقييم فردي لكل طالب.  التعلم الذاتي  

تنمية قدرة الطالب على تطبيق بعض  5-0
مهارات التعامل مع األجهزة التعليمية 

 المختلفة. 

 تقييم فردي لكل طالب.  أسلوب المناقشة 

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .53
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار, مشروع جماعي,  م

 كتابة مقال, خطابة, تقديم شفهي, مالحظة......الخ(

نسبته من  األسبوع المحدد لتسليمه

 التقييم النهائي

 %12 على مدار الفصل الدراسي () أسئلة بحثيه  تكليفات فردية متكررة. -0

 %05 األسبوع السابع اختبار نصفي -2

 %15  على مدار الفصل الدراسي   عرض فردي -3

 %62 أسبوع االختبارات النهائية اختبار نهائي. -6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د



 

 نموذج توصيف المقرر

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

 يومياً.( ساعات أسبوعياً بواقع ساعتين 8الساعات المكتبية )* 

 * من خالل الهاتف الجوال للمحاضر او استخدام الواتـس اب  للمحاضر.* من خالل الموقع اإللكتروني 

  واإلنترنت.مثل المكتبة والحاسب اآللي  –* فتح مرافق الكلية 

 
 مصادر التعّلم  .غغ

 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1
 العبيكان. . الرياض: مكتبةاالجتماعيهـ(. علم النفس 1418فالح العنزى ) -

 1 ط. / اتجاهات نظرية ومجاالت تطبيقيةاالجتماعي النفس علم (0210) صالح مصطفى األزرق، -

 . بغداد، دار الرافدين (. علم النفس االجتماعي: نظريات ودراسات0217)داغستاني، سناء عيسى  -
  غريب دار والشخصية. االجتماعي النفس علم ( بحوث فيم1996(  عبد هللا، معتز سيد -
 (1990) إبراهيم صفوت عبدالحميد ترجمة ؛ /التجريبي اعياالجتم النفس علم سكوبلر ج. انسكو، أ ت. -

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

( قراءات في علم النفس االجتماعي، اإلسكندرية، مكتبه المعارف 1999الطنوبي، محمد عمر )  .1

 الحديثه 

 ( مقدمة في علم النفس االجتماعي والسلوك التنظيمي، بيرون، دار قتيبة 1990الزعل، رياض )  .0

3. Myers,D.G.(1996).Social Psychology 
 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .68

 
- Deamater,J.& Myers,D.J(0211). Social Psychojogy, SEVENH EDITON. 

Thomson-Wadsworth.HARDCOVER.ISBN=2-495-81047-8. 

- - Jonathan H.(0220). The Structure of Sociological Theory, edition. Belmont, 

CA: Wadsworth. 

- nd0) Theories of Social Psychology, 1980shaw,Marvin E,S.& Costanzo P.R. ( -

edition.New YorK: McGraw-Hill. 

-- Spencer E. Cahill (editor) (0227). Inside Social Life, FIFTH EDITION.Los 
Angeles: Roxbury Publishing Company. (Now Part of Oxford University 
Press)PAPER. ISBN= 972-2-19500041-4. 
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج  - النفس.برامج تعليمية جاهزة على أقراص مدمجة حسب المتوفر في قسم علم     
 اآليل/ االسطواانت املدجمة، واملعايري/ اللوائح التنظيمية الفنية. على احلاسباملعتمدة 

 هشام بركات بشر حسنيالتنمية املهنية عرب االنرتنت اداة لتطوير االداء التدريسي للمعلم، د 
0676&topic_id=77http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id= 

.pdf112600/gap.php?file=3mostafa.info/data/arabic/depot-http://al 

topic-396http://socio.montadarabi.com/t 
1796http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t= 

 

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .31

 االلي.مقعد( مجهزة بأجهزة حديثة الالزمة للعروض باستخدام الحاسب  05من ) بها أكثرقاعات محاضرات  

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .31
  شاشة عرض –كمبيوتر محمول  جهاز –جهاز عرض البيانات   

كية  توجد سبورات ذ خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات  .32

 في بعض قاعات المحاضرات
 

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

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=77&topic_id=1474
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=002411.pdf
http://socio.montadarabi.com/t394-topic
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=8794
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 حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر. *  -

 البحوث العلمية والتقارير.تقييم مستوى  -

  (Rubric)تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية  -

  .نتائج الطالبات على االختبار النهائي

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

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

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

 وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 االلتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس الفعال وجودته -

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

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

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

 الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ططط
 للمواقع.خالل الروابط المباشرة  األساسية من* الحصول على المعلومات الحديثة للمقرر من المصادر 

 المجال.* تبادل الخبرات مع أساتذة زائرين متخصصين في نفس 

 عام.* التشاور مع زمالء التخصص فيما يستجد من تطوير وتحسين المقرر الدراسي كل 

  التخصص.* االتفاق على األنشطة والجوانب التطبيقية للمقرر مع زمالء 
 

 د. مريم حميد احمد اللحياني اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 1441 -2-29  التاريخ

   
 د . حنان محبوب      (1)علم النفس االجتماعي  المقرر: نظرياتتوصيف 
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 

 النفس اإلنسانية من منظور إسالمي اسم املقرر:  
 نفس      2-1214430 المقرر:  رمز   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية:  اسم هـ0661-2-00:  التوصيفاتريخ 
 علم النفس/   الرتبية    القسم:  -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ك
 النفس اإلنسانية من منظور إسالمي: . اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .75
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .76
 مجيع برامج املاجستري يف التخصصات املختلفة لعلم النفس. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .77

 ال يوجد )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 األول ي:. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراس4 .78
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .79
  ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .81
للمؤسسة التعليمية  المقر الرئيس -كلية التربية التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة فرع أو فروع تقدمي . 7 .81

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ظظ
 111 :النسبة % 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .أأأ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ججج
    

   النسبة:  تذكر أخرى .ددد

 تعليقات:
 األهداف .ل
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -0
ي بالتوجيه اإلسالالالالالم يهدف هذا المقرر إلى تعريف طلبة الدراسالالالات العليا بالموضالالالوعات الحديثة والمسالالالتجدات المتعلقة

المعاصالر للعلوم التربوية والنفسالية، واالتجاهات الحديثة في الدراسالات التربوية والنفسية المختلفة؛ وذلك بهدف االطالع على 

ت الصالاللة واإلفادة منها في مجال زيادة الوعي لدى المتعلم نحو معرفة لمحات للنفس اإلنسالالانية كما وردت في المسالالتجدات ذا

المنهج اإلسالالالالالالالالمي القويم، كمالالا يهالالدف المقرر إلى تنميالالة المهالالارات البحثيالالة والنقالالديالالة العلميالالة من خالل البحالالث والتنقيالالب عن 

ين، وعلماء الدراسالالالالات النفسالالالالية الحديثة لدى الطلبة، من خالل النصالالالالوص النفسالالالالية في التراث النفسالالالالي عند علماء المسالالالاللم

 الحوارات الصفية واألنشطة المتنوعة.  وذلك من خالل الحوارات الصفية وااللكترونية واألنشطة المتنوعة.

 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا في نهاية دراسة المقرر أن يكون قادرا على:

 معرفة مواقف ولمحات للنفس اإلنسانية كما وردت في المنهج اإلسالمي القويم.  -

 معرفة المفاهيم المرتبطة بالنفس اإلنسانية في اللغة العربية والقرآن الكريم، والسنة النبوية . -

 ت المقرر.امعرفة مهارات البحث والتنقيب في المعاجم والفهارس وكتب التفسير، والكتب التراثية المرتبطة بموضوع -

تحليل ونقد دراسات علمية في مجال التصور اإلسالمي لعلم النفس  في ضوء المعايير العلمية للبحوث التربوية  -
 والنفسية.

 تنمية االتجاهات البحثية الحديثة نحو تحسين جودة ابحاث التصور اإلسالمي لعلم النفسي. -
أو مراجع  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلوماتلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   
 لدراسي.استخدام المراجع الحديثة في التخصص لتطوير وتحسين محتوى المقرر ا -
 توظيف األدوات التقنية في معالجة محتوى المقرر. -
االسالالالالالالالتفالادة من المواقع االلكترونيالالة العلميالة المعتمالدة بكالافالة تطبيقالالاتهالا في تحسالالالالالالالين وتطوير مهالارات الطالب البحثيالالة  -

 واألكاديمية.
ل ما يتعلق ومناقشاله ك تفعيل تقنية المعلومات وبرامج تقنية االتصالاالت للتواصالل ابين أسالتاذ المقرر والطالب في طرح -

 بالمقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكتروني وقواعد المعلومات العربية واألجنبية االلكترونية. -
االسالتعانة بالشالبكة العنكبوتية في التواصل مع المجالت العلمية، ومراكز االبحاث واكاديميات البحث العلمي والمكتبات  -

 ي البحوث المتخصصة في مجال علم النفس.الرقمية لالستفادة من مصادر المعلومات ف
القرآن الكريم وكتب الصحاح، والتفاسير، والمعاجم اللغوية، وكتابات علماء النفس  العلمية مثلاالستفادة من المصادر  -

 المسلمين والمتخصصون في علم النفس الحديث.
 ربانمج(.دليل ال املستخدمة يف النشرة التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها وصف املقرر الدراسي ج. 

 وصف عام للمقرر:
يتضالالالالالمن المقرر الوقوف على منطلقات ودواعي االهتمام بالتصالالالالالور اإلسالالالالالالمي لعلم النفس، والتعرف على طبيعة 

النفس اإلنسالالالالانية في حالة السالالالالواء وعدم السالالالالواء )االضالالالالطراب( من المنظور اإلسالالالالالمي، ودراسالالالالة لبعض اآليات 

ألحاديث النبوية لمفاهيم وألفاظ النفس، والعقل، والقلب، والروح، والسالاللوك، واالسالالتقامة. ويتضالالمن أيضالالاً دراسالالة وا

بعض اتجالاهالات علم النفس في مجالاالت متنوعالة مثل الجسالالالالالالالم والنفس، والدوافع، واالنفعاالت والعواطف، والتفكير 

تم تناولها ي التمفاهيم النفسالالالالالالالية الق الخوف وتحليل تلك والتفكر، والحكمالة، والعجز المتعلم، والثواب والعقالاب، والقل

ثم الوصالالالول إلى جوانب االلتقاء واالختالف بين وجهات نظر  .المتقدمين والمعاصالالالرينعلماء المسالالاللمين في كتابات 

 علماء المسلمين واتجاهات علماء الدراسات التربوية والنفسية الحديثة في علم النفس.
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 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .54
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 الحاجة إلى التصور اإلسالمي للعلوم التربوية  -: التصور اإلسالمي لعلم النفس

تحديد المفاهيم والمصطلحات )مفهوم التصور اإلسالمي مفهوم علم النفس(  -والنفسية 

البيئة  مراحل الكتابات النفسية في -البدايات التاريخية للتصور اإلسالمي لعلم النفس  -

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

 مواقف نحو التصور اإلسالمي لعلم النفس.

0 0 

 :المصطلحات الشائعة بين الباحثين في التصور  - التصور اإلسالمي لعلم النفس

اإلسالمي لعلم النفس: أوالً: علم النفس اإلسالمي. ثانياً: أسلمة علم النفس. ثالثاً: التأصيل 

اإلسالمي لعلم النفس. رابعاً: التوجيه اإلسالمي للسلوك. خامساً: التفسير اإلسالمي 

 شروط التصور اإلسالمي لعلم النفس. -للسلوك 

1 0 

 :المصطلحات الشائعة بين الباحثين في التصور  - التصور اإلسالمي لعلم النفس

اإلسالمي لعلم النفس: أوالً: علم النفس اإلسالمي. ثانياً: أسلمة علم النفس. ثالثاً: التأصيل 

اإلسالمي لعلم النفس. رابعاً: التوجيه اإلسالمي للسلوك. خامساً: التفسير اإلسالمي 

 ط التصور اإلسالمي لعلم النفس.شرو -للسلوك 

1 0 

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

هل يتعارض اتخاذ الوحي مصدراً  -الوحي مصدراً يقينياً للحقيقة للعلمية  -وحدة الحقيقة 

بين ما ثبت عن طريق  –إن وجد  –كيف يستطيع عالم النفس دفع التعارض  -للحقيقة 

لباحث الربط بين المفاهيم كيف يستطيع ا -الوحي وما ثبت عن طريق العلوم االجتماعية؟ 

النفسية الشرعية ومقابالتها من المفاهيم التي جاءت عن طريق علم النفس أو غيره من 

 -نقد علم النفس الغربي  -العلوم االجتماعية؟  نظرية المعرفة في التصور اإلسالمي: 

شروط التأصيل  -مفهوم النظرية -مفهوم النظرية اإلسالمية في التأصيل اإلسالمي

وجهة نظر المتعلم حول نظرية المعرفة. -إلسالميا  

0 4 

  0 1 التقويم النصفي 

  انتقاء مفاهيم ومصطلحات تربوية ونفسية تدور حول النفس اإلنسانية؛ من مصادرها

األصلية في الٌقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مع اختيار عالم من علماء المسلمين 

 تناول المفهوم، وعالم آخر من  رواد علم النفس الحديث والمقارنة بينهما.

1 0 

  انتقاء مفاهيم ومصطلحات تربوية ونفسية تدور حول النفس اإلنسانية؛ من مصادرها

األصلية في الٌقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مع اختيار عالم من علماء المسلمين 

 تناول المفهوم، وعالم آخر من  رواد علم النفس الحديث والمقارنة بينهما.

1 0 

 تربوية ونفسية تدور حول النفس اإلنسانية؛ من مصادرها  انتقاء مفاهيم ومصطلحات

األصلية في الٌقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مع اختيار عالم من علماء المسلمين 

 تناول المفهوم، وعالم آخر من  رواد علم النفس الحديث والمقارنة بينهما.

1 0 

 ها النفس اإلنسانية؛ من مصادر انتقاء مفاهيم ومصطلحات تربوية ونفسية تدور حول

األصلية في الٌقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مع اختيار عالم من علماء المسلمين 

 تناول المفهوم، وعالم آخر من  رواد علم النفس الحديث والمقارنة بينهما.

1 0 
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 درها اانتقاء مفاهيم ومصطلحات تربوية ونفسية تدور حول النفس اإلنسانية؛ من مص

األصلية في الٌقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مع اختيار عالم من علماء المسلمين 

 تناول المفهوم، وعالم آخر من  رواد علم النفس الحديث والمقارنة بينهما.

1 0 

  0 1 االختبار النهائي 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .55
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 02 - 6 - - 04 ساعات التدريس الفعلية

 0 - - - - 0 الساعات املعتمدة

 

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

 يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:( اليت الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .56
 إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقررساعتان 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .57
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على: 
يوضح أهمية الحاجة للتصور اإلسالمي للعلوم التربوية  1-1

 والنفسية
 المحاضرة

 التكليفات البحثية 

يوضح مفهوم النفس اإلنسانية من في القرآن الكريم  1-2
 والسنة النبوية واللغة العربية 

المناقشة والمشاركة 
 الجماعية والحوار 

األسئلة الشفهية، 
 المالحظة المقننة

يفسر المفاهيم المرتبطة بالنفس اإلنسانية من وجهتي نظر  1-3

لم ع علماء المسلمين وعلماء الدراسات النفسية الحديثة في

 .النفس

المناقشة والمشاركة 
األسئلة الشفهية،  الجماعية والحوار 

 المالحظة المقننة

 املهارات املعرفية 2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
يفرق بين المفاهيم المرتبطة بالنفس اإلنسانية مثل)العقل،  2-1

 القلب، الروح، الدم(من عدة أوجه للمقارنة.
 التعلم التعاوني

 التكليفات البحثية 

التصور اإلسالمي للمفاهيم النفسية واالتجاهات يفرق بين  2-2

 النفسية الحديثة في علم النفس.
 التكليفات البحثية  التعلم التعاوني

يقارن المفاهيم المرتبطة بالنفس اإلنسانية من وجهتي نظر  2-3

علماء المسلمين وعلماء الدراسات النفسية الحديثة في علم 

 النفس

 التكليفات البحثية  التعلم التعاوني

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يتعامل بشكل علمي مع التصورات المختلفة للنفس  3-1

اإلنسانية بين التصور اإلسالمي لعلماء المسلين وتصور 

 علماء الدراسات النفسية الحديثة في علم النفس.

تكوين فرق عمل إلنجاز 

 التكليفات 

 كتابة مقال، تقويم

األعمال الفردية 

 والجماعية

يتقبل وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق ببعض التفسيرات  3-2

على أن  -للمفاهيم النفسية المرتبطة بمفهوم النفس اإلنسانية

 ال يتعارض مع ثوابت المنهج اإلسالمي.

تكوين فرق عمل إلنجاز 

 التكليفات 

كتابة مقال، تقويم 

األعمال الفردية 

 والجماعية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 6
يستخدم شبكات االنترنت في البحث عن معلومات عن  4-1

 مفاهيم النفس اإلنسانية وما يرتبط بها من مفاهيم.

قوائم تقويم ذاتي  ورش عمل  
 للمجموعات 

يفكر تفكيراً ناقداً في كل قراءاته وكتاباته والخبرات  4-2

 المكتسبة التي تقدم له.

قوائم تقويم ذاتي  ورش عمل
 للمجموعات 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 0
5-1    

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

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .58
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %12 خالل الفصل المشاركة والمناقشة والمداخالت 1

 %12 خالل الفصل تكليفات وواجبات منزلية  2

 %02 التاسع اختبار نصفي  3

الخامس  –السابع  عرض عملي 4

 عشر

12 % 

 %42 السادس عشر اختبار نهائي 5
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
سائل للتواصل أسبوعيا، كما يتم ختصيص و  ساعتانضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لع

 وفق اخلطوات التالية: االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة
 -ان التواجدمك -يعلن عن دليل للمقرر لكل مقرر دراسي ففي صفحة عضو هيئة التدريس تتضمن)معلومات عن أستاذ المقرر -

 -المكتبية الساعات -نماذج لألنشطة والتكليفات -مواعيد المحاضرات باألسابيع -البريد اإللكتروني -وسائل التواصل المتاحة

قة ومصادر المعرفة المتعل -وصف للمقرر وأهدافه، ومخرجات التعلم -نبذة علمية النمو العلمي والمهني لعضو هيئة التدريس

 قويم( بالمقرر والتعليمات، ومعايير الت

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

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

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0

(. مفهوم الصحة النفسية من وجهتي نظر اإلمام ابن قيم الجوزية رحمه والدراسات النفسية 1422عبدالعزيز)األحمد، عبدهللا 

 الحديثة. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة.

االتجاهات النفسية (. مفهوم القلق واالكتئاب من وجهتي نظر اإلمام ابن القيم الجوزية وبعض 1422آمل محمد النمري.)

  الغربية الحديثة. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة.

(. العالج النفسي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. دار المدني: جدة.)تقويم 2443بار، عبدالمنان، مال معمور )

 نهائي(

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

 (. التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية. دار السالم للنشر والتوزيع: القاهرة. 2442توفيق، محمد عز الدين )

 جريسي للنشر والتوزيع: الرياض.(. العالج النفسي والعالج بالقرآن. مؤسسة ال1428الحبيب، طارق علي.)

 (. اإلرشاد النفسي الديني. دار السحاب للنشر والتوزيع: القاهرة.2413الحديبي، مصطفى عبد المحسن )

(. التربية وعلم النفس في التراث العربي اإلسالمي. األسس والنظرية. 2413)الداهري، صالح حسن، والخوالده، ناصر أحمد 

 زيع: عمان. دار االعصار للنشر والتو

 النفسي عند علماء المسلمين. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. ث(. الترا2444)ربيع، محمد شحاتة 

 (. تاريخ علم النفس ومدارسه. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.2444)ربيع، محمد شحاتة 

 من منظور إسالمي. دار ابن الجوزي: القاهرة.   (. موسوعة علم النفس والعالج النفسي2448رياض، سعد.)

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

 (. التربية النفسية في المنهج اإلسالمي. مكتبة الثقافة: مكة المكرمة.1984الشرقاوي، حسن محمد.)
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(. العلم والدين صمممرام أم حوار. مقاربة فلسمممفية إلشمممكالية العالقة بين العلم والدين. معهد المعارف 2446محمد )شممممص، 

 الحكمية: بيروت.

 (. تمهيد في التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. دار اشبيليا للنشر: الرياض.1999الصبيح، عبد هللا )

 اإلسالمي لعلم النفس. دار عالم الكتب: الرياض. (. دراسات في التأصيل 1993الصنيع، صالح، إبراهيم )

 (. علم النفس في التراث العربي اإلسالمي. ديبونو للطباعة والنشر، األردن.2449)طه، الزبير بشير 

 .(. علم النفس في التراث العربي اإلسالمي. ديبونو للطباعة والنشر، األردن2449طه، الزبير بشير.)

 اإلسالم وعلم النفس. المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الواليات المتحدة األمريكية.(. 0228العاني، نزار )

(. دراسة مقارنة للفروق بين ذوي االضطرابات النفسية )العصابية( واألسوياء في مستوى 1400عسيري، مسفر عامر.)

 التدين في اإلسالم. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة.

رحمه هللا وبعض  –هـ(. مفهوم السلوك الُخلُقي من وجهتي نظر اإلمام أبي حامد الغزالي 1405لعطاس، عبدهللا أحمد.)ا

 ، معهد البحوث العلمية. مطبعة جامعة أم القرى، مكة المكرمة.0االتجاهات النفسية الغربية الحديثة. ط

 دار النهضة العربية للطباعة والنشر: بيروت. (. اإلسالم والعالج النفسي الحديث.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.0214مصطفى، علي أحمد، والحديبي، مصطفى عبد المحسن )

 (. العالج النفسي في ضوء اإلسالم. دار الوفاء للطباعة والنشر: المنصورة. 1992المهدي، محمد عبد الفتاح )

 (. القرآن وعلم النفس. دار الشروق: القاهرة. 1428نجاتي، محمد عثمان )

 (. الحديث وعلم النفس. دار الشروق: القاهرة. 1429نجاتي، محمد عثمان )

 (. الدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين. دار الشروق: القاهرة.1990نجاتي، محمد عثمان ) 

(. المعهالالد العالالالمي للفكر 0،ج0، ج1(. علم النفس في التراث اإلسالالالالالالالالمي )ج1996نجالالاتي، محمالالد عثمالالان وآخرون ) 

 اإلسالمي، القاهرة.

لدى طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. (. االلتزام الديني اإلسالمي ومعالم الصحة النفسية 1417يسرى اليافعي، سالم.)

 رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 

- Idris, Jaafar S, (1987). The Islamization of sciences: its philosopy and  methodology. The American Journal of 

Islamic Social Sciences, 4, 021 – 028 . - kuhn, T. S. (1972). The structore of scientefic revolutions (0nd ed). 

- Koenig H.G (0228): religion, spirituality and health: research and clinical applications. Presented at: NACSW 

Convention 0228 February, 0228, Orlando, FL. 

- Fawzi M. (0229): psychiatry and religion: Suggestions for Future Research. Proceedings of Egyptian Psychiatric 

Association, 0229 annual conference Semiramis InterContinental Hotel Cairo. 

- Osborn I. (0228), Can Christianity Cure Obsessive-Compulsive Disorder? A Psychiatrist Explores the Role of 

Faith in Treatment. Grand Rapids, MI: Brazo. 
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- Curlin FA, Odell SV, Lawrence RE, Chin MH, Lantos JD Meador KG and Koenig HG (0212): The Relationship 

Between Psychiatry and Religion Among U.S. Physicians. Psychiatr Serv. Author manuscript; available in PMC 

0212 May 11 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
   peace.htm02%http://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: للصحة النفسيالجمعية العالمية اإلسالمية - 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة   -

- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 6
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -

 

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

 املرافق املطلوبة .كك

http://www.elazayem.com/mental%20peace.htm
http://arabic.iiit.org/
http://arabic.iiit.org/
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 نموذج توصيف المقرر

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(:

 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .33
 ، وشبكة االنترنتوجهاز حاسب آلي Data Showقاعة محاضرات مجهزة بجهاز العرض 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .36
 ذكية وشبكة انترنت وخاصية بلوتوث وجهاز حاسب آلي مدمجة مع لوحة  Data Showجهاز العرض 

 اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً  .30
 ، وقواعد المعلومات العربية واألجنبية بالجامعة توفير شبكة )اإلنترنت(  للدخول على المكتبة  المركزية

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

 استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس بالتعاون مع عمادة التطوير والجودة النوعية بالجامعة تقديم  -

تقويم معايير ال -أهداف وموضوعات  -التغذية الراجعة المستمرة من المتعلم تجاه محتويات المقرر تتضمن )دليل المقرر -

في طرق التدريس المتبعة( تقيس مدى رضا الطالب وقناعته بأداء أستاذ المقرر، وفهمه واستيعابه  جوانب القوة والضعف -

 وتقبله لما تم.

 مقابلة عينة من طالب المقرر. -

 

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

 التدريس المتبعة في تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها(.

 قييم األقرانت -
 التقييم الذاتي -
 استخدام أداة لقياس التواصل اللفظي اإليجابي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء أو الزمالء )المعلم المساعد(. -
الحوار والنقاش بين أعضاء هيئة التدريس في التخصص استطالع آراء الزمالء المشاركين في تدريس المقرر)من خالل  -            

 الذي يقدم   

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

لمحببة ابناء على التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصون ومن الطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق التدريس 

 لهم سيتم تطوير التدريس وفق اإلجراءات اآلتية.

 متابعة ما يستجد في مجال بحوث ودراسات التوجيه اإلسالمي لعلم النفس واستثماره في تطوير المقرر. -
 ملف التدريس. -
 السمينارات العلمية. -
 حضور المؤتمرات والندوات التخصصية.  -
 هيئة التدريس.ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء  -



 

 نموذج توصيف المقرر

 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل الخبرات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكتروني.  -

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

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

 التحقق من الخطوات التالية: 

 بواسطة لجنة خاصة من القسم.  تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة - -
 التبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. - -

 المشاركة والتبادل في التصحيح والتدقيق بين الزمالء الذين يدرسون نفس المقرر. - -
 لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط 

 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر في كيفية تطويره -

 متابعة الكتب والتقارير الحديثة في الموضوعات التي يتضمنها المقرر. -

 .هتم بالتصور اإلسالمي للعلوم التربوية والنفسيةالتي تالمؤتمرات والندوات واللقاءات حدث متابعة أ -
 

 د. مرمي محيد أمحد اللحياين  الربانمج:اسم منسق 

 
 ه1441-3-9 التاريخ  التوقيع:

 

 د. عبدهللا بن أحمد محمد العطاسإعداد  :                             اإلنسانيةتوصيف مقرر : النفس 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 نظريات الشخصية  اسم املقرر:  

 اجباري     0-6260002 شخصية     رمز املقرر:  

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
 ....جامعة ام القرى.... إسم املؤسسة التعليمية: 0661-2-22 التوصيف:اتريخ 

 ...قسم : علم النفس.. -  كلية : التربية.. القسم: -لكليةا
 



 

 نموذج توصيف المقرر

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .م
 3-1216632 نظريات الشخصية    . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعات 0  . عدد الساعات املعتمدة: 2 .82
 الماجستير ببرنامج   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .83

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

  تدرس في السنة الثانية)المستوى الثالث( . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .84
 684مدارس علم النفس  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .85
 ـــــــــــ   . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .86
للمؤسسة التعليمية  الرئيس المقر-التربية التعليمية: كليةإن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة  املقرر،فرع أو فروع تقدمي . 7 .87

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

 %72 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .ههه

 

   

  - النسبة: ال التعليم اإللكرتوين .ووو

    

 %02 النسبة: نعم )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم مدمج  .ززز

    

 - النسبة: ال ابملراسلة .ححح
    

 - النسبة: ال تذكر أخرى .ططط
 

 تعليقات:

  .ن
معرفة أهمية نظريات الشخصية والمقارنة بين النظريات الشخصية المختلفة ويطبق نظريات  ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 اليومية .الحياة ومفاهيم الشخصية على مواقف 
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اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

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

 المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

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

 ة.سبالتدريس المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر إلجراء التعديالت المنا

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

، ومقياس التحري LEARN، ونموذج Plus/Deltaأساليب التغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

 .(CIQ)الناقد 

  التطورات العلمية وبما يتوافق مع التطور المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء

 التقني والعلمي. والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب.

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

قوة لمعرفة نواحي الالمماجستير في الشخصية وعلم النفس االجتماعي إلجراء دراسات تقويمية تجريبية 

 والضعف للمقرر وأثره في تطوير معارف ومهارات طالب الدراسات العليا واقتراح إجراءات للتطوير

  لجعل المادة العلمية شيقة   -المقرر. استخدام التقنية والعروض التقدمية في عرض المحاضرات وتطوير

 .للطالبومحببة 

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

يقدم المقرر فكرة عامة عن أهم نظريات الشخصية وأهميتها والمقارنة بينها وكيفية االستفادة منها في مواقف الحياة 

 .المختلفة

 
 

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

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .59

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 



 

 نموذج توصيف المقرر

 2 1 تاريخ البحث في الشخصية-طبيعة الشخصية -التعريف بالشخصية  -1

 اهمية علم نفس الشخصية -0
1 2 

 مكونات الشخصية -0

 محددات الشخصية  -4
2 

 

 ديناميات الشخصية  -5 4

 طرق دراسة الشخصية -6

 نظريات الشخصية 

 :4 2 يونج أنا فرويد ..الخ (.-ادلر-وتالميذه  –)فرويد  النظرية التحليلية 

 -  نظرية اورفورد  العوامل(و السمات )نظريةنظريات العصبية بالشخصية(-
نظرية -نظرية شيلدرون - البورت جوردن-علم الشخصية )هنري موراي( 

 نظرية ثورمان(-نظرية ايزنك-كاتل 

2 4 

 :النظرية السلوكية 

 سنكر ( –بافلوف  –السلوكية الرد كاليه ) ثورنديك  -

 تألبر-روتر  جوليان-ميلرونيل  ميلر، )جون المعرفية االجتماعيةالسلوكية  -
 باندورا(.

0 4 

 :النظرية اإلنسانية 
 نظرية الذات )كارل روجرز( النزعة إلى تحقيق الذات.  -
 المجال الظاهرتي وتكوين الذات، وصف روجرز للشخصية، تعليق على النظرية. -
 نظرية تحقيق الذات )ابراهام ماسلو(. -

1 0 

 :االتجاه المعرفي  
 للشخصية  المعرفيةاألسس  -
 كيلي(. )جورجنظرية تركيبات الشخصية  -

1 0 

 :االتجاهات التكاملية 
 0 1 نظرية )الفنجر( في نمو االنا. -

 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .61

معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 استديو

 اجملموع أخرى قتطبي 

-ساعات 5   -     -       -      15      ساعات التدريس الفعلية
 المكتبة في

      05 

  0       -     -      -      -      0      الساعات املعتمدة
 
 



 

 نموذج توصيف المقرر

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

 ساعات اسبوعيا 0    ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:االضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .61
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .62
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م
 املعرفة 0

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 
تاريخ و-طبيعة الشخصية -الشخصية يعرف  1-1

 البحث في الشخصية

المحاضرة    -

واإللقاء باستخدام 

جهاز عارض 

 .البيانات

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس ذو المعنى  -

باستخدام المنظمات 

المتقدمة وتنشيط 

 المعرفة السابقة.

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى 

المكتبة ومواقع 

االنترنت إلثراء 

المعلومات حول 

 النظريات.

 المناقشات الصفية. -

 التقارير والبحوث العلمية. -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

االختبارات )من نوع  -

االختيار من متعدد 

 والمقالي القصير(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء.

    يوضح مكوناتها الشخصية األســاسية 1-0

 محددات الشخصيةيلخص  1-0

 ديناميات الشخصيةيشرح  1-4

 طرق دراسة الشخصيةيحدد  1-5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م
  املهارات املعرفية 2

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 
يحلل عناصر النظرية الواحدة إلى مكوناتها - 2-1

 األساسية.

 العصف الذهني. -

التدريس بحل -

 المشكالت.

الحوار وطرح  -

 األسئلة

 البحث واالستنتاج.

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

 لسياق الحياة.

 المناقشات الصفية. - 

 كتابة التقارير العلمية. -

 الواجبات الفردية والجماعية. -

االختبارات ) بحيث تمثل  -

 % 52أسئلة حل المشكالت 

 من مجموع أسئلة االختبارات(.

أداء وصفية  قاعدة -
(Rubric)  لتقويم األنشطة
 ومهام األداء

 يقارن بين نظريات الشخصية.- 2-2

يقارن بين علماء النظرية التحليلية في تناولهم - 2-3
 للشخصية

يقارن بين علماء النظريات السلوكية في - 2-4

 تناولهم للشخصية.

في  نسانيةيقارن بين علماء النظريات اال- 2-5
 تناولهم للشخصية

ي فنظريات السمات والعوامل يقارن بين علماء - 2-6
 تناولهم للشخصية

 في تناولهم االتجاه المعرفييقارن بين علماء - 2-7

   للشخصية
 يقيم االتجاهات التكاملية: في تناولها للشخصية  2-8

  الشخصيةيستخلص محددات - 2-9

2-
11 
ومفاهيم الشخصية على مواقف يطبق نظريات  - -

 الحياة.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 المناقشة والحوار -  .منهاتقدير واحترام آراء اآلخرين واالستفادة  3-1

تنفيذ واجبات فردية  -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع إلى 

 المكتبة.  

لفئات  دراسة الحالة -

 سوية وغير سوية 

 طريقة التعلم التعاوني. -

استراتيجية العصف  -
 الذهني.

 المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-

التقويم الالالذاتي، وتقويم األقران -
 وتقوم األستاذ باستخدام:

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالة  -
(Rubric)  لتقويم األنشالالالالالطة
 ومهام األداء.

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالة  -
(Rubric)  لتقويم مهالالالالارات

 العالقات الشخصية.
قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالة  -

(Rubric)  لتقويم مهالالالالارات
تحمالل المسالالالالالالالؤوليالالة، والعمالالل 

 ضمن فريق.

 احترام رأي اآلخرين من الزمالء وتقدير 3-2
 . ومشاعرهم مشاركاتهم



 

 نموذج توصيف المقرر

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م
حالقاليبالالالالة إنجالالالالاز تجمع جميع  -

األنشالالالالالطة والنتاجات وأدوات 
 التقويم

 
 تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  6

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 

اكتساب مهارات االتصال من خالل االتصال في  4-1
  قاعة الدرس والكلية والمجتمع.

 طرح األسئلة -

العروض الصفية  -

 powerباستخدام 

point  ومقاطع الفيديو

 ذات العالقة.

 الصفيةالمناقشات  -

 .المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-

التقويم الالالذاتي، وتقويم األقران -
 وتقوم األستاذ باستخدام:

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالة  -
(Rubric)  لتقويم األنشالالالالالطة
 ومهام األداء.

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالة  -
(Rubric)  لتقويم مهالالالالارات

 العالقات الشخصية.
قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالة  -

(Rubric)  لتقويم مهالالالالارات
تحمالل المسالالالالالالالؤوليالالة، والعمالالل 

 ضمن فريق.
حالقاليبالالالالة إنجالالالالاز تجمع جميع  -

األنشالالالالالطة والنتاجات وأدوات 
 التقويم

 تشجيع الطالب على استخدام الحاسب اآللي. 4-2

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 0
تنمية قدرة الطالب على تطبيق مهارات التعامل  5-1

 المختلفة. مع برامج الحاسب اآللي
التعلم الذاتي وتشجيع 
 استخدام االنترنت

 تقييم فردي لكل طالب. 

تنمية قدرة الطالب على تطبيق بعض مهارات  5-2
 التعامل مع األجهزة التعليمية المختلفة. 

 تقييم فردي لكل طالب.  أسلوب المناقشة

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .63

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

م نسبته من التقيي األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي



 

 نموذج توصيف المقرر

 %12 طول الفصل .الحضور والمشاركة اإليجابية 1

البحوث التي يعدها الطالب ويطرحها على زمالئه في  2

 المحاضرات.

من األسبوع 

 السادس

02% 

 %62 األسبوع األخير االختبار النهائي. 3

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 يومياً.( ساعات أسبوعياً بواقع ساعتين 8* الساعات المكتبية )

 * من خالل الهاتف الجوال للمحاضر او استخدام الواتـس اب   للمحاضر.* من خالل الموقع اإللكتروني 

  واإلنترنت.مثل المكتبة والحاسب اآللي  –* فتح مرافق الكلية 
 مصادر التعّلم .لل

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1

 ( علم نفس الشخصية، مكتبة األنجلو المصرية. 0215عبد الخالق، أحمد محمد ) -
ترجمة فرج أحمد فرج، قدري محمود الشخصية؛  تنظريا .(1115)كالفين سيرنجر هول، جاردنر لندزي  -

 .القاهرة والنشر،الهيئـة المصـرية العامة للتأليف  .مراجعة لويس كامل مليكة فطيم؛حفني، لطفي 
(. مدخل إلى نظريات الشالالالالخصالالالالية. ترجمة فهد بن عبدهللا الدليم، الطائف:  دار الحارثي 1992انجلر، باربزا.) -

 ،للطباعة
 ترجمة كفافي، عالء الدين والنيال، مايسالالالة .التنوع-النمو-نظريات الشالالالخصالالالية: االرتقاء( 0229بيم ب. آالن. ) -

 (. دار الفكر.1أحمد ومحمد سالم، سهير. )ط
 والتوزيع، للنشر الزهراء دار :الرياض الشخصية، نظريات (.0210 ) الحميد. عبد جابر، -
 جامعة دمشق. الشخصية. (. نظريات0229) .أمينة -
 (. دار المأمون للنشر والتوزيع 1( نظريات الشخصية وقياسها )ط0217الرقاد، هناء خالد ) -
 دار إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع ) .0)ط .نظريات الشخصية(. 0211. ) هريدي، عادل محمد  -
 ن،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعه ،عما1( علم نفس الشخصية ،، ط0215ميسراندينو، مارين .) -

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .0

 دار المسيرة  الشخصية،علم نفس  (0217)محمد شحاته  ربيع، -
 دار الزهراء للنشر والتوزيع.. )4)ط ،نظريات الشخصية(. 0216عبد الرحمن، محمد السيد. ) -
 .للكتاب اإلسكندرية رة: مركزالقاه الشخصية. (. سيكولوجية0227) كامل. سهير أحمد، -
 ( دار اسامه للنشر والتوزيع 1(.الشخصية : بناؤها ، تكوينها ، انماطها ، اضطرابها )ط 0211صالح ، مأمون ) -
 (.دار المكتبي 1( الشخصية : استراتيجياتها ) نظرياتها ( وتطبيقاتها االكلينكيه .)ط 0222عبدهللا ، محمد قاسم ) -
 الجامعي الحديث. ( .االمكتب4ط (الشخصية : نظرياتها، واختباراتها، وأساليب قياسها(. 0211رمضان. ) القذافي، -
( ، خوارزم 1( علم نفس الشخصيه : مدخل ونظريات ( ط 0214هريدي، عادل محمد و قليوبي ، خالد بن محمد (  -

 العلمية

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
-  *Friedman,H.,&  Schustack,M.(2413). Personality: Pearson New International 

Edition Classic Theories and Modern Research. ( 3th ed). 

https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%8C%20%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%B3.%22
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1208328__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1225814__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1225814__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1225814__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1277963__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1277963__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1209785__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1209785__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Howard+Friedman&Download=1&SearchTerm=Howard+Friedman
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Howard+Friedman&Download=1&SearchTerm=Howard+Friedman
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Miriam+Schustack&Download=1&SearchTerm=+Miriam+Schustack
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- Gerald,C  .(2814) Theory and Practice of Counseling and Psychology. ( 2th ed).   

-   Maltby,J.,  Day,L.&  Macaskill,A..(2412). Personality, Individual Differences and 

Intelligence( 4th ed).                 

-  Olson .N.,& Hergenhahn. B.R. . (2414). Introduction to Theories of Personality, 

AnUnited States Edition. ( 8th ed). 

 .دمجةمتعليمية جاهزة على أقراص  برامج املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت . 4

 

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

 املرافق املطلوبة .مم
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(:
 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .36

 االلي.مقعد( مجهزة باجهزة حديثة الالزمة للعروض باستخدام الحاسب  05من ) بها أكثرقاعات محاضرات  

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .37
 شاشة عرض  –جهاز كمبيوتر محمول  –جهاز عرض البيانات   

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .38
  توجد سبورات ذ كية في بعض قاعات المحاضرات   

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

 عقد لقاءات مع الطلبة لالستمام إلى مالحظاتهم بخصوص فعالية التدريس   -
 التغذية الراجعة والسريعة باتجاهين. -
 Plus/Deltaالراجعة. أداة التغذية  -
 .LEARNنموذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -
 موقع الجامعة.تعبئة االستمارة االلكترونية على  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ففف
 االستعانة بالخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.  -
  االستشارة في التدريس من قبل النظراء في التدريس. -
 إجراءات تطوير التدريس: .ققق
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.     -

http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=John+Maltby&Download=1&SearchTerm=John+Maltby
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Liz+Day&Download=1&SearchTerm=+Liz+Day
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Ann+Macaskill&Download=1&SearchTerm=+Ann+Macaskill
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/detail.asp?item=100000000605268
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/detail.asp?item=100000000605268
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Matthew+Olson&Download=1&SearchTerm=Matthew+Olson
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+B%2ER%2E+Hergenhahn&Download=1&SearchTerm=+B%2ER%2E+Hergenhahn
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/detail.asp?item=100000000371401
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/detail.asp?item=100000000371401
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 الستشارة في التدريس من قبل النظراء في التدريس.ا -
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.   -
 .لتقويم الذاتيا -
 هيئة التدريس ألعضاء سمنارات مفتوحة -
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل  -

ة راجعة قدم تغذيمما ياالستشارة في التدريس والزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، 

 وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 لفعال وجودتهااللتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس ا -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ككك
 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 مستقلين.  -
 مقارنة أداء الطلبة بمثلهم في أي جامعة أخرى ،  -

وتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس في هذه الجامعة، ومقارنة الدرجات  -
 النهائية للطلبة في الجامعتين.

 للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط  .للل
 عام للمقرر.ذاتي تقييم  - 

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

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

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

 والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية
 

 د. مرمي محيد امحد اللحياين اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 0661-2-22 التاريخ
 

  عادل ابجابرد.   الشخصيةنظريات  المقرر:توصيف 
  

 



 

 نموذج توصيف المقرر

  توصيف املقررات الدراسية: 6/ 0/ 6

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اختبارات الشخصية  اسم املقرر:  

 3-1216633شخصية     رمز املقرر:  

 

 

 

 

 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 .جامعة أم القرى  :التعليمية املؤسسة إسم  1441/ 2 /18  :التوصيف اتريخ

  علم النفس........./ ........ التربية...... :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ه
 0-2026600   اختبارات الشخصية: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1

  ساعات 0: املعتمدة الساعات عدد. 2 .88
  الماجستيرالدراسي:  املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .89

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

   السنة الثانية/المستوى الثالث: الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .91
  ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .91
  ال يوجد (: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .92
ية )العابديه، المقر الرئيس للمؤسسة التعليم: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .93

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

 %72 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .ييي
 

   

  :النسبة  اإللكرتوين التعليم .ككك
    

 %02 :النسبة √ (اإلنرتنت طريق وعن تقليدي) مدمج تعليم .للل
    

  :النسبة  ابملراسلة .ممم
    

   :النسبة  أخرى .ننن
 :تعليقات

 

 األهداف .و



 

 نموذج توصيف المقرر

وم بمفهمجال إختبارات الشخصية بالدارسين  يهدف هذا المقرر تعريف ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1

واساسها النظري واإلكلينيكي  تاريخها)االسقاطية والتقرير الذاتي( و باختبارات الشخصية

  .ليل وتفسير نتائجهاحوأساليب ت وطريقة تطبيقهاووظيفتها وكيفية 

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

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

 موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

 اءاستخدام أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بين أعض 

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

 التعديالت المناسبة.

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

، LEARN، ونموذج Plus/Deltaباستخدام أساليب التغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

 .(CIQ)ومقياس التحري الناقد 

  ع وبما يتوافق مالمراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية

 والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب. التطور التقني والعلمي.

 اعي، وطالب تشجيع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الشخصية وعلم النفس االجتم

مرحلة المماجستير في الشخصية وعلم النفس االجتماعي إلجراء دراسات تقويمية تجريبية 

لمعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره في تطوير معارف ومهارات طالب الدراسات العليا 

 واقتراح إجراءات للتطوير

 استخدام التقنية في عرض المحاضرات وتطوير المقرر. 

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

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

 :للشخصيةاختبارات الشخصية واألبعاد األساسية  مفهوماملقرر يتناول  وصف عام للمقرر ،

، وكيفية الشخصيةاالختبارات وطرق قياس  وقياسها. وتصنيفالعالقة بين نظرية الشخصية و
خدمة المقاييس المست نماذج منو أهم أساليب قياس الشخصيةو ق االختبار وتفسير درجاته.يطبت

 مشكالت االختبارات. االختبارات. وأهمأخالقيات استخدام  خواص لقياس الشخصية:
 

 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .64
  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

  الشخصية واألبعاد األساسية للشخصية.مفهوم اختبارات 

1 

 

 العالقة بين نظرية الشخصية وقياسها. 0

 0 1 تاريخ االختبارات وطرق قياس الشخصية.

 0 1 طرق تطبيق االختبار وتفسير درجاته.

 أهم أساليب قياس الشخصية:

 مدخل نظرية السمات لجوردن ألبرت -
1 0 

 0 1 أسلوب التحليل العاملي ودراسة الشخصية  -

 0 1 المقاييس الموضوعية وقوائم التقدير  -

 0 1 أساليب المقابلة ومالحظه السلوك -

 0 1 األساليب االسقاطية   -

 المقاييس المستخدمة لقياس الشخصية:من نماذج 

 

 إختبار منسوتا المتعدد األوجه  -

 إختبار ايزنك للشخصية  -

 مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية   -

 اختبار بقعه الخبر ) روشاخ ( -

  الشجرةرسمه  اختبار -

 رسمه المنزل  اختبار -

 رسمه االنسان  اختبار -

 تفهم الموضوع للكبار  اختبار -

 تفهم الموضوع للصغار  اختبار -

 تكملة الجمل  اختبار -

 تداعي المعاني  اختبار -

 بمؤشر مايرز بريغز يعرفأو ما  مايرز بريغزتصنيف  -

( اختبار لتصنيف الشخصيات البشرية )  لألنماط

MBTI) –Briggs Types Indicator -(Myers، 

 

 

 

 

4 
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 نموذج توصيف المقرر

 0 1 ) صدق وثبات مقاييس الشخصية ( خواص المقياس الجيد

 0 1 أخالقيات استخدام االختبارات.

 0 1 أهم مشكالت االختبارات

 

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

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .65
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو أو معامل إضافية دروس حماضرات 

 15 ةالفعلي التدريس ساعات
 محاضرة

 ساعات4 - -

تطبيق 
اختبارات 
الشخصية 

في 
العيادات 
 النفسية
)غير 
 االسوياء(

 ساعات4

تطبيق 
االختبارات 
الشخصية 
 على 

 )االسوياء(

08  

 0  - - - 0 املعتمدة الساعات

 

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

 :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .66
 ساعات أسبوعيا 0

 
 تدريسها اتيجياتواسرت  قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .67



 

 نموذج توصيف المقرر

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

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 التدريس اسرتاتيجيات لمؤهالتل الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 0
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن:  

1-1  اختبارات الشخصية واألبعاد مفهوم  عرفي
 األساسية للشخصية.

المحاضرة    -

واإللقاء باستخدام 

جهاز عارض 

 .البيانات

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس ذو  -

المعنى باستخدام 

المنظمات المتقدمة 

وتنشيط المعرفة 

 السابقة.

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى 

ومواقع  المكتبة

االنترنت إلثراء 

المعلومات حول 

 النظريات.

 

 المناقشات الصفية. -

التقارير والبحوث  -

 العلمية.

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

االختبارات )من  -

نوع االختيار من 

متعدد والمقالي 

 القصير(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

األنشطة ومهام 

 األداء.

1-2   العالقة بين نظرية الشخصية وقياسهايوضح 

1-3  يحدد تاريخ االختبارات وطرق قياس الشخصية 

  يصف أهم أساليب قياس الشخصية 

1-4   على طرق تطبيق االختبار وتفسير يُعدد
 درجاته.

1-5  خواص المقياس الجيد. شرحي 

1-6   ُلخص أخالقيات استخدام االختبارات.ي 

1-7   مشكالت االختبارات.يستعرض أهم 

1-8  أهم اختبارات الشخصية وطرق وضح ي
 تطبيقها.

 
 
 
 

 املعرفية املهارات 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن:



 

 نموذج توصيف المقرر

 
 العصف الذهني. - يطبق إختبارات الشخصية بالعيادات اإلكلينية. 2-1

التدريس بحل -

 المشكالت.

الحوار وطرح  -

 األسئلة

 واالستنتاج.البحث 

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

 لسياق الحياة.

 المناقشات الصفية. -

 كتابة التقارير العلمية. -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

االختبارات ) بحيث  -

تمثل أسئلة حل 

من  % 52المشكالت 

مجموع أسئلة 

 االختبارات(.

قالالاعالدة أداء وصالالالالالالالفيالالة  -
(Rubric)  لالالالالتالالالالقالالالالويالالالالم

   األنشطة ومهام األداء.

يحلل اختبارات الشخصية ويفسر دالالتها وفق  2-2

 مفاتيح القياسات

يبتكر طرق لحل مشكالت صدق وثبات اختبارات   2-3

 الشخصية   

2-4  

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

يناقش القيم األخالقية التي البد من توفرها في  - 3-1
 قياس الشخصية 

 المناقشة والحوار - 

تنفيذ واجبات فردية  -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع إلى 

 المكتبة.  

لفئات  دراسة الحالة -

 سوية وغير سوية 

طريقة التعلم  -

 التعاوني.

استراتيجية العصف  -

 الذهني.

 المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.

التقويم الالالالذاتي، وتقويم -
األقران وتقوم األسالالالالالالالتاذ 

 باستخدام:
قالاعالدة أداء وصالالالالالالالفية  -

(Rubric)  لالالتالالقالالويالالم
 األنشطة ومهام األداء.

قالالاعالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالة  -
(Rubric)  لالالالتالالالقالالالويالالالم

مالالهالالالالارات الالالعالالالقالالالالات 
 الشخصية.

قالالاعالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالة  -
(Rubric)  لالالالتالالالقالالالويالالالم

مالالالالهالالالالارات تالالالالحالالالالمالالالالل 
المسالالالالالالالؤوليالة، والعمل 

 ضمن فريق.

يطبق القيم األخالقية في عمل االختبارات بما  - - 3-2
 ينسجم مع السياسة الوطنية 

القضايا الدعائية األخالقية ويصدر يصوغ  - - 3-3
 أحكاما عادلة وصحيحة.

يسهل التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته  - - 3-4
والمجموعات األخرى، ويمارس دور القيادة 

 المؤثر إذا أسندت إليه

يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إلى أقرانه في  - - 3-5
 مجموعة العمل

مجموعات التعلم األخرى في  يقوم أداء أقرانه في - - 3-6
ضوء قاعدة أداء وصفية يتم تصميمها لتقويم مهمة 

 األداء.

يشارك في النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة  - - 3-7
 ألنشطة ومشاريع المجموعات األخرى.

يتحمل المسؤولية في أداء العمل المكلف به ضمن  - 3-8
 الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في وقته المحدد.

يتفاعل مع أقرانه في المجموعة، ويقترح آراء  - 3-9
 هادفة بأسلوب مناسب.



 

 نموذج توصيف المقرر

حقيبة إنجاز تجمع جميع 
األنشالالالالالالالطالالة والنتالالاجالالات 

   وأدوات التقويم
  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 6
يكتب تقريرا وافيا حول أسالالالالاليب قياس الشالالالالخصالالالالالية  4-1

باسالالالتخدام قواعد المعلومات المتوفرة بموقع الجامعي 
 االلكتروني 

 طرح األسئلة - 

العروض الصفية  -

 powerباستخدام 

point  ومقاطع الفيديو

 ذات العالقة.

 الصفية.المناقشات  -

 .المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.

التقويم الالالالذاتي، وتقويم -
األقران وتقوم األسالالالالالالالتاذ 

 باستخدام:
قالاعالدة أداء وصالالالالالالالفية  -

(Rubric)  لالالتالالقالالويالالم
 األنشطة ومهام األداء.

قالالاعالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالة  -
(Rubric)  لالالالتالالالقالالالويالالالم

مالالهالالالالارات الالالعالالالقالالالالات 
 الشخصية.

قالالاعالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالة  -
(Rubric)  لالالالتالالالقالالالويالالالم

مالالالالهالالالالارات تالالالالحالالالالمالالالالل 
المسالالالالالالالؤوليالة، والعمل 

 ضمن فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع 

األنشطة والنتاجات 

 وأدوات التقويم

ينجز مشالالالالالالالروعالا بحثيا بالتعاون مع أقرانة يقيس فيه  4-2
الشالالالالالخصالالالالالية وفق المعايير القياس على عينه سالالالالالوية 

 وغير سوية 

 يعد تقريرا وافيا عنها، ويعرضه في الصف 4-3

 الشخصية.حول صدق وثبات مقاييس 

يستخدم التغذية الراجعة من استاذه وأقرانه لتحسين  4-4

 جودة العمل.

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
     ال يوجد       5-1

 

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

 
 
 

 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .68
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 ي،شفه تقدمي خطابة، مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م
 (اخل......مالحظة

 مالتقيي من نسبته ليمهلتس احملدد األسبوع
 النهائي

1 
 %02 10و  0 وعروض تكليفات مفتوحة مناقشات 

2 
 %42 16 اختبار نهائي

3 
فئة  مقاييس الشخصية لدى لكافةحقيبة االنجاز لجميع األنشطة تطبيق ميداني 

لك والكميه لت الكيفيةاسوياء وغير اسوياء وعمل التحليالت والتفسيرات 

  ةاالختبارات التقرير الذاتي او االسقاطي

 %42 جميع األسابيع

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

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
هم وتقديم اتهم واستفساراتوجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلب -

 اإلرشاد األكاديمي لهم.
 تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقديم االرشاد األكاديمي. -
  التواصل مع الطلبة من خالل صفحه عضو هيئه التدريس على مواقع شبكات التواصل االجتماعي -

 
 التعّلم مصادر .نن

  املقررة املطلوبة: الكتب-يف قائمة  –أدرج 
 ( األبعاد األساسية للشخصية. اإلسكندرية: درا المعرفة الجامعية، ط1987عبد الخالق، أحمد .)4. 

 ( القياس الموضوعي للشخصية. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 1987عبد الخالق، أحمد .)
 اإلسكندرية. اآلداب. جامعة

 ،ة : جامعة مك –حسين ) تحت الطبع ( تكنيك روشاخ ، الدليل المختصر نموذج كلويفر  عبدالفتاح
  أم القرى

 ( األبعاد األساسية للشخصية بين النظرية والتطبيق دراسات  0224عبدهللا ، مجدي أحمد)
  واستخبارات 

 املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: املواد-يف قائمة  –أدرج  .0
 دار الفكر اللبناني  بيروت، االسقاطية،المشكالت  الشخصية:أساليب دراسة  (1992)فيصل  عباس، .0

 دار القلم  الكويت، الرسم،دراسة الشخصية عن طريق  (1992)لويس كامل  مليكة، .0

للشخصية دليل تعليمات الصيغة العربية )لألطفال والراشدين(. (. استخبار ايزنك 1991ايزنك، وايزنك ) .4

 تعريب وإعداد محمد عبد الخالق، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

 أبو عالم، رجاء محمود. اختبار الشخصية العاملي )الصيغةج( لكاتل وزمالئه، الكويت: دار القلم. .5

اتها، قياسها، نظرياتها. القاهرة: دار النهضة (. سيكولوجية الشخصية، محدد1975غنيم، سيد محمد ) .4

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



 

 نموذج توصيف المقرر

www.apa.org 

www.socialpsychology.com 

www.socialpsychology.orghttp://  

www.family.com 

https://www.jigsaw.org/ 

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

 برامج تعليمية جاهزة على أقراص مدمجة.

 

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

 املطلوبة املرافق .هه
 القاعات اخلد 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 .39

 طالبا. 02تتسع ل قاعة محاضرات 
 طالبا. 02معمل حاسب آلي يتسع ل 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .4
 Data Showجهاز عارض البيانات 

 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر.

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .5
تمكين طلبة الدراسات بمقرر اختبارات الشخصية من عمل المقابالت الالزمة لقياسات الشخصية  -

 بالعيادات والتنويم النفسي

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقوميز.

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .21
 عقد لقاءات مع الطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم بخصوص فعالية التدريس -
 التغذية الراجعة والسريعة باتجاهين. -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNنموذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -
 تعبئة االستمارة االلكترونية على موقع الجامعة. -

http://www.apa.org/
http://www.socialpsychology.com/
http://www.socialpsychology.org/
http://www.family.com/
https://www.jigsaw.org/
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 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .21
 االستعانة بالخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس. -
 االستشارة في التدريس من قبل النظراء في التدريس. -
 :التدريس تطوير إجراءات .22

لتدريس اتكوين مجموعة نقاش لتبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، واالستشارة في 

 والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 تدريس يئةه أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .23
 (:أخرى مؤسسة نم تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني،

تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، وكذلك مراجعة معايير حقائب  
 اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس في القسم

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .24
أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات التركيز 

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

 األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية.للتطوير والتحديث من خالل إجراء 

 

  ......د مرمي محيد أمحد اللحياين .  الربانمج: منسق اسم

 :التوقيع
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  توصيف املقررات الدراسية: 6/ 0/ 6

 
 
 
 

 منوذج
 توصيف املقرر الدراسي

 
 
 

  املقاييس النفسية    اسم املقرر:  
 2-6260002قياس      رمز املقرر:  
 
 
 
 
 

  



 

 نموذج توصيف المقرر

 دراسي مقرر توصيف منوذج
 جامعة أم القرى :التعليمية املؤسسة إسم ه 1441 / 3 / 4  :التوصيف اتريخ

 علم النفس/ .الرتبية     :القسم /لكليةا
 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ي
 املقاييس النفسية :ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .94
 2: املعتمدة الساعات عدد. 2 .95
 يف برانمج الدبلوم يف القياس والتقومي وبرانمج املاجستري: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .96

  القياس والتقومي ومقرر اختياري لطالب املاجستري يف التخصصات األخرى يف قسم علم النفس
 الثالث  :الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .97
  (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .98
 ال يوجد (: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .99

 والزاهردية جامعة أم القرى ابلعاب: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .111
 (:ينطبق ما كل اخرت) املتبع الدراسة منط. 8

 % 111 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .سسس
 

   

  :النسبة  اإللكرتوين التعليم .ععع
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .صصص
    

   :النسبة  أخرى .ققق
 :تعليقات
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 األهداف .أأ
 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1

اكساب الطالب معلومات عن أشهر المقاييس المستخدمة في مجال الشخصية واالتجاهات والميول 

وتشخيص ذوي االحتياجات الخاصة ، وكيفية بنائها وتقنينها وتطبيقها وتصحيحها وتحليل بياناتها، وكذلك 

 االحتياجات الخاصة.اكسابهم مهارات القياس النفسي عند التعامل مع ذوي 

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

النفس في كافة تخصصاته، وتوفير المقاييس للظواهر والسمات متابعة المقاييس الجديدة في مجال علم 

النفسية التي يكثر انتشارها في المجتمع مع التطورات والتغيرات المجتمعية المتالحقة، ومتابعة البحوث 

 .المنشورة في موضوعات المقرر في أحدث المجلدات واألعداد للدوريات العالمية في التخصص
 

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

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

يتضمن هذا المقرر عرًضا الهم المقاييس النفسية في مجال الشخصية واالتجاهات والميول والمقاييس 

النفسية المستخدمة لتشخيص ذوي االحتياجات الخاصة، من حيث تعريف الظاهرة موضع القياس 

قق من حيحه وتقنينه والتحومحاورها أو مكوناتها أو أبعادها المختلفة، وكيفية بناء المقياس وتطبيقه وتص

 توفر الخصائص السيكومترية له

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .69

 املوضوعات قائمة
 عدد

 األسابيع
 ساعات
  التدريس

مفهوم الذكاء وتطور قياسه وتصنيف االختبارات المختلفة للذكاء اللفظية وغير اللفظية 

 والجمعية والفردية

 اختبار الذكاء اللفظي 

 اختبار الذكاء المصور 

0 4 

مفهوم الشخصية، وسماتها المختلفة، وأشهر التصنيفات التي تحتويها المقاييس النفسية 

 الخاصة بقياس سمات الشخصية.

 مقياس سمات الشخصية لكاتل -

 مقياس الشخصية متعدد األوجه. -

 مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية -

 استخدام المقاييس االسقاطية في قياس سمات الشخصية.  -

0 4 
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 وتصنيف مقاييس االتجاهات. مفهوم االتجاهات، ومكوناتها، وكيفية قياسها،

 أساليب قياس االتجاهات أحادية البعد  -

 * أسلوب الفترات المتساوية ظاهريًا )ثرستون(.     

 * أسلوب التقدير الجمعي )ليكرت(.     

 األسلوب التراكمي )جتمان(.*      

 أساليب قياس االتجاهات متعددة االبعاد. -

 أساليب قياس العالقات االجتماعية -

 مع أمثلة تطبيقية لكل أسلوب منها

0 4 

مفهوم الميول، والفرق بينها وبين االتجاهات واالستعدادات الخاصة، وأنواع الميول 

 وكيفية قياسها وأهمية الكشف عنها.

 سترونج كامبل للميولاستبيان 

 استبيان كيودر للميول

 استبيان جاكسون للميول المهنية

 المشكالت السيكومترية الستخدام االستبانات في قياس الميول

0 4 

مفهوم الموهبة واإلبداع وأهم السمات المميزة للموهوبين والمبدعين وطرق االكشف 

وأشهر المقاييس النفسية عنهم وأهم المقاييس النفسية في تشخيص هذه الفئات، 

 المستخدمة للتعرف على السمات النفسية والقدرات العقلية لديهم.

0 4 

 4 0 مفهوم اإلعاقة العقلية طبيًا وسيكومتريًا واجتماعيًا، واالتجاه التكاملي في تشخيص 

صعوبات التعلم، وأنواعها النمائية واألكاديمية، وأبرز المحكات الجوهرية في  مفهوم

تشخيص ذوي صعوبات التعلم وأهم المقاييس النفسية المستخدمة في تشخيص ذوي 

 صعوبات التعلم.

1 0 

مفهوم االضطراب الذاتوي )التوحد(، وأهم السمات النفسية المميزة للتوحديين، وطرق 

 التوحد، وأشهر المقاييس النفسية المستخدمة في ذلك. الكشف عن

0 4 

 

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

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .71
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 36 - 6 - - 15 ةالفعلي التدريس ساعات
 2 - - - - 2 املعتمدة الساعات

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .71

 ساعتان

 

 تدريسها ياتواسرتاتيج قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .72
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اسرتاتيجيات للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 0
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على: 
القياس العقلي تاريخيا ويصنف يعرف الذكاء ويحدد تطور  1-1

 اختبارات الذكاء المختلفة في ضوء عدة محكات

أسئلة  التعلم النشط

 موضوعية

يعرف الشخصية وسمات الشخصية المختلفة ويحدد أشهر مقاييس  1-2

 الشخصية.

 تكليف منزلي العرض الفعال

أسئلة  الحوار والمناقشة يوضح مفهوم االتجاه ومكوناته وكيفية قياسه. 1-3

 موضوعية

 تكليف منزلي العرض الفعال يعرف الميول ويحدد أهم مقاييس الميول المهنية وغير المهنية. 

يعرف ذوي االحتياجات الخاصة ويذكر أحدث التصنيفات العالمية  1-4

 لهذه الفئات. 

 تكليف منزلي العرض الفعال

وبين والموهيوضح أهم المقاييس المستخدمة في تشخيص المبدعين  1-5

وذوي اإلعاقة العقلية وذوي صعوبات التعلم والتوحديين وذوي 

 اإلضطرابات السلوكية واالنفعالية.

أسئلة  العرض الفعال

 موضوعية

 املعرفية املهارات 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على: 
يتحقق من الخصائص السيكومترية لبعض المقاييس النفسية على  2-1

 عينات من المجتمع السعودي. 

 تكليف منزلي التعلم النشط
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ينقد عينة من المقاييس النفسية المستخدمة في قياس الشخصية  2-2

 واالتجاهات والميول

 نشاط عملي التعلم التعاوني

أساليب قياس  يصيغ مجموعة من الفقرات وفق كل أسلوب من 2-3

 االتجاهات.

 تكليف منزلي التعلم النشط

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 تطبيقات عملية الحوار والمناقشة يتحرى الدقة في اختيار المقاييس المناسبة للظواهر النفسية 3-1

 تطبيقات عملية والمناقشةالحوار  يتحرى الموضوعية في تفسير نتائج المقاييس النفسية المختلفة 3-2

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 6
يقوم بجمع البيانات المستمدة من تطبيق بعض المقاييس النفسية  4-1

 الكترونياً 

 تطبيقات عملية التعلم النشط

يستخدم البرامج الكمبيوترية اإلحصائية في تحليل البيانات المستمدة  4-2

 من تطبيق بعض المقاييس النفسية.

 تطبيقات عملية التعلم النشط

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
5-1    

 

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

 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .73
 احملدد األسبوع (اخل......الحظةم شفهي، تقدمي خطابة، مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

 لتسليمه
 مالتقيي من نسبته

 النهائي
 %15 9،  4،  0 تكليفات منزلية  1

 %02 8 اختبار نصفي  2

 % 15 12 عرض عملي 3

 %42 16 اختبار نهائي 4
 

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

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس.

 .تدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكرتوينتكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئة ال
 توجد وحدة خمصصة لإلحصاء والبحوث تقدم االستشارات اخلاصة ابملقرر 
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 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية
 

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

 القياس النفسي والتربوي: نظريته، أسسه، تطبيقاته. الرياض، مكتبة الرشد. (.1997عبد الرحمن سليمان ) الطريري،

 (. استخبارات الشخصية. األسكندرية: دار المعارف الجامعية.0221عبد الخالق، أحمد محمد )

(. 1. القياس والتقويم التربوي والنفسالالالي: أسالالالاسالالالياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصالالالرة )ط(0222) صالالالالح الدين محمود عالم،

 القاهرة، دار الفكر العربي. 

Aiken,L.(0222). Psychological Testing and Assessment (12th Ed.). Allyn & Bacon, USA. 

Salvia,J.&Ysseldyke,J.(1995). Assessment (6th Ed.).Houghton Mifflin Company, Boston, 

USA. 

 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: -في قائمة  –. أدرج 0 

Smith, G. T. (0225). On construct validity: Issues of method and measurement. 
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

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

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية القاعات
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .41

 طالباً  15وجهاز حاسب آلي بما يسع عدد  Data Showقاعة محاضرات مجهزة بجهاز العرض 

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ps.24.020173.001325?journalCode=psych
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ps.24.020173.001325?journalCode=psych
http://members.aect.org/edtech/ed1/34/34-05.html
https://www.simplypsychology.org/attitude-measurement.html


 

 نموذج توصيف المقرر

 لمقرر.اوحدة اإلحصاء والبحوث مع تزويدها بالبرامج الكمبيوترية اإلحصائية الالزمة لتطبيق محتوى 
 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .41

 وجهاز حاسب آلي  Data Showجهاز العرض 

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .42
لمعمل في القياس والتقويم مجهز بكافة المقاييس النفسية توجد حاجة  -المكتبة  المركزية بالجامعة 

المطلوبة في برامج القياس والتقويم في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراة، ويتم تحديث هذه 

 المقاييس كل عام دراسي وفق التقدم الحادث في المجال.

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ممم
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .25

تقديم استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة محاور من بينها تقييم طرق التدريس * 

 المتبعة

 .* مطالبة الطالب بكتابة تقرير يتضمن جميع جوانب القوة والضعف في طرق التدريس المتبعة
 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .26

 المقارنة بين أداء الطالب في اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر واالختبار النهائي.* 

* تحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر استراتيجيات التدريس 

 رر وترتيبها حسب فعاليتها.المتبعة في تدريس موضوعات المق

* الحوار والنقاش بين أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم المقرر حول أفضل استراتيجيات 

 التدريس.
 :التدريس تطوير إجراءات .27

بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق التدريس 

 التدريسالمحببة لهم سيتم تطوير 

 أعضاء ةبواسط الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .28
 من تدريس هيئة اءأعض مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني، تدريس هيئة

  (:أخرى مؤسسة
الئه ومجموعة ممن خالل االتفاق بين التقييم الذاتي وتقييم زيتم الحكم على دقة تقدير انجازات الطالب 

 .من أعضاء هيئة التدريس في التخصص المنوط به تدريس المقرر
 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .29

 كيفية تطويرهاستشارة أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر في  -

 متابعة البحوث والكتب والتقارير الحديثة في الموضوعات التي يتضمنها المقرر. -

 متابعة أداء الطالب في االختبار الشامل لمرحلة الدكتوراة في المحور الخاص بالتخصص. -



 

 نموذج توصيف المقرر

 متابعة أعداد البحوث يستخدم فيها الطالب المعلومات الواردة في المقرر. - 
 

   :الربانمج منسق اسم
 0661..../..3.../....9. التاريخ .د مرمي محيد أمحد اللحياين  .... :التوقيع

 

 

  

  إعداد د/ محمد محمود عبد الوهاب                    توصيف مقرر المقاييس النفسية:      

  توصيف املقررات الدراسية: 6/ 0/ 6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 علم نفس الشخصية اسم املقرر:  

 (6260050-2)نفس  رمز املقرر:  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 0661-3-6 اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .بب
 (1214400-2علم نفس الشخصية )نفس . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .111
 قسم()مقرر اختياري جلميع التخصصات ابل ماجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .112

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

  املستوى الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .113
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .114
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .115
العابدية، والطالبات  الطالب يف مقر اجلامعة يفاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .116

 يف مقر اجلامعة يف الزاهر.
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

 %11 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ررر

 %21 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ششش

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

  النسبة:  ابملراسلة .ثثث

  النسبة:  تذكر أخرى .خخخ
 

 ال يوجد  تعليقات:
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 األهداف .تت
، هاتومحددا وسماتها،تعريف الطالب بمفهوم الشخصية وابعادها األساسية  ما هدف املقرر الرئيس؟ -0 -

والنظريات المفسرة الشخصية، وطرق قياس الشخصية، واختبارات  وثباتها الشخصية تطورو
 الشخصية.

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

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

 موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

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

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

 المناسبة.

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

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

 التدريس والطالب.من أعضاء هيئة 

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

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

 معارف ومهارات طالب الدراسات العليا واقتراح إجراءات للتطوير.

 .................................................... .................... ة التحكيممالحظات جه

 
 ربانمج(. دليل ال )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ذ

 نفس الشخصية بفروع عالقة علمويتناول هذا المقرر مفهوم الشخصية ومراحل تطور دراساتها،  وصف عام للمقرر:

 ونمو األساسية،الشخصية، أبعاد الشخصية  سمات الشخصية، عواملو، ومحددات الشخصية، علم النفس األخرى

 وطرق قياس الشخصية، واختبارات الشخصية المختلفة.النظريات المفسرة للشخصية، و وثباتها، الشخصية
 

  



 

 نموذج توصيف المقرر

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .74
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 : 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 .القياس والتقويم 

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  -

 .والسلوك 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 : أبعاد الشخصية عند أيزنكأبعاد الشخصية األساسية

 : وثباتها الشخصية تطور

 وتطورها  الشخصية نمو -

 وتغيرها. الشخصية ثبات  -

1 2 
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 طرق قياس الثبات والتغيير في الشخصية. -

 :النظريات المفسرة الشخصية

 نظريات السمات للشخصية  -

 النفسي  التحليل منظور من الشخصية  -

 والتعلم. السلوكية منظور من الشخصية  -

2 4 

 : النظريات المعاصرة المفسرة الشخصية

 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
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .75
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 31     00 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .76
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .77
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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



 

 نموذج توصيف المقرر

قييمها وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق ت: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس اثلثاً  -
 االت التعلم.واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جم

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 0
 على: بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف  

 مفهوم الشخصية وأبعادها األساسية 1-1
المحاضالالالالالالالرة واإللقاء  -

بالالالاسالالالالالالالتخالالالدام جهالالالاز 
 عارض البيانات

والمنالالاقشالالالالالالالالة الحوار  -
الالمالوجهالالالالة الهالالالالادف، 
 واألنشطة التطبيقية.

 العصف الذهني. -
اسالالالالالالالتخالالدام أسالالالالالالاللوب  -

الالالتالالعالاللالاليالالم الالالجالالمالالالالاعالالي 
 والتعاوني.

االختبارات القصالالاليرة 
 والنصفية والختامية.
 الواجبات المنزلية.

 

 أثر الوراثة والبيئة في تشكيل شخصية الفرد. 0-2

 مفهوم السمات الشخصية وانواعها 0-3

 الشخصية المختلفة عوامل 0-6

 طرق القياس في مجال الشخصية. 0-0

 النظريات المختلفة لتفسير الشخصية 0-4

 وتطورها الشخصية المقصود بنمو 0-7

 وتغيرها.  الشخصية المقصود بثبات 0-1

 االختبارات الشخصية المختلفة  

 املهارات املعرفية 2
 القدرة على أن:بنهاية املقرر يتوقع من الطالب  
الالتعلم التعالالالالاوني، أو  - المقصود بالشخصية وأبعادهايصوغ  0-1

 التعلم النشط.
 البحث واالستنتاج. -
 الحوار والمناقشة. -
 

تقويم األنشالالالالالالالطالالالالة  -
والالالالالالالالالالمالالالالالالالالالهالالالالالالالالالام 

 والتكليفات.
   المالحظة. -

األبالالالالالالالالالالالالالحالالالالالالالالالالالالالاث  -
 واألعمال.

االخالالالالالالتالالالالالالبالالالالالالارات  -
الالالالالالالقصالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالرة 
واالختبار النصفي 
 واالختبار النهائي.

 العوامل المؤثرة في تشكيل شخصية الفرد حللي 0-0

 يميز بين أنواع السمات الشخصية. 0-0
بين عوامالالل الشالالالالالالالخصالالالالالالاليالالة لالالدى جيلفورد  يقالالارن 0-4

 وعوامل الشخصية لدى كاتل
 طرق قياس الشخصية. يقيم 0-5
مختلفة للشالالالخصالالالية وفق مختلف تفسالالاليرات  قترحي 0-6

 النظريات التي تناولتها
 تنمو الشخصية وتتطور كيفقرر ي 0-7
يطبق بعض االختبارات الشالالالالالالالخصالالالالالالالية ويفسالالالالالالالر  0-8

 نتائجها.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يتعامل بثبات وحسالاسالية مع القضالايا األخالقية المعقدة  3-0

 ويصدر أحكاما عادلة وصحيحة.
الالالتالالعالاللالالم الالالتالالعالالالالاونالالي، أو 
التعلم النشالالالالالالط، المعتمدة 

التقويم الذاتي، وتقويم 
األقران وتقوم األستاذ 



 

 نموذج توصيف المقرر

 م
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

يسالالالالالالالهل عليه التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته  3-2
والمجموعالالات األخرى، ويمالالارس دور القيالالادة المؤثر 

 إليهإذا أسندت 

األداء على تصميم مهام 
 وفقا لسياق الحياة.

لألنشالالطة، و مهارات 
العالقات الشالالخصالالية، 
ومالالهالالالالارات تالالحالالمالالالالل 
المسالالالالالالؤولية، والعمل 

 ضمن فريق. 
يوصالالالالالالالل اسالالالالالالالتنتالالاجالالاتالاله بطريقالالة ذكيالالة إلى أقرانالاله في  3-3

 مجموعة العمل

يأخذ زمام المبادرة في تعديل المعايير الحالية الخاصة  3-6
 بالتعلم والتقويم إذا احتيج لذلك.

يشالالارك في النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشالالطة  3-0
 ومشاريع المجموعات األخرى.

المسالالالالالالؤولية في أداء العمل المكلف به ضالالالالالالمن يتحمل  3-4
 الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في وقته المحدد.

يتفالاعالل مع أقراناله في المجموعة، ويقترح آراء هادفة  3-7
 بأسلوب مناسب.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 6
أن يالتالقالن الالطالالالالالالالالالب مالهالالالالارات الالبحالالالالث في أوعيالالالالة  6-0

 2المعلومات

الالتعلم التعالالالالاوني، أو  -
الالالالتالالالعالالاللالالالم الالالالنشالالالالالالالالالط، 
المعتمدة على تصالالميم 
مالالالهالالالالام األداء وفالالالقالالالالا 

 لسياق الحياة.
واسالالالالالتخدام الحاسالالالالالب  -

اآللالالي فالالي الالالبالالرامالالج 
 المعدة لذلك

مواقف تالالدريبيالالة  -
يالالالالطالالالاللالالالالب مالالالالن 
الطالالالب إعدادها 
وعرضالالالالها، عن 
طالالالريالالالق جالالالمالالالع 
الالالالمالالالعالالاللالالالومالالالالات 
باسالالالتخدام التقنية 
واالتصالالالالالالالالالالالالالالالالال 
الالالالالالمالالالالالتالالالالالوفالالالالالرة 

 بالجامعة.
الالتقويم الالالالالذاتي،  -

وتالقالويالم األقران 
 وتقوم األستاذ 

حقيبة إنجاز تجمع  -
 جميع األنشطة

-  

أن يالتقن الطالالالالالالالالالب مهالالالالارات التعالالالالامالالالالل مع التقنيالالالالة  6-2
 المعلوماتية

أن يتقن الطالالب أسالالالالالالالاليب االتصالالالالالالالال بمراكز البحث  6-3
 2والمسئولين للحصول على المعلومات

في تطبيق بعض أن يسالالالالالتخدم الطالب الحاسالالالالالب اآللي  6-6
 الطرق الحديثة لقياس السمات الشخصية.

أن ينجز الطالب مشالالالالالالالروعا بحثيا في مجال علم نفس  6-0
الشالالالخصالالالية، ويكتب تقريرا وافيا عنه، ويعرضالالاله في 
القاعة الدراسالالالالية، ويتلقى التغذية الراجعة من اسالالالالتاذه 
وأقرانالالاله، ويالالالدافع عن وجهالالالة نظره بحجج منطقيالالالة 

 مقبولة.

الطالالالالالب أفكالالاره بطريقالالة تزيالالد من فعالالاليالالة  ينظم أن 6-4
 الرسالة التي يريد توصيلها.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 0
   ال يوجد 
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .78
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %12 10و  5 اختبارات قصيرة  1

 %15 8 اختبار نصفي  2

 %05 16 اختبار نهائي 3

4 
حقيبة االنجاز لجميع األنشالالالالطة والنتاجات والمشالالالالاريع واألنشالالالالطة ومهارات 
العالقات الشالالالخصالالالية وتحمل المسالالالؤولية ومهارات االتصالالالال ومهارات تقنية 

 المعلومات.
 %52 جميع األسابيع

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

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

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

 وتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.
ضو هيئة التدريس للتواصل وتقديم االرشاد تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بع -

 األكاديمي.
 مصادر التعّلم .أأأ

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:0

الشخصية في سواءها  الشخصية:(. قراءات في علم نفس 0210)يوسف. براهيم، سليمان عبد الواحد إ -
 .مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع(. مصر: 1وانحرافها. )ط

 (. علم نفس الشخصية. عمان: دار المسيرة.0210)ربيع، محمد شحاته.  -
 (. علم نفس الشخصية. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.0216عبد الخالق، أحمد محمد. ) -
 : مكتبة الفالح.ة(. القاهر1ط)الشخصية.  نفس علم (.1998)عويد. فريح  العنزي، -
 الشخصية. جدة: خوارزم العلمية.(. علم نفس 0210، خالد محمد. )والقليوبيغانم، محمد حسن  -
دار الفكر  . عمان:جالل كايد ضمرة :ةترجم (.1ط)الشخصية.  نفس علم(. 0217)دانيل. كيرفون،  -

 ناشرون وموزعون.
نايف بن محمد  (. ترجمة:1األسس والنتائج. )ط الشخصية: نفس علم(. 0215)ماريان. مسرندينو،  -

 عمان: دار المسيرة. .الحربي
(. علم نفس الشخصية )مدخل ونظرية( . جدة: 0214، خالد محمد. )والقليوبيهريدي، عادل محمد  -

 خوارزم العلمية.
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
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 اجملالت والدورايت العلمية املتخصص يف علم النفس وخاصة علم نفس الشخصية.  -
 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3

WWW.apa.org   موقع الجمعية النفسية األمريكية 

psycinfo 

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

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

www.jigsaw.orgwww.questia.com 
 واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، . 4

 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر.

 

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

 
 املرافق املطلوبة .ببب

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(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .63
 طالبا. 02تتسع ل قاعة محاضرات 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .66
 Data Showجهاز عارض البيانات  .45
 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر. .46
 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثالً  .47

 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ننن
 استخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس واملتمثلة يف:

 بريد الكتروني أو رسالة واتساب. -
 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 التغذية الراجعة والسريعة. -

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

http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/


 

 نموذج توصيف المقرر

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

التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة  -
تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، واالستشارة في التدريس والتي 

 تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

دريس الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال  .ييي
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 مستقلين، وكذلك مراجعة  -

فية ضمن برنامج مجتمعات التعلم في إطار هيئة معايير حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوص
 التدريس في القسم.

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

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

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

 الشخصيةعلم نفس  مقرر:توصيف 

 هاني سعيد حسند.                 إعداد   د . مريم حميد اللحياني  

 

 
 
 

       د مرمي محيد أمحد اللحياين  اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 6/3/0661 التاريخ
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  املقررات الدراسية:توصيف  6/ 0/ 6

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الفروق الفردية  اسم املقرر:  

 2-6260052))نفس رمز املقرر:  

 

 

 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 
 دراسي مقرر توصيف منوذج

 أم القرى. أسم املؤسسة التعليمية: جامعه 0661/..2.../...21اتريخ التوصيف:

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

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ثث
  فروق فردية: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .117
 2: املعتمدة عدد الساعات. 2 .118
 ماجستري يف علم النفس: ملقرر الدراسيا ضمنها يقدم الذي( الربامج وا) الربانمج. 3 .119
 (الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدالً ا هذ بنين  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف)
 الرابع : الدراسي ملقررهذا ا يف يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .111
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .111
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .112
-ة )العابديةاملقرات الرئيسة للجامع-: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يفاملقرر، إن مل يكن  تقدمي موقع. 7 .113

 الزاهر وغريها(
 (:ماينطبق كل اخرت) املتبع الدراسة منط. 8

 %81 :النسبة 81 احملاضرات التقليدية قاعات .ذذذ
 

   

 %11 :النسبة 11 اإللكرتوين التعليم .ضضض

    

 %11 :النسبة 11 (اإلنرتنت طريق وعن تقليدي) مدمج تعليم .غغغ

    

  :النسبة  ابملراسلة .ظظظ
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  :النسبة  أخرى .أأأأ
 

 :تعليقات

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

 - : على قادراً  الطالب يكون أن

 .دراستها وطرق وأهميتها الفردية 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

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

 استخدام الكمبيوتر في العثور على جميع المواقع التي قد تساعد في تطوير المقرر -1
 وتطورات جديدة في هذا المجالاستخدام الشبكة الداخلية للبحث عن أفكار  -0
 استخدام البرامج المختلفة التي تساعدهم على االستفادة من جميع المواضيع المقدمة  -3

 

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

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

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

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .79
 ساعات التدريس عدد األسابيع املوضوعات قائمة
وطبيعتها وتصنيفها وأبعادها وخصائصها  ونشأتها الفروق الفردية؛ مفهومها   

ن الفروق الفردية بي التربوية، مراعاةوأهمية دراستها للقائمين على العملية 

 المتعلمين 

0 0 
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 0 1 طرق البحث في الفروق الفردية

العوامل المؤثرة في الفروق الفردية كالبيئة والوراثة والجنس والعمر والتعليم 

 ......وغيرها 

1 0 

 القدرات العقلية العامة في الفردية أنواع   الفروق

 القدرات العقلية الخاصة  في الفردية أنواع   الفروق 

0 0 

النظريات المفسرة للفروق الفردية     1 0 

 0 0  الشخصية في الفردية الفروق

 0 1 الجنسين بين الفردية الفروق 

 0 0 الفروق الفردية في الذكاء اإلنساني

 0 1 قياس الفروق الفردية 

 والتوجيه األداء وتقويم التدريس في الفردية للفروق التربوية التطبيقات

 الخاصة الفئات مجال وفي المهني

0 0 
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   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .81
 دروس حماضرات 31

 إضافية
 اجملموع أخرى تطبيق أواستديو  معامل

 32 - -  - 00 ةالفعلي التدريس ساعات
 2 - -  - 2 املعتمدة الساعات
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 ساعات3:أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .81
 التكليفات اخلاصة ابملقرر إلجنازثالث ساعات 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .82
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 التعلم للمقرر خمرجات جدول

 م
التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين خمرجات  

 للمؤهالت
س التدري اسرتاتيجيات

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 0
1-1  

 .معرفه النظريات المفسرة للفروق الفردية-
  

 الشرح والمناقشة .-

  

 والجماعية الفردية الواجبات

 وأهميتها فيمعرفة المقاييس واالختبارات  1-2
 قياس الفروق الفردية 

التطبيق العملي 

لمقاييس الفروق 

 الفردية المتوفرة 

 للنظريات الصفية العروض-

 االختبارات النصفية والنهائية-

 املعرفية املهارات 2
أن يتعرف الطالب على النظريات المفسرة - 2-1

 الفردية وغيرهاللفروق 

 مناقشة-

محاضرة باستخدام 

 البور بوينت

 االختبارات

 النصفية والنهائية 

 المناقشة-

 التطبيقات العملية-

أن يتعرف الطالب خصائص القياس وشروطه  2-2

 وأهميته في مجال الفروق الفردية 

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
أن يظهر الطالب قدرته على العمل ضمن  3-1

 مجموعه في األنشطة التعاونية

المالحظة المباشرة للطالبة  التعلم التعاوني

 خالل الفصل الدراسي

 العروض الصفية المناقشات الحوار والمناقشة تبادل اآلراء بعيداً عن االنفعال 3-2

 والفردية.  الجماعية

 الحوار والمناقشة.  ووضوح بفاعلية اآلخرين مع التواصل 3-3

 اتخاذ القرار

 .والجماعية.  الفردية الواجبات

 السلوك مالحظة

 الحوار والمناقشة ذاتال على واالعتماد الفردية المسؤولية تحمل 3-4

 دراسة الحالة

 الفردية. الواجبات العروض-

 الفردية. 

المناقشات.  في الحوار والمناقشة فدرته يظهر الطالب أن 3-5

 المحاضرات

استمارة تقيم العمل الجامعي 

 والفردي

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 6
أن يظهر الطالب مهارته في البحث في شبكة  4-1

 الحديثة المتعلقةاالنترنت عن المواضيع 
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 المستجدات في وأبرزبأهمية الفروق الفردية 

 هذا المجال

 التكليفات والتطبيقات

 المختلفة

عرض ومناقشة المقاالت 

والمعلومات التي تم الحصول 

 االنترنتعليها من 

 PowerPointواستخدام ال 

أن يظهر الطالب مهارته في استخدام التقنية  4-2

 الحديثة 

 (وجدت الحركية )إن النفسية المهارات 0

يجمع المعلومات لدعم التعليم المستند على - 5-1

النظريات العقلية ودورها في نمو قدرات 

 الطالب

 التكليفات والتطبيقات

 المختلفة

 power pointاستخدام ال 
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:  .83

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

دد احمل األسبوع
 لتسليمه

نسبته من  
التقييم 
 النهائي

 %12 طوال الفصل  المناقشة والحوار وااللتزام بمعايير السلوك الصفي المرغوب 1

 power point 5-12 05%عرض إحدى نظريات الدوافع عن طريق 2

 %05 14-11 الطلبة تطبيق إحدى نظريات الدافعية في مجال استثارة دافعية 3

 %42 15 االختبار النهائي)اختبار من متعدد ومقالي قصير( 4

 %122 المجموع 5

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشادد.

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

يس التدر االستشارات واإلرشاد األكاديمي وفق الجدول الزمني للساعات المكتبية لعضو هيئة
ساعات أسبوعي يتم تخصيص وسائل للتواصل االلكتروني المتزامن باستخدام شبكات  0بمعدل 

 التواصل المتاحة والمناسبة.

 مصادر التعلم .تتت
 املطلوبة: الكتب املقررة–قائمة يف–أدرج-1

 .(. الفروق الفردية. جدة: مطبعة المحمودية0227بدر، فائقة محمد. )-
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(. سيكولوجية الفروق الفردية في الذكاء. األردن: دار المسيرة للنشر 0216الخضري.)الشيخ، سليمان -

  والتوزيع والطباعة
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:–يف قائمة–أدرج-2
 (. مصر: األنجلو المصرية للطباعة والنشر6(. القدرات العقلية. )ط1996أبو حطب، فؤاد. )-

 ( األردن: دار وائل للنشر والتوزيع0(. سيكولوجية الفروق الفردية. )ط0228الخالدي، أديب.)-

 (. اختبار القدرات العقلية، دار الكتاب الجامعي، العين، اإلمارات .1999الطريري عبد الرحمن) -

 وغيرها(:المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير  –في قائمة –أدرج. 0

 https://uqu.edu.sa/libالمكتبة الرقمية بمكتبة الملك عبدهللا بجامعة أم القرى

 https://www.abegs.orgمكتب التربية العربي لدول الخليج

 page-https://www.gaserc.com/homeالمركز العربي للبحوث التربوية بدول الخليج

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

 https://arts.ksu.edu.sa/ar/journalمجلة جامعة الملك سعود 

 http://journals.yu.edu.joمجالت جامعة اليرموك 

 814/0900p://jordan.thebeehive.org/content/httمجالت 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 

لة العربية للعلوم التربوية والنفسيةلمج  
I9-dJH94http://wp.me/P 

 جامعة القاهرة –مجلة العلوم التربوية 

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

 :أدرجاملواداإللكرتونيةومواقعاإلنرتنتومواقعالتواصالالجتماعيوغريها. 3
https://www.arabsciencepedia.org/ 

https://www.marefa.org 
https://www.sciencedaily.com 

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

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

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

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/
https://www.arabsciencepedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://www.marefa.org/
https://www.sciencedaily.com/
http://www.mandumah.com/databases
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7
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ar-editions-mag-https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq 
 رسائل املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات الربيطانية :

https://ethos.bl.uk/Home.do 
 2مكتبة 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 
 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة

 https://www.edraak.org_منصة أدراك 
 https://www.rwaq.orgرواق للتعليم املفتوح منصة -
 https://www.maharah.netمنصة مهارة -
 https://www.tasmeemme.comموقع تصميمي -

 https://shms.sa/registrationمنصة مشس 
 

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .61

 طالبا. 02قاعة محاضرات تتسع ل 
. 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .69
 Data Showجهاز عارض البيانات  .52
 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر. .51
 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثالً  .52

 ال يوجد
 

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .أأأأ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: -
 عقد لقاءات مع الطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم بخصوص فعالية التدريس -
 التغذية الراجعة والسريعة باتجاهين. -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -

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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 .LEARNنموذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 تعبئة االستمارة االلكترونية على موقع الجامعة. -
 استبانة للحصول على التغذية الراجعة -

 مقابلة عينة من طالب المقرر- -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .بببب

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

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

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

 وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
 ملف التدريس- 

 السمينارت العلمية-

 حضور المؤتمرات والندوات التخصصية-

 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل الخبرات )دعم النظراء(-

 االلكتروني وسائل التواصل االجتماعي -

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

طة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، وكذلك مراجعة معايير تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواس -
حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس في 

 القسم.

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

المتخصصين في 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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 21/2/1441 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 6/ 0/ 6
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 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 جماالت اإلرشاد النفسي   اسم املقرر:

 2-6260002  رمز املقرر:
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 دراسي مقرر توصيف منوذج
 التعليمية: جامعة أم القرى املؤسسة اسم 2/3/1441  :التوصيف اتريخ

 قسم علم النفس –كلية الرتبية   :القسم /لكليةا
 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .حح
 ( 2-6260002جماالت اإلرشاد النفسي )  : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .114
 ساعتني نظري: املعتمدة الساعات عدد. 2 .115
اختياري عام لجميع تخصصات علم املادة : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .116

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

 اختياري قسم علم النفس: الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .117
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .118
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .119

 س للمؤسسة التعليميةالرئي املقر-كلية الرتبيةالتعليمية:  للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7
 )العابديه، الزاهر(

 (:ينطبق ما كل اخرت) املتبع الدراسة منط. 8
 % 81 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .بببب

 

   

 % 21 :النسبة √ اإللكرتوين التعليم .جججج
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .هههه
    

   :النسبة  أخرى .وووو
 ال يوجد :تعليقات

 

 األهداف .خخ



 

 نموذج توصيف المقرر

 الرئيس؟ املقرر هدف ما -1
  :التعريف بمفهوم علم النفس العام، وعلم النفس اإلرشادي، ومجاالت علم النفس اإلرشادي التي منها

اإلرشاد التربوي، اإلرشاد المهني، اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد األسري، إرشاد األطفال والشباب والكبار، 
 وإرشاد ذوي االحتياجات الخاصة.

  ،مساعدة الطالب على فهم مشكالته الشخصية واالنفعالية والسلوكية التي تؤدي إلى سوء توافقه النفسي
 والعمل على حل المشكالت بما يحقق أفضل مستوى للتوافق.

  األساليب  يختارتعريف الطالب بكيفية رسم الخطط التربوية التي تتالءم مع قدراته وميوله وأهدافه، وأن
التي تساعده في اكتشاف اإلمكانات التربوية فيما بعد المستوى التعليمي الحاضر، ومساعدته في النجاح 
في برنامجه التربوي والمساعدة في تشخيص وعالج المشكالت التربوية بما يحقق توافقه التربوي بصفة 

 عامة.
 يتالءم مع استعداداته وقدراته وميوله وظروفه  مساعدة الطالب في التعرف على كيفية اختيار مهنته بما

االجتماعية وجنسه، واإلعداد والتأهيل لها، والدخول في العمل، والتقدم والترقي فيه، وتحقيق أفضل مستوى 
 ممكن من التوافق المهني.

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

  مساعدة الطالب في التعرف على كيفية مساعدة أفراد األسرة )الوالدين، األوالد، واألقارب( فردي أو
ألسري، وحل المشكالت كجماعة، في فهم الحياة األسرية ومسؤولياتها لتحقيق االستقرار والتوافق ا

 األسرية.
  مساعدة الطالب في التعرف على كيفية المساعدة في رعاية نمو األطفال نفسياً وتربيتهم اجتماعياً، وحل

 مشكالتهم اليومية.
  ًومهنيا ً ً وتربويا مساعدة الطالب في التعرف على كيفية المساعدة في رعاية وتوجيه نمو الشباب نفسيا

 ة في حل مشكالتهم.واجتماعياً، والمساعد
  مساعدة الطالب في التعرف على كيفية المساعدة في رعاية وتوجيه الشيوخ نفسياً ومهنياً واجتماعياً، وحل

 مشكالت آخر العمر.

  مساعدة الطالب في التعرف على الخدمات الصحية والنفسية والتربوية واالجتماعية لذوي االحتياجات
 لنفسي والمهني واالجتماعي في الحياة.الخاصة، بهدف تمكينهم من التوافق ا

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

 عن المادة العلمية المتخصصة لكل مجال من مجاالت اإلرشاد النفسي.ستخدام التقنية في البحث ا 

 .تحديث موضوعات المقرر بما يتوافق مع التطور التقني والعلمي 

 .توظيف مواقع اإلنترنت المتخصصة، والمكتبة اإللكترونية في تحسين المقرر الدراسي 

 .استخدام التقنية في عرض المحاضرات الصفية 
 

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

 مج(. دليل الربان )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أواملقرر الدراسي  وصف .ط
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 :للمقرر عام وصف
يتناول المقرر المفاهيم األساسية لعلم النفس العام وعلم النفس اإلرشادي، والمجاالت المرتبطة به ومنها:      

اإلرشاد التربوي، اإلرشاد المهني، اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد األسري، إرشاد األطفال والشباب والكبار، وإرشاد 
 الخاصة، والخدمات اإلرشادية التي يمكن أن تقدم لكل مجال من هذه المجاالت.ذوي االحتياجات 

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .84
  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

التعريف بمحتوى المقرر وطبيعته )توصيف المقرر( والتكليفات 

العام  علم النفسالتعريف بمفهوم والنشاطات المطلوبة وأساليب التقويم. 

 وعلم النفس اإلرشادي والعالجي والمجاالت المرتبطة بهما.

1 0 

  0 1 اإلرشاد التربوي والمهني

 0 1  اإلرشاد الزواجي واالسري

 0 1 الكبار -الشباب -إرشاد األطفال

 0 1 الموهوبين ..(-إرشاد غير العاديين )ذوي االحتياجات الخاصة

 0 1 إرشاد االزمات

 0 1 ذوي الفكر المنحرفارشاد 

زيارات ميدانية لمؤسسات تقدم بها الخدمات اإلرشادية مثل: )جمعيات 

 األيتام، جمعية األطفال المعوقين، مركز الدعم الطالبي في الجامعة(

1 0 
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   00 : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .85
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 00 0 - _ _ 15  ةالفعلي التدريس ساعات

  0 - - _ _ 0 املعتمدة الساعات

 

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

 :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .86
 ساعتان أسبوعياً 
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 تدريسها ياتواسرتاتيج قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .87
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 إلطارا جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات
 للمؤهالت الوطين

 التقومي طرق مقررلل التدريس اسرتاتيجيات

 املعرفة 0
   بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف

 على:

 المحاضرات الدراسية. -
 الزيارات الميدانية. -  

 الحوار والمناقشة. -

 األسئلة المباشرة.-

الالالالالالالالمالالالالالالالنالالالالالالالاقشالالالالالالالالالالالالالات -

والمشالالالالالالالاركالالات الفالالاعلالالة 

والالالنالالقالالالالاش الالالجالالالالاد فالالي 

 المحاضرات.

واجالالبالالالالات الالالعالالروض  -

 الجماعية.

البحوث والتقارير عن  -

 بالالعالالض موضالالالالالالالوعالالالالات

 المقرر.

االختبالالارات الالالدوريالالة  -

 والفصلية التحريرية.

مفاهيم علم النفس العام وعلم النفس   1-1

 اإلرشادي.

المجاالت المتعددة لإلرشاد النفسي  1-2

وهي: اإلرشاد األسري، اإلرشاد 

الزواجي، اإلرشاد التربوي، اإلرشاد 

المهني، اإلرشاد العالجي، إرشاد 

والمسنين، ارشاد األطفال والمراهقين 

ذوي الفكر المنحرف، وإرشاد ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

استراتيجية العمل في كل مجال من   1-3

 المجاالت.

 املعرفية املهارات 2
   بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة

 على:

الالالمالالحالالالالاضالالالالالالالالرة والالالحالالوار  -
 والمناقشة.

اسالالالالالالالتراتيجيالالالالة العصالالالالالالالف  -
 الذهني.

 التعاوني.طريقة التعلم  -
طالرح بعض المشالالالالالالالكالت  -

الواقعيالالالة من الميالالالدان أثنالالالاء 
المحاضالالالالرة والتي تتطلب من 
الالالطالالالالالالالالالب إدراك أبالالعالالالالادهالالالالا 

عن طريق االختبالالالارات 
الالالالدوريالالالة والنصالالالالالالالفيالالالة 
والنهائية التي تتضالالالالالالمن 
مجموعالالة من األسالالالالالالالئلالالة 
الالالتالالي تالالقالاليالالس )اإلدراك، 
التحليالالالل، االسالالالالالالالتنتالالالاج، 

 علل، اذكر السبب(.

علم النفس اإلرشادي وعلم أن يقارن بين  2-1

 النفس العام والعلوم المرتبطة بهما.

أن يوضح المجاالت المتعددة لإلرشاد  2-2

النفسي وهي: اإلرشاد األسري، اإلرشاد 

الزواجي، اإلرشاد التربوي، اإلرشاد 

المهني، اإلرشاد العالجي، اإلرشاد 
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الديني، إرشاد ذوي االحتياجات 

المنحرف، الخاصة، ارشاد ذوي الفكر 

 وإرشاد األطفال والمراهقين والمسنين.

وجوانبهالالالا وكيفيالالالة التعالالالامالالالل 
معهالالالا إرشالالالالالالالالالالاديالالالاً، ومالالالالدى 
صالالالالالالالالحيالة تناولها من خالل 
اإلرشالالالالالالالاد الجماعي، وإدراك 
جالالوانالالالالب الالالالخالالالطالالورة عالالاللالالالى 
الصالالالالحة النفسالالالالية والجسالالالالمية 
والعقليالالالة لهالالالذه المشالالالالالالالكالت 

 اقتراح حلول لها.و
 البحث واالستقصاء. -
 أسلوب حل المشكالت. -
مالالالجالالالمالالالوعالالالالات الالالالنالالالقالالالالاش  -

 الصغيرة.
 التغذية الراجعة. -

أن يطبق مهارات العمل في مجاالت علم  2-3

النفس اإلرشادي على مواقف الحياة 

 المختلفة.

أن يستنتج الحلول المناسبة لمواجهة  2-4

 المواقف المختلفة.

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
العمل الجماعي تنمية القدرة على  3-1

 والتعاوني.

تالالالقسالالالالالالالالاليالالالم الالالالطالالالالب إلالالالى -

مجموعات صالالالالالالالغيرة والعمل 

 معها من خالل ورش العمل.

المناقشات الجماعية  -

والفردية مع الطالب للتأكد 

 من تحملهم المسؤولية.

لعب األدوار بأن يضع  -

الطالب نفسه موضع اآلخر 

صاحب المشكلة أو الرأي 

المختلف وردود األفعال 

 المختلفة لديهم. وانعكاساتها

 استراتيجية التعليم الفعال. -

 استراتيجية التعليم التعاوني. -

اسالالتراتيجية التعليم بالنشالالاط  -

 والمشاركة.

استراتيجية العصف الذهني  -

إليجالالالاد الحلول للمشالالالالالالالكالت 

 التربوية.

اسالالالالالالالتالالراتالاليالالجالاليالالالالة الالالبالالحالالالالث  -

واالسالالالالالالالتقصالالالالالالالاء بالبحث في 

 أوعية المعلومات.

تقييم قالالالدرة الطالالالالالالالب  -
 االسالتنتاج والتحليل على

مالالالن خالالالالل األعالالالمالالالالال 
واألنشالالالالالالالطالالالة المختلفالالالالة 
باإلضالالالالالالافة إلى البحوث 

 الفردية والجماعية.
مالالالحالالظالالالالة تالالفالالالالاعالالالالل  -

الالالطالالالب فالالي مالالواقالالف 
مالختلفالالالالة بالالالالاسالالالالالالالتخالالالالدام 

 بطاقات المالحظة.

العمل كفريق لتنمية مهارات حل  3-2

 المشكالت.

العمل كفريق لتنمية مهارات التفكير  3-3

 الناقد.

العمل كفريق لتنمية مهارات التفكير  3-4

 اإلبداعي.

 قيادة فريق العمل. 3-5

 الشعور بالمسؤولية واألمانة العلمية. 3-6

   

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 6
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القدرة على استخدام التقنية في البحث  4-1

 العلمي.

اسالالالالالالالتالالراتالاليالالجالاليالالالالة الالالتالالعالاللالاليالالم  -

 اإللكتروني.

 استراتيجية التعليم التعاوني. -

اسالالالالالالالتراتيجيالالة المجموعالالات  -

 الصغيرة.

مواقف تالدريبية يطلب  -

من الطالالالالالالالب إعالالالدادهالالالا 

وعرضالالالالالها، عن طريق 

جالالالمالالالع الالالالمالالالعالالاللالالالومالالالالات 

بالالالالاسالالالالالالالتالخالالالالدام الالالتالالقنيالالالالة 

واالتصالالالالالالالالالالال الالمتوفرة 

 بالجامعة.

تكليف الطالب بإجراء  -

أبالالحالالالالاث بالالالالاسالالالالالالالتالالخالالالالدام 

 الوسائل التقنية الحديثة.

خالالالالدام الالالبالالريالالالالد اسالالالالالالالتالال -

اإللكتروني إلرسال حل 

الواجبات لعضالالالالالالالو هيئة 

 التدريس.

استخدام التقنية في التواصل مع  4-2

 اآلخرين.

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
5-1    

 

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

 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .88

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

 التقييم من نسبته لتسليمه احملدد األسبوع
 النهائي

 % 02     الزيارات الميدانية 1

 % 02 خالل الفصل الدراسي الواجبات والتكليفات  2

يحدد حسب التقويم  االختبار النهائي  3

 الجامعي

52 % 

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ل

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

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

رشاد دريس للتواصل وتقديم اإلتزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة الت -
 األكاديمي.

 التعّلم مصادر .ج
 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1
 (. علم النفس اإلرشادي المبادئ والمهارات. الدمام: مكتبة المتنبي.0217أحمد، مجاهد ) -

مراد سعد، وأحمد  (. المدخل إلى اإلرشاد النفسي من منظور فني وعملي. )ترجمة0215نايستول، م. ) -

 (.0211الشريفين(. عّمان: دار الفكر. )العمل األصلي نُشر في عام 

 (. مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي. عّمان: دار المسيرة.0227ملحم، سامي ) -

 أبو عيطة، سامية. مبادئ اإلرشاد النفسي. الكويت: دار القلم. -

 مركز االسكندرية للكتاب. (. التوجيه واإلرشاد النفسي.0222أحمد، سهير ) -

 ( . سيكولوجية االطفال غير العاديين .مقدمة في التربية الخاصة0210الروسان فاروق) -

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

- Patterson, C.H. (1986). Theories of counseling and psychotherapy, 4 

ed. N.Y; Harper & Row. 

- Ellis, A. (1992). A Rational and Irrational Beliefs in Counseling 

psychology. Journal of Rational Emotive and Cognitive Behavior 

Therapy, 800. 
 (وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة يف – أدرج. 2 
 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 3
  http: //www.apa.orgالجمعية األمريكية لعلم النفس.  -

 http: //www.bps.org.uk الجمعية البريطانية لعلم النفس.  -

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

 عين شمس.مركز اإلرشاد النفسي بجامعة  -

 مركز اإلرشاد النفسي بجامعة حلوان. -

 دوريات ومجالت عربية وأجنبية في علم النفس. -

 عرض شرائح تعليمية. -

 البحث في المواقع العلمية على شبكة اإلنترنت. -

 المكتبة الداخلية في الكلية، والمكتبة المركزية الخاصة بالجامعة. -

 تبة الملك عبد هللا المركزية.شبكة قواعد المعلومات المتوفرة بمك -

 http: //www.eawraq.com/download.php?action=list&cat_id=00 
 :املدجمة واألسطواانت الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4
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 املطلوبة املرافق .ججج
 القاعات داخل داملقاع 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 .53

 قاعة محاضرات 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .54
 / جهاز كمبيوتر محمول/ شاشة عرض/ ماسح ضوئي.Data Showجهاز عارض البيانات 

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .55
 ال يوجد

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .جججج

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .31
 )تقويم أعضاء هيئة التدريس(. تعبئة االستمارة اإللكترونية على موقع الجامعة -
 مناقشة الطلبة وأخذ أرائهم بطريقة تدريس المقرر ومحتواه. -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .31
 التقييم الذاتي. -
 تبادل اآلراء مع الزمالء حول المقرر الدراسي. -

 :التدريس تطوير إجراءات .32
 حضور الدورات وورش العمل سواء داخل الجامعة أو خارجها.  -

االطالع على الجديد بصفة مستمرة فيما يتعلق بالمادة من خالل شبكة اإلنترنت، وتتبع الكتب   -
 الجديدة.

 تدريس يئةه أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .33
 (:أخرى مؤسسة نم تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل تقلني،مس
 مراجعة عينة من أعمال األوراق التي تم تصحيحها من قبل أستاذ المادة. -

ع مالقيام من قبل أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية  -

 عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى.
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فحص الدرجات واالختبارات النصفية والنهائية من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من  -

 أعمال الطالب.
 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .34

المعلومات الحديثة للمقرر من المصادر األساسية في علم النفس من خالل الروابط الحصول على  -
 المباشرة للمواقع.

 تبادل الخبرات مع أساتذة زائرين متخصصين في نفس المجال. -
 التشاور مع زمالء التخصص فيما يستجد من تطوير وتحسين للمقرر الدراسي كل عام. -
 التطبيقية للمقرر مع زمالء التخصص.االتفاق على األنشطة والجوانب  -
االجتماع الدوري ألعضاء هيئة تدريس المقرر للوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها ونقاط القوة  -

 وتعزيزها.

 االطالع المستمر على مواقع خاصة بالمقرر للتعرف على كل ما هو جديد في هذا المجال. -
استبيانات تعكس وجهات النظر حول موضوعات المقرر أخذ آراء الطالب حاول المقرر من خالل  -

 وطريقة التدريس.
 تقييم مقرر دراسي. -
 مراجعة الخطط الدراسية. -
 تطوير الخطط الدراسية في ضوء التوجهات المعاصرة وحاجات المجتمع. -
 مواكبة التطورات في طبيعة العمل والتطّور المهني في مجال المقرر. -
 واضيع النظرية والتطبيقات العملية.التوازن ما بين الم -
 تبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال. -
 تطوير اإلمكانيات البشرية )اإلبداع التقني(. -
 ربط المقرر بمفهوم الجودة واالعتماد األكاديمي المحلي والدولي. -
 االهتمام بالجوانب التقنية في البحث ومصادر المعرفة. -
 متابعة الجديد في طرائق التدريس الفعال واستخدمها مع طالب المقرر. -
 االستفادة من دورات التطوير الجامعي وتفعيلها في األداء التعليم. -
 متابعة الجديد في استراتيجيات التفكير والبحث العلمي في مجال المادة. -
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 (1214432-2)نفس  رمز املقرر:   .021
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 دراسي مقرر توصيف منوذج
 جامعة أم القرى :التعليمية املؤسسة اسم هـ3/3/1441  :التوصيف اتريخ

 الرتبية /  قسم علم النفس   : القسم /الكلية
 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .دد
 (1214432-2نفس مشكالت الطفولة واملراهقة       رقمه ): ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .121
 ساعتان: املعتمدة الساعات عدد. 2 .122
   ماجستري علم النفسالدراسي:  املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .123
 (الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدالً  هذا بنين  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف)
  الثالثاملستوى  :الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .124
 .................  (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .125
 .......................(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .126

للمؤسسة  المقر الرئيس-كلية التربيةالتعليمية:  للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7

 )العابديه, الزاهر( التعليمية

 (:ينطبق ما كل اخرت) املتبع الدراسة منط. 8
 %111 :النسبة %111 التقليدية احملاضرات قاعات .زززز

    

 - :النسبة - اإللكرتوين التعليم .حححح
    

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

 - :النسبة - ابملراسلة .يييي
    

  - :النسبة - أخرى .كككك
 :تعليقات
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 األهداف .ذذ
 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1

يهدف هذا المقرر الى تزويد طالبات الدبلوم العالي في التوجيه واإلرشاد الى التعريف بمشكالت  -

الطفولة والمراهقة وأهميتها في حياة الفرد ، وأسباب مشكالت الطفولة والمراهقة ، دور األسرة والمدرسة 

والمراهقة ، والتعرف على أهم المشكالت في الطفولة والمراهقة وطرق العالج في نشأة مشكالت الطفولة 

 . والوقاية منها
ومات أو املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعل لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.    يف احملتوىمراجع اإلنرتنت، والتغيريات 
 المقرر.استخدام المراجع الحديثة لتطوير وتحسين محتوى  -

 تقديم المقرر على هيئة وحدات تعطي صورة متكاملة عن مشكالت الطفولة والمراهقة -

 .حتوى المقررم االستعانة بالشبكة العنكبوتية في التواصل مع المكتبات الرقمية لالستفادة من المعلومات في -
 

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

 ليل الربانمج(. د النشرة التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف املقرر الدراسي  وصف .ظ
وصف عام للمقرر: التعريف بمشكالت الطفولة والمراهقة وأهميتها في حياة الفرد ، وأسباب مشكالت  -

الطفولة والمراهقة ، دور األسرة والمدرسة في نشأة مشكالت الطفولة والمراهقة ، والتعرف على أهم 

مشكالت الشخصية عند األطفال ج والوقاية منها مثل المشكالت في الطفولة والمراهقة وطرق العال

والمراهقين ، ومشكالت القلق عند األطفال والمراهقين ، مشكالت الطفولة: الكذب ، السرقة ، الغش ، 

ك مشكالت السلو، الوقاية والعالج(  -أسبابها -مظاهرها –العناد ، التخريب ، الغيرة ، العدوان )تعريفها 

وك االجتماعي ، تالزم االضطرابات( ، مشكالت اللغة والتعلم: )اللغة التعبيرية ، في المراهقة: )السل

ال ، مشكالت التغذية عند األطف،  التواصل ، اللغة االستقبالية ، االضطراب الصوتي ، اللجلجة في الكالم

فال اضطرابات ما بعد الصدمة عند األطاضطرابات فقدان الشهية والشره العصبي عند المراهقين ، 

 والمراهقين

 
 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .89

 املوضوعات قائمة
 األسابيع عدد
(00) 

 التدريس ساعات
(31) 

 التعريف بمشكالت الطفولة والمراهقة وأهميتها في حياة الفرد. -

 أسباب مشكالت الطفولة والمراهقة. -

 دور األسرة والمدرسة في نشأة مشكالت الطفولة والمراهقة. -

0 4 



 

 نموذج توصيف المقرر

 مشكالت الشخصية عند األطفال والمراهقين. -

 مشكالت القلق عند األطفال والمراهقين. -
0 4 

مشكالت الطفولة السلوكية: الكذب ، السرقة ، الغش ، العناد ،  -

 الوقاية -أسبابها -مظاهرها –التخريب ، الغيرة ، العدوان )تعريفها 

 والعالج(

0 6 

مشكالت السلوك في المراهقة: )السلوك االجتماعي ، تالزم  -

 االضطرابات(.  
0 4 

مشكالت اللغة والتعلم: )اللغة التعبيرية ، التواصل ، اللغة  -

 االستقبالية ، االضطراب الصوتي ، اللجلجة في الكالم(.
0 4 

 0 1 مشكالت التغذية عند األطفال. -

 0 1 اضطرابات فقدان الشهية والشره العصبي عند المراهقين.  -

 0 1 اضطرابات النوم في الطفولة والمراهقة. -

 0 1 اضطرابات ما بعد الصدمة عند األطفال والمراهقين. -
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   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .91

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو أو معامل إضافية دروس حماضرات 
 31 - - - - 15 ةالفعلي التدريس ساعات

 2 - - - - 2 املعتمدة الساعات
 :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .91

 ساعتان إلنجاز التكليفات الخاصة بالمقرر الدراسي.

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 تدريسها ياتواسرتاتيج قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .92

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التقومي طرق مقررلل اسرتاتيجيات التدريس

 املعرفة 0
التعرف على التعريف بمشكالت الطفولة  - 1-1

 والمراهقة وأهميتها في حياة الفرد.

 المحاضرة

 المناقشة والحوار

 العروض التقديمية

 أوراق عمل فردية.

 المحاضرة أسباب مشكالت الطفولة والمراهقة. - 1-2

 المناقشة والحوار

 العروض التقديمية

 الشفويةاألسئلة 

 بحوث جماعية

 

دور األسرة والمدرسة في نشأة مشكالت الطفولة  - 1-3

 والمراهقة. 

 المحاضرة

 المناقشة والحوار

 العروض التقديمية

 فردية.أوراق عمل 

                          

 املعرفية املهارات 2
 لوكية.والسالتمييز بين مشكالت الطفولة الشخصية  2-1

 اضطرابات الطفولة المختلفة.التمييز بين 

والمناقشة  المحاضرة،

 والحوار

 العروض التقديمية.

 األسئلة الشفوية

 التكليفات المنزلية

 االختبار الشفوي

 التمييز بين مشكالت المراهقة الشخصية والسلوكية. 2-2

 التمييز بين مشكالت القلق في الطفولة والمراهقة

 المختلفةالتمييز بين اضطرابات المراهقة 

والمناقشة  المحاضرة،

 والحوار

 العروض التقديمية

اهقة والمر التمييز بين أهم االضطرابات في الطفولة 2-3

 للمقارنة بينهما.

االستقصاء عن المعلومات 

 باستخدام اإلنترنت

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 األسئلة الشفوية الحوار والمناقشة .مهارة العمل الجماعي والتعاون ضمن مجموعة 3-1

 األسئلة الشفوية الحوار والمناقشة مهارة إدارة الوقت بكفاءة. 3-2

 األسئلة الشفوية الحوار والمناقشة القدرة على األلقاء والعرض والنقاش العلمي البناء. 3-3



 

 نموذج توصيف المقرر

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 6
بوربوينت  –استخدام برامج الحاسب )وورد  4-1

وغيرها( بما يوضح مهارة استخدام التقنية 

 واالنترنت.

العمل في مجموعات صغيرة 

 واعداد العروض وتقديمها 

تقييم عرض الطالبات 

 للمادة العلمية 

استخدام البحوث اإللكترونية والمكتبية في مجال  4-2

 التوجيه واإلرشاد النفسي.  

تقييم الطالبات على  والمناقشةالحوار 

استخدام الشبكة 

 العنكبوتية

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
5-1 - - - 
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 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .93

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

 احملدد األسبوع
 لتسليمه

 من نسبته
 التقييم
 النهائي

 %5 مستمر أثناء المحاضرة الفعالة والمداخالتالمشاركة  1

 %15 مستمر نشاط جماعي( –أوراق عمل  –األنشطة المنوعة )أبحاث  2

 %05 السادس اختبار نصفي  3

 %5 الخامس عشر تطبيق عملي على تصنيف أهم مشكالت الطفولة والمراهقة 4

 %52 السادس عشر اختبار نهائي 5

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .م

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

 االستفادة من الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس بعد اإلعالن عنها .  -
 اإلعالن عن وسائل التواصل اإللكرتونية مع الطلبة من قبل عضو هيئة التدريس وتعريفه ابلربيد االلكرتوين. -
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 االستفادة من اخلدمات اإلرشادية للطلبة واملقدمة من قبل القسم.  -
 التعّلم مصادر .ححح
 املطلوبة املقررة الكتب - قائمة في – أدرج: 

( االضطرابات النفسية عند األطفال والمراهقين.  بيروت . دار النهضة 0212مريم سليم ) -

 العربية.

( مشكالت األطفال السلوكية والتربوية . الرياض . دار الزهراء للنشر 0220فادية حمام ) -

 والتوزيع.

 والمراهقة . بيروت . دار اآلفاق.( مشكالت الطفولة 1980أسعد ميخائيل وآخرون )  -

 . الرياض: مكتبة الرشد.0(. المشكالت النفسية السلوكية عند األطفال. ط0225أسماء الحسين ) -

( االضطرابات النفسية في الطفولة والمراهقة . القاهرة . دار 0221حسن مصطفى عبدالمعطي ) -

 القاهرة.

 ية جرير.( عالج القلق . الرياض . مكت0227روبهرت آل ليهي ) -

 ( العالج النفسي السلوكي . بيروت . دار العلم للماليين. 0225فيصل محمد الزراد ) -

 ( مشكالت المراهقين . الكويت . دار المسيلة للنشر والتوزيع.0211ماجد مسيهيج )  -

( التنشئة االجتماعية ومشكالت الطفولة. مكة 1402هالة الجرواني، وإنشراح المشرفي، ) -

 إحياء التراث اإلسالمي للنشر والتوزيع. المكرمة . مكتبة

 (. المشكالت النفسية عند األطفال. القاهرة . دار الفكر العربي.0212زكريا الشربيني ) -

(. األسرة ومشكالت األبناء. القاهرة . دار السحاب للنشر 0224حسن مصطفى عبد المعطي ) -

 والتوزيع.

 اهقة. الرياض . إشبيليا للنشر والتوزيع. (. علم نفس النمو الطفولة والمر0222هشام مخيمر ) -

(. الطفل ومشكالته النفسية والتربوية 0220عبد المجيد منصور، زكريا الشربيني، يسرية صادق ) -

 واالجتماعية األسباب وطرق العالج. القاهرة . دار قباء للطباعة والنشر.
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  ...جامعة ام القرى . املؤسسة التعليمية: اسم 1441-2-28 اتريخ التوصيف:

   ....علم النفس  ... –كلية الرتبية ...القسم: -الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .رر
 1216634-2 مهين              املهينعلم النفس اسم املقرر الدراسي ورمزه: . 1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .127
 ماجستير-املهين الرتبوي و برانمج االرشاد . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .108

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

 الثاني املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:. السنة أو 4 .129
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .131
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .131
 والزاهردية جامعة ام القرى بالعاباملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .132

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

 111 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ن
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .و
    

   النسبة:  تذكر أخرى .ي
 تعليقات
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 األهداف .س
الطالب بعد دراسته للمادة أن يعرف المقصود بكل من علم النفس المهني، واالختيار المهني، يتوقع من 

والتأهيل المهني وأن يعي قيمة وأهمية وأهداف والمهني وعالقته بعلم النفس الصناعي. وان يكون قادراً على 

تمكن من األعمال حتى ي تحليل الفرد والعمل وذلك في إطار معرفته بالفروق الفردية والفروق في متطلبات

 توجيه الفرد إلى الدراسة أو العمل الذي يتنبأ بنجاحه فيه

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

االستعانة بالمواقع اإللكترونية وأحدث المراجع في االرشاد المدرسي للتعرف على الموضوعات الجديدة التي يتم دراستها أوال 

 بأول.

 في مفردات المادة إلى علم النفس المهني  اإلشارة -

إضافة بعض طرق اهداف و خدمات علم النفس المهني مثل: اإلرشاد المهني عبر االنترنت، واإلرشاد  المهني عن  -

 بعد، البحث عن عمل عن طريق االنترنت.

 تأثير التطورات والتغييرات في بيئة العمل على المرشد المهني. -

 بية المهنية ودورها في بيئة العملالتركيز على التر -

 استخدام الشبكة العنكبوتية لالطالع على كل ما يستجد في مجال التوجيه التربوي والمهني. -

 حلقة نقاش مع أساتذة المقرر حول تطوير المقرر

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

 وصف عام للمقرر:
مجال علم النفس بشكل عام حيث يتم فيه دراسة علم النفس المهني، يعد هذا المقرر من المقررات المهمة للباحثين في 

واالختيار المهني، التأهيل والمهني ، و يتناول أيضا التربية المهنية و متطلبات العمل وتحليل الفر و تحليل العمل، 

 المؤثرة في علىكذلك دراسة الفروق الفردية في العمل واإلرشاد المهني في مختلف المراحل العمرية  و العوامل 

 الفرد.
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .94

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 0 1 علم النفس المهني: مفهوم علم النفس المهني ، اهداف علم النفس المهني

تيار االخأهمية القيم و الحاجات و الميول في اختيار المهنة: القيم واهميتها في 

المهني، القيم المهنية و الوظائف، التغيير في القيم المهنية مع تقدم العمر، 

 الحاجات النفسية و المهنية، الميول المهنية و قياسها

1 0 

التربية المهنية: مفهوم التربية المهنية، اهداف التربية المهنية، مبادئ التربية 

ية لبرامج التعليمية، برامج التربالمهنية و عناصرها، التغيرات الضرورية في ا

المهنية في المراحل الدراسية، فريق إدارة برامج التربية المهنية و تقييمها، 

أسباب تعلم المهن من قبل المرشد، تسلسل التربية المهنية، دور التربية المهنية 

 في المدارس.

0 4 

تصاد و االقمتطلبات العمل: تحليل العمل، تحليل الفرد، التعلم، سوق العمل 

 القائم على المعرفة، التطوير المهني، التوافق المهني

0 4 

 0 1 االختبار النصفي

 0 1 سيكولوجية إصابات العمل والحوادث.

 4 0 اثر العوامل السيكولوجية

الفروق الفردية في العمل: الفروق الفردية، الفروق  الفردية في العمل، الذكاء 

 االتجاهات المهنيةو القدرات العقلية، 

1 0 

 4 0 الدافعية ، األداء. الرضا المهني، ضغط العمل

 0 1 االختبار النهائي
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .95
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     15 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة
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 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة  .96
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .97
 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0

 أن:بنهاية المقرر يتوقع من الطالب  
 المهني.في المقرر علم النفس  مفاهيم مهمةيعرف  - 1-1

االختيار ا والمهني، التصنيف المهني، التأهيل والمهني، 
 اإلرشاد المهني

 تكليف منزلي والمناقشةالحوار 

 كتابة مقال العرض الفعال االختيار المهنيكيفية يلخص  - 1-2

 ، يميز بين المفاهيم المختلفةالفروق الفرديةيعرف معنى  1-3
 في المادة

 تكليف منزلي الفعالالعرض 

 املهارات املعرفية 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 

 اختبار نصفي والنقاشالحوار  يفسر مفهوم علم النفس المهني وخدماته وتطوره 2-1
يقارن بين الجوانب المختلفة في عملية االختيار  2-2

 المهني وعالقتها بالعمل
 عملينشاط  التعلم التعاوني

يتخذ قرار في المشكالت التي تواجهه في البيئة  2-3
 العملية و كيفية التعامل معها

 اختبار نهائي التعلم الذاتي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تطبيقات عملية الحوار و النقاش احترام اراء واختالفات الزمالء واالستفادة منها 3-1
مختلفة للقضايا المهنية المختلفة يعطي تفسيرات  3-2

 ويتقبل اختالف وجهات النظر
 تطبيقات عملية الحوار النقاش

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 6
يستخدم شبكات االنترنت في البحث عن معلومات  4-1

 القضايا المهنية
 تطبيقات عملية التعلم التعاوني

 تطبيقات عملية التعلم التعاوني على استخدام تطبيقات الحاسب االلي تشجيع الطالب 4-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 0

 كتابة نموذج التطبيق تحليل الفرد-ممارسة تحليل العمل 5-1
 عمل فردي عرض عمل تصميم استمارة في اختيار المهنة 11%
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .98

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %15 00409  تكليفات منزلية  1

 %02 8 اختبار نصفي 2

 %15 12 عرض عملي 3

 %42 15 اختبار نهائي 4

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
  توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس -
تكوين مجموعة للتواصل بين عضو هيئة التدريس والطالب عبر مواقع التواصل االجتماعي وااللكتروني -
- 
 يوجد مرشد أكاديمي بالقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكاديمية -

 مصادر التعّلم .ددد
 -ادرج الكتب املقررة املطلوبة:

 والتوزيع( علم النفس المهني. الرياض: دار الزهراء للنشر 0210سليم، عبدالعزيز)-
( علم النفس المهني بين النظرية و التطبيق، عمان: مؤسسة الوراق للنشر و 0221القاسم، بديع محمود) -

 التوزيع.
ة الوراق للنشر عمان مؤسس-علم النفس المهني بين النظرية والتطبيق0221-القاسم، بديع محمود مبارك-

 . -والتوزيع
 دار المعارف. -القاهرة–علم النفس الصناعي التنظيمي 1988 -طه، فرج عبد القادر - 
 . -مع دراسات ميدانية -)د.ت( التوجيه التربوي والمهني-العيسوي، عبدالرحمن -
النهضة العربية للطباعة دار  -القاهرة -أصول علم النفس المهني وتطبيقاته -1995دويدار، عبد الفتاح محمد -  

 والنشر والتوزيع.
 (.مقدمة في اإلرشاد المهني، عمان: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع.0212أبو زعيزع، عبد هللا) -
 ( مبادئ التوجيه و االرشاد المهني،عمان: دار االعصار للنشر و التوزيع.0215ملحم، سامي محمد)         -
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 ( االرشاد المهني، دار المسيرة للطباعة و النشر.0216عبدالحميد)حمود، محمد         -
(. التوجيه المهني ونظرياته، عمان: دار الثقافة للنشر 1999عبد الهادي، جودت، العزة، سعيد حسني) -

 والتوزيع.
W. Bruce Walsh., Mark L. Savickas, & Paul J. Hartung. Handbook of 

edition, Routledge  th4ory, research, and practice. vocational psychology: The
Publisher, USA(0210) 
Crites. John Orr. Vocational psychology:The study of vocational behavior and 

)1969Hill publisher, USA(-edition, McGraw st1development.  

 العلمية والتقارير وغريها(:أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت . 2 
 عمان: دار المسيرة للنشر و الطباعة و التوزيع. تدريسها،( التربية المهنية وأساليب 1992الحيلة، محمد محمود) -
 التوجيه النفسي و التربوي و المهني، القاهرة: مكتبة الفكر المصرية (.1975جالل سعد ) -
والتوجيه التربوي والمهني، الطبعة الثانية، مكتبة  النفسياإلرشاد هـ(. 1428مرسي، سيد عبد الحميد) -

النفس الصناعي، الجزء ا الول، الطبعة الثالثة، الكويت:مؤسسة الصباح  (. علم1982وهبة.نجاتي، محمد عثمان)
 للنشر والتوزيع.

 قية، ذج تطبيالهذال، عويد سلطان المشعان، سيكولوجية التوجيه المهني: مفاهيم، وتصنيفات، ونظريات، ونما-
(. سيكولوجية الفروق الفردية، مكتبة الفالح للنشر 0228الياسري، حسين نوري؛ األسدي، امال محسن)●

 والتوزيع.
_veruon. G zunker. Career Counseling (Applied concept of life                      

planning),Brook/cole publishing company, California,0221                             
edition, Cengage  th9veruon. G zunker. Career Counseling: Holistic approach,

learning,0215                                                                                                   
Hodge. Shannon Career in counseling, Springer publishing company,0210. 

 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
11_1/Mass_Career_Guidance_?bc=120https://www.hrdf.org.sa/Program/ 

counselling-http://subol.sa/ar/career/ 
.html119597https://hrdiscussion.com/hr 

-7B8%A%D9%8D7%B8%AE%D8%AA%D8%D9%84%D7%A8%http://www.almanar.jo/ar/%D
-AF8%D7%A8%D4%B8%D1%B8%D7%A8%D9%84%D7%A8%D9%88%D%

A9%8D9%86%D9%87%D9%85%D9%84%D7%A8%D% 
505476-counselor-career-a-need-you-https://www.thebalancecareers.com/do 

0795645-counselor-https://www.verywellmind.com/career 
career-counseling-career-your-https://careersinpsychology.org/start/ 

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

https://www.hrdf.org.sa/Program/102/Mass_Career_Guidance_?bc=1_11
http://subol.sa/ar/career-counselling/
https://hrdiscussion.com/hr119597.html
http://www.almanar.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A
http://www.almanar.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A
http://www.almanar.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A
https://www.thebalancecareers.com/do-you-need-a-career-counselor-525476
https://www.verywellmind.com/career-counselor-2795645
https://careersinpsychology.org/start-your-career-counseling-career/


 

 نموذج توصيف المقرر

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(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .59
ً  15وجهاز حاسب آلي بما يسع عدد  Data Showقاعة محاضرات مجهزة بجهاز العرض   طالبا

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .61
 وجهاز حاسب آلي Data Showجهاز العرض 

 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .61
 المكتبة المركزية بالجامعة

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

 لمتبعةاتقديم استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة محاور من بينها تقييم طرق التدريس 
 * مطالبة الطالب بكتابة تقرير يتضمن جميع جوانب القوة والضعف في طرق التدريس المتبعة.

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ذذذذ
 * المقارنة بين أداء الطالب في اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر واالختبار النهائي.

ائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر استراتيجيات التدريس المتبعة * تحليل نت
 في تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

 * الحوار والنقاش بين أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم المقرر حول أفضل استراتيجيات التدريس.
 التدريس:إجراءات تطوير  .ز
بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق التدريس المحببة لهم سيتم تطوير  .س

 التدريس
 

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

 يتم الحكم على دقة تقدير انجازات الطالب من خالل االتفاق بين التقييم الذاتي وتقييم زمالئه وعضو هيئة التدريس له .ص

 التخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي و  .ض
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر في كيفية تطويره -
 متابعة الكتب والتقارير الحديثة في الموضوعات التي يتضمنها المقرر. -
 متابعة أحدث المدارس والنظريات التي تظهر في مجال علم النفس. -

 

 اللحيايند. مرمي محيد أمحد  اسم منسق الربانمج:
 التوقيع:

 1441-3-8 التاريخ  ..

 توصيف املقرر : علم النفس املهين                 إعداد . احملاضر أ. مسري بن سامل اجلهين
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 علم نفس النمو : اسم املقرر
 1214430-2نفس  : رمز املقرر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نموذج توصيف المقرر

 دراسيمنوذج توصيف مقرر 
  جامعة ام القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1441-1-24 التوصيف:اتريخ 

 علم النفس - الرتبيه  القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .زز
 1214430-2نفس  علم نفس النموورمزه: . اسم املقرر الدراسي 1

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .133
  ماجستير . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .134

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 السنة االولى/ المستوى االول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .135
 ال يوجد (1 السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات 5 .136
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .137
لرئيس للمؤسسة المقر ا-التربية كليةالتعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة فرع أو فروع تقدمي . 7 .138

 التعليمية )العابديه, الزاهر(.
 املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة 1

 %82 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .لللل

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .مممم
 %02 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .نننن

  النسبة:  ابملراسلة .سسسس
   النسبة:  تذكر أخرى .عععع

 ال يوجد  تعليقات:
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 األهداف .سس
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

المفاهيم األساسية في علم نفس النمو، طرق البحث وجمع المعلومات النمو البدني، النمو المعرفي )بياجيه(، تقديم 

النمو المعرفي )فيجو تسكي( + التطور المهني، النمو المعرفي )معالجة المعلومات( + النمو اللغوي، النمو 

ه ومبادئه لفترات الطفوله و المراهقة والشيخوخة، االنفعالي، النمو االجتماعي، سياق النمو، طبيعة النمو وقوانين

 والتطرق بالذكر الى بعض مشكالت النمو في جميع المراحل .

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

استخدام المواد والمراجع الجديدة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات ، وشبكة االنترنت والتغيرات  -
ع المجتمالتي تطرأ على محتوى البحوث والدراسات العلمية المتعلقه بهذه المراحل ومشكالتها في 

 السعودي .

تحديث الكتب والمصادر والمراجع في تدريس المقرر بما يواكب رؤية ورسالة القسم والكليه  -
  .التي تسعى لها المملكة العربية السعودية االن  0202والجامعة وتتوافق مع رؤية 
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي وصف  .ع
 وصف عام للمقرر:

النمو لدى الطفل و التغيرات العقلية و السلوكية التي يتعرض لها الطفل يتضمن المقرر سلسله من مراحل  تطور 

خالل مراحل نموه باإلضافة لتوضيح عالقة علم نفس النمو ومناهجة واطرق البحث فية و تقسيم علم نفس النمو الى 

نمو ل المؤثره في المراحل والى أجزاء ليسهل دراستها النها مترابطة ومتشعبه لكل قسم من اقسام النوم وأيضا العوا

والمشكالت الناتجة عن االستهانه باالهتمام بها وأيضا تقسيم سياق النمو الى مرحلة جنينية وطفولة ومراهقة وشباب 

 وكهولة وشيخوخة ومميزات كل مرحلة فيها والقوانين والمبادئ التي تحكمها والنظريات المختلفة لها .

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .99

 املوضوعات قائمة
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 0 1 مقدمة ومناقشة طبيعة ومفهوم النمو النفسي وعالقته بالعلوم األخرى

 0 1 وجمع المعلومات في علم نفس النوم  وطرق البحثمناهج  

 0 1 النمو البدني 

 0 1 النمو المعرفي )بياجيه(

 0 1 النمو المعرفي )فيجوتسكي( + التطور المهني

 0 1 النمو المعرفي )معالجة المعلومات( + النمو اللغوي
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 0 1 النمو االنفعالي

 0 1 النمو االجتماعي

الشباب –المراهقة –سياق النمو ، خصائص النمو لكل مرحلة من )الطفوله 

 الشيخوخة( ،مشكالت النمو –

0 0 

عرض لقراءات وآراء الطلبة حول العنف الموجه في الطفوله والمراهقه 

والشباب والشيخوخة من داخل األسرة، االنحراف الفكري وعالقته بعدوانية 

 كل فئة من الفئات .

1 0 

 0 1 مناقشة األبحاث وأعمال الدارسات.

   االمتحان النهائي -

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

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .111

 
 دروس إضافية حماضرات

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 31     00 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

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

 
 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .111

-- 
 
 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .112

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

 سها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجاتوطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدري
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 0
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 
طريقة المحاضرة  علم نفس النمو  تعرف مفهوم - 1-1

 )اإللقاء ( 
 تربوية . تطبيقات-أ
 حلقات نقاشيه .  -ب 
 اختبارات دوريه . -ج

  
تشرح عالقة النمو بالعلوم األخرى النفسية  1-2

 والبيولوجية 
 عروض فعالة 

 املعرفيةاملهارات  2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على: 

الوعي بمعنى النمو النفسي وأهميته وفهم  - 2-1
مراحله والخصائص العقلية والمعرفية 
 واالنفعالية واالجتماعية لكل مرحلة.

أن يكتسب الطالب القدرة على معرفه أهداف - 
 النمو النفسي.

وقوانينها زيادة الوعي بخصائص كل مرحلة -
والقواعد النظرية األساسية التي نحتاجها عند 

 دراسة النمو

االعتماد على 
التعليمي الواجب 
يهدف إلى  والذي

تجميع المفاهيم 
 النظرية للدرس

إمكانية تطبيقها في 
 المدرسة.

 

 تطبيقات تربوية . -أ
 حلقات نقاشيه .  -ب 
 اختبارات دوريه . -ج

خصائص كل مرحلة اكتساب مهارة تقييم - 2-2
 نمائية.

استخدام المناقشة التعليمية  طرق عرض فعاله 
)الحوار التعليمي( والذي يعتمد 
على تبادل األفكار للوصول 

 إلى الحقائق.
 الحلقات العلمية .

اكتساب مهارة التعرف على العوامل المؤثرة  - 2-3
 على النمو.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
تنميه مهارات أساليب رعاية النمو و طرق   - 3-1

 دراسته بالنظريات .
-   

استخدام الجماعات 
التعليمية في 

التحضير لموضوع 
 الدر س.

 .المناقشات الصفية -
قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالة  -

(Rubric)  لتقويم األنشالالالالالطة
 ومهام األداء.

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالة  -
(Rubric)  لتقويم مهالالالالارات

 العالقات الشخصية.
قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالة  -

(Rubric)  لتقويم مهالالالالارات
تحمالل المسالالالالالالالؤوليالة، والعمالالل 

 ضمن فريق.

التمييز بين مظاهر كل مرحلة من مراحل  3-2
 النمو.
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

حقيبة إنجاز تجمع جميع 
األنشطة والنتاجات وأدوات 

 التقويم
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 6

تنمية مهارة القدرة على تحليل خصائص كل  - 4-1
 إنمائية.مرحلة 

ستخدام التقنيات 
الحديثة العلمية 

)جهاز عرض 
 overالشرائح( 
head ) ) 

جهاز الداتا شو 
(data show .) 

 .المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-
التقويم الالالذاتي، وتقويم األقران -

 وتقوم األستاذ باستخدام:

4-2    
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 0

   ال يوجد  5-1
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 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .113

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

 نسبته من التقييم
 النهائي

   التدريب على مهارات المالحظة. - 1

0 
منهج المرتبطة بالاستخدام المنهج العلمي في البحث لدراسة إحدى المشكالت -

 في علم النفس النمو.

  

0 
القيام بزيارات ميدانية لتطبيق بعض المقاييس الخاصة بالنمو المعرفي -

  مرحلة نمو.  والذاكرة لكلوالتفكير 

  

   القيام بتصميم وتطبيق بعض المقاييس الخاصة بعلم النفس النمو المعرفي.- 4

   استخدام المكتبة بشكل دوري ومنتظم.- 5

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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ساعات مكتبية لخدمة الطلبه عند السؤل واالستفسار فيما  4بمعدل يفترض لعضو هيئة التدريس التواجد 

 يخص المقرر واإلرشاد االكاديمي .

 مصادر التعّلم .ررر
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 (. علم النفس النمو، القاهرة: عالم الكتب.0227حامد زهران )-

 (. علم نفس النمو ، دار قباء للطباعه والنشر 0212حسن مصطفى عبد المعطي ، هدى محمد قناوي )-

 مراجع مسانده:

 ، الكويت: دار القلم.0،ج1من الحمل إلى الرشد ج (. الطفل0226محمد عماد الدين إسماعيل ) -

 اهقة، جده: تهامة. (. النمو من الطفولة وحتى المر0226محمد جميل منصور وفاروق عبد السالم )-

 الدمام: دار المتنبي. 0التربوية، طالنمو وتطبيقاتها  (. نظريات0216غزاله)معاويه أبو  -    
 القاهرة دار الفكر للنشر  1ط  النمو، (. نظريات0211سامح الخفش واخرون ) -

 الفكر للنشر القاهرة: دار األولى،ط  والمراهق،(. نمو الطفل 0215محمود )الفرحاتي  -
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 نفس المراجع األساسية للمقرر -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 الجمعية االمريكية لعلم النفس

 الجمعيه البريطانيه لعلم النفس 

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

 حسب المتوفر بقسم علم النفس

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

 

 املرافق املطلوبة .ززز
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(:
 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .62

 االستخدامات والسبورة الذكية  العرض باختالفمبنى كليلة التربية )ي( نحتاج الى وجود أجهزة 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .63
 - :التعليمية املرافق – 

 .بالكليةمعمل علم النفس –حجرات المحاضرات 
 واالنترنت.أجهزة الكمبيوتر: أجهزة كمبيوتر متصلة بالسبورة الذكية -
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 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .64
لجودة واالاداء ويكون هناك تدريب من قبل المسؤولين نحن بحاجة الى تجهيز معامل متكاملة لعلم النفس عالية ا

 األجهزة.لالعضاء والفنين على استخدام مختلف 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .رررر
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: -
  .استمارة تقويم عضو هيئة التدريس 

  حول المقرر.استطالم رأي الطالب 

 .االختبارات 

 .المالحظة 

 .حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر 

  تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية(Rubric). 

 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .زززز

  .تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس 

 .الستشارة في التدريس من قبل النظراء في التدريس 

   .تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس 

 .التقويم الذاتي 

 .تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس 

 حدهما قبل البدء في تدريس المقرر واالختبار النهائي.المقارنة بين أداء الطالب في اختبارين أ 

  تحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر استراتيجيات التدريس

 المتبعة في تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

 دم المقرر حول أفضل استراتيجيات الحوار والنقاش بين أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يق

 التدريس.

 إجراءات تطوير التدريس: .سسسس
 .حضور الدورات وورش العمل في نفس المجال 

 .المناقشة مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس المقرر وتبادل الخبرات مع بعض 
محببة التدريس ال بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق -

 لهم سيتم تطوير التدريس
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل  -

  الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس،
دريس الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال  .شششش

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

 يف القسم. جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسفية ضمن برانمج التقدير الوص
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
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تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات التركيز من  -

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

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

  د/ مرمي محيد أمحد اللحياين   اسم منسق الربانمج:
 :التوقيع

 
 25/2/1441 التاريخ

    
 د/هدى صالح الشميمري                       توصيف مقرر : علم نفس نمو     



 

 نموذج توصيف المقرر

 

  املقررات الدراسية:توصيف  6/ 0/ 6

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 االجتاهات وتغريها سيكولوجية   ........ اسم املقرر:  
  شخصيه 0-2026641 .... رمز املقرر:  

 

 
 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى إسم املؤسسة التعليمية: 0661-2- .22: التوصيفاتريخ 

 علم النفس   -الرتبية       :القسم-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .شش
 2-1216641وتةيرها االتجاهات  ورمزه: سيكولوجية. اسم املقرر الدراسي 1 .139
  املعتمدة: ساعتان. عدد الساعات 2 .141
 الماجستير ببرنامجالدراسي: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3 .141

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

  المستوى الرابع()الثانية في السنة  الدراسي: تدرس. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4 .142
 684مدارس علم النفس  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .143
 ـــــــــــ   . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .144
 التربية التعليمية: كليةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة فرع أو فروع تقدمي . 7 .145

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

 %62 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليديةف، 
 

   

 %42 النسبة: نعم التعليم اإللكرتوينس،   
    

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

 - النسبة: ال ابملراسلة .ض
    

  - النسبة: ال تذكر أخرى .ط
 تعليقات:

  .صص
أساليب ب وتها ووظائفها وتكوينها وانواعها أهميبطبيعة االتجاهات وأسسها والتعرف  ما هدف املقرر الرئيس؟-1 -

 كما يدرب المقرر على نظريات تغيير االتجاهاتووعوامل وعمليات تغير االتجاهات القياس لكل منها 
 نماذج االتجاهات. تطبيق لبعض 
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اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

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

 جال.المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا الم

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

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

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

، ومقياس التحري LEARN، ونموذج Plus/Deltaأساليب التغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

 .(CIQ)الناقد 

  وبما يتوافق مع التطور المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية

 والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب. التقني والعلمي.

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

المماجستير في الشخصية وعلم النفس االجتماعي إلجراء دراسات تقويمية تجريبية لمعرفة نواحي القوة 

 ومهارات طالب الدراسات العليا واقتراح إجراءات للتطويروالضعف للمقرر وأثره في تطوير معارف 

 استخدام التقنية في عرض المحاضرات وتطوير المقرر. 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .غ
 االتجاهات وأهميتها وبأســاليب القياس لكل منها وكيفية تطبيقها ميدانيا.يقدم المقرر تعريف بقياس  وصف عام للمقرر:
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 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .114
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 وتكوين االجتاه( –ووظائف االجتاه  –طبيعة االجتاه )بنية -1

 0 1 التطور التاريخي لمفهوم االتجاه.

  تعريــف االتجــــاه -

 0 1 الفرق بين االتجاه وبعض المفاهيم األخرى

 خصـائص االتجـاهات

 االتجـاه.مكـــونات 

 0 1 أنــواع االتجــاهات

 وظائـف االتجــاهات 

 أسس تكوين االتجاهات -
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 املختلفة.وأساليبه  تهأهميطرق قياس االجتاهات و-2

 0 1 االجتماعية.التعريف باالتجاهات -0

 0 1 القياس  بأساليب  التعريف-0

 0 1 المسافة االجتماعية(اسلوب القياس )طريقة -4

 0 1 ثر ستون()طريقة القياس اسلوب -5

 0 1 ليكرث( )طريقةاسلوب القياس -6

 0 1 اختبار نصفي

 تغيـري االجتـــاهات.-0

 عوامل وعمليات تةير االتجاهات  -
 تأثيرات خصائص عناصر االتصال االقناعي  -
 عمليات معالجة المعلومات في تغيير االتجاهات -
 تأثير السلوك على تغير االتجاه  -

0 6 

 0 1 نظريات تةيير االتجاهات -

 4 0 التطبيق الميداني لبعض نماذج من مقاييس االتجاهات -7

 0 1 اختبار نهائي 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
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 0    ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3

 

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

 املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
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سها لتشكل معاً ا واسرتاتيجيات تدريه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -
 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 0

 أن:بنهاية المقرر يتوقع من الطالب  
 –ووظائف االتجاه  –يعرف طبيعة االتجاه )بنية  - 1-1

 وتكوين االتجاه(

المحاضرة واإللقاء    -

باستخدام جهاز عارض 

 .البيانات

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

 التدريس بحل المشكالت -

التدريس ذو المعنى  -

باستخدام المنظمات 

المتقدمة وتنشيط المعرفة 

 السابقة.

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى المكتبة 

ومواقع االنترنت إلثراء 

المعلومات حول 

 النظريات

 المناقشات الصفية. -

 التقارير والبحوث العلمية. -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

)من نوع  االختبارات -

االختيار من متعدد 

 والمقالي القصير(.

اعدة أداء وصفية ق -

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء

 يحدد أسس تكوين االتجاهات  - 1-0

 يشرح الفرق بين االتجاه وبعض المفاهيم األخرى - 1-0

يعدد طرق قياس االتجاهات وأهميته وأساليبه  - 1-4

 المختلفة.

 يلخص نظريات تغيير االتجاهات - 1-5

 يصوغ عوامل وعمليات تغير االتجاهات    - 1-6

  املهارات املعرفية 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
 العصف الذهني. - ينقد أساليب قياس االتجاهات 0-1

التدريس بحل -

 المشكالت.

 الحوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتاج.

إحدى طرائق التعلم -
 القائمة على مركزية
المتعلم مثل التعلم 
التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق الحياة.

 المناقشات الصفية. -

 كتابة التقارير العلمية. -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

االختبارات ) بحيث تمثل  -

 % 52أسئلة حل المشكالت 

من مجموع أسئلة 

 االختبارات(.

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقويم األنشطة
 ومهام األداء

 يطبق أسس تكوين االتجاهات  0-0

 مقياس باالتجاهات  يطبق 0-0

 في الحياة اليوميةيتنبأ بتغير االتجاهات  0-4

 ةفي حياته اليومي يستخدم نظريات تغيير االتجاهات 0-5

  



 

 نموذج توصيف المقرر

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

 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  -3
يتعامل بثبات وحساسية مع القضايا األخالقية المعقدة  3-0

 ويصدر أحكاما عادلة وصحيحة.
 لمناقشة والحوارا - 

تنفيذ واجبات فردية  -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع إلى 

 المكتبة.

 لعب األدوارالمناظرة -

تنفيذ مشاريع بحث  -

 جماعية

 دراسة الحالة -

 المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-
الالالتالالقالالويالالم الالالالالذاتالالي، وتالالقالالويالالم -

األقالالالران وتالالالقالالالوم األسالالالالالالالالتالالالالاذ 
 باستخدام:

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالة  -
(Rubric)  لتقويم األنشالالالالالالالطة

 ومهام األداء.
قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالة  -

(Rubric)  لالتقويم مهالالالالارات
 العالقات الشخصية.

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالة  -
(Rubric)  لالتقويم مهالالالالارات

تحمالالل المسالالالالالالالؤوليالالة، والعمالالل 
 ضمن فريق.

حالقاليالبالالالالة إنجالالالالاز تجمع جميع  -
األنشالالالالالالطة والنتاجات وأدوات 

   التقويم

يسهل عليه التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته   3-2
والمجموعات األخرى، ويمارس دور القيادة المؤثر 

 إذا أسندت إليه
أقرانه في يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إلى  3-3

 مجموعة العمل
يأخذ زمام المبادرة في تعديل المعايير الحالية الخاصة  3-6

 بالتعلم والتقويم إذا احتيج لذلك.
يقوم أداء أقرانه في مجموعات التعلم األخرى في  3-0

ضوء قاعدة أداء وصفية يتم تصميمها لتقويم مهمة 
 األداء.

راجعة جيدة ألنشطة يشارك في النقاش، ويقدم تغذية  3-4
 ومشاريع المجموعات األخرى.

يتحمل المسالالالالالالؤولية في أداء العمل المكلف به ضالالالالالالمن  3-7
 الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في وقته المحدد.

 
يتفاعل مع أقرانه في المجموعة، ويقترح آراء هادفة  3-1

 بأسلوب مناسب.
 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية مهارات-6

 المعلوماتأن يتقن الطالب مهارات البحث في أوعية  6-0
 

إحدى طرائق التعلم  -
القائمة على مركزية 
المتعلم مثل التعلم 
التعاوني، أو التعلم النشط، 
أو تعلم حل المشكالت عند 
تصميم مقياس باالتجاهات 

يم تصم والتي تعتمد على
مهام األداء وفقا لسياق 

 الحياة.
واستخدام الحاسب اآللي  -

 في البرامج المعدة لذلك

 .المناقشات الصفية - 

 الواجبات الفردية والجماعية.-
الالالتالالقالالويالالم الالالالالذاتالالي، وتالالقالالويالالم -

األقالالالران وتالالالقالالالوم األسالالالالالالالالتالالالالاذ 
 باستخدام:

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالة  -
(Rubric)  لتقويم األنشالالالالالالالطة

 ومهام األداء.
قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالة  -

(Rubric)  لالتقويم مهالالالالارات
 العالقات الشخصية.

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالة  -
(Rubric)  لالتقويم مهالالالالارات

تحمالالل المسالالالالالالالؤوليالالة، والعمالالل 
 ضمن فريق.

حقيبة إنجاز تجمع جميع  -
األنشطة والنتاجات وأدوات 

 التقويم

 أن يتقن الطالب مهارات التعامل مع التقنية المعلوماتية 6-2

 
أن يتقن الطالالالب أسالالالالالالالاليالب االتصالالالالالالالال بمراكز البحث  6-3

 2المعلوماتوالمسئولين للحصول على 

 
أن يستخدم الطالب الحاسب اآللي في تطبيق الطرق  6-6

لتحديد أي البرامج  في قياس االتجاهاتالحديثة 
 االرشادية مناسبة لها.

أن ينجز الطالب مشروعا بحثيا لتطبيق دراسة ميدانية  6-0
ويكتب تقريرا وافيا عن المشروع،  االتجاهات،حول 

ويعرضه في الصف، ويتلقى التغذية الراجعة من 
استاذه وأقرانه، ويدافع عن وجهة نظره بحجج منطقية 

 مقبولة.
ينظم الطالب أفكاره بطريقة تزيد من فعالية  أن 6-4

 الرسالة التي يريد توصيلها.



 

 نموذج توصيف المقرر

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

 (وجدت النفسية احلركية )إن املهارات-0
تنمية قدرة الطالب على تطبيق مهارات التعامل مع  5-1

 برامج الحاسب اآللي المختلفة.
التعلم الذاتي وتشجيع 
 استخدام االنترنت

 تقييم فردي لكل طالب.

تنمية قدرة الطالب على تطبيق بعض مهارات التعامل  5-0
 مع األجهزة التعليمية المختلفة. 

 طالب.تقييم فردي لكل  أسلوب المناقشة

 

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

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

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

 النهائي
 %02 طول الفصل مشروع فردي 1
  %02 تاسعمن األسبوع ال اختبار نصفي 2
  %52 األسبوع األخير  االختبار النهائي. 3

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

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

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

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

  األكاديمي.

 مصادر التعّلم .سسس
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 (:االتجاهات التعصبية .الكويت :عالم المعرفة .0222معتز ) عبدهللا،-

 ، مكتبه االنجلو المصرية ، القاهره تغيير االتجاهات في ثالث نظريات)     ( منيرة ،  أحمد حلمي

 (: بناء االســـتفتاء وقياس االتجاهات. جدة. دار الفنون 1999الحارثي، زايد بن عجير ) -

 ( االتجاهات النفسية وأسـاليب قياسها.0222خليفة، عبد اللطيف ) -
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 الفنون. االتجاهات. جدة. داربناء االســـتفتاء وقياس  (:1999زايد بن عجير ) الحارثي،
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 http: // www. Apa.irgالجمعية األمريكية لعلم النفس           * 

 http: // www. BPS. Org.UK* الجمعية البريطانية لعلم النفس          
 http : // Am, org/Ipsys* االتحاد الدولي لعلم النفس                

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 النفس.برامج تعليمية جاهزة على أقراص مدمجة حسب المتوفر في قسم علم     

 

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

 املرافق املطلوبة .ششش
لقاعات الدراسية ابنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .65

 االلي.مقعد( مجهزة باجهزة حديثة الالزمة للعروض باستخدام الحاسب  05من ) بها أكثرقاعات محاضرات  

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .66
 شاشة عرض  –كمبيوتر محمول  جهاز –جهاز عرض البيانات   

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .67
  المحاضراتتوجد سبورات ذ كية في بعض قاعات    

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

 عقد لقاءات مع الطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم بخصوص فعالية التدريس -
 التغذية الراجعة والسريعة باتجاهين. -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNنموذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -
 تعبئة االستمارة االلكترونية على موقع الجامعة. -

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ظظظظ
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تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل     

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

  وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

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

ء هيئة تدريس مستقلين، وكذلك مراجعة معايير حقائب تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضا*    

 القسم.اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس في 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .غغغغ
التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات التركيز من المتخصصين تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة  

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

  من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية
 

  ........د مرمي محيد أمحد اللحياين ... اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
 

 0661-2-.22  التاريخ

   
سيكولوجيه االتجاهات وتةيرها         إعداد  د . مريم حميد أحمد اللحياني  مقرر:توصيف   
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  توصيف املقررات الدراسية: 6/ 0/ 6

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  حلقة حبث يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي اسم املقرر:  

 (6260022-2) رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1442-0-02اتريخ التوصيف:  
 علم النفس - التربيةالقسم:  -الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ضض
 2026640-0حلقة بحث في الشخصية وعلم النفس االجتماعي . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .146
 ماجستير الشخصية وعلم النفس االجتماعي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .147

 امج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الرب 
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .148
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .149
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .151

 للمؤسسة التعليمية الرئيس املقر-كلية الرتبيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7
 )العابديه، الزاهر(.

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1
 %81 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ظ
 %21 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ع
  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .غ
  النسبة:  ابملراسلة .ف
   النسبة:  تذكر أخرى .ق

 يوجد : التعليقات
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 األهداف .طط
تعريف الطلبة ببعض الموضوعات المهمة في مجال الشخصية وعلم النفس  هدف املقرر الرئيس؟ ما-0 -

االجتماعي مثل الشخصية ومفهومها والعوامل المؤثرة فيها وسماتها وقياسها. وكذلك تناول بعض 
التنشئة االجتماعية مفهومها ونظرياتها والعوامل المساهمة فيها موضوعات علم النفس االجتماعي مثل 

والجماعات ودينامياتها واالتجاهات النفسية مفهومها ووظائفها وخصائصها وقياسها وتغييرها والقيم والميول 
 واستعراض نتائج بعض البحوث الميدانية الحديثة في هذا الصدد.

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

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

 لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.المقرر 

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

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

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

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

 أعضاء هيئة التدريس والطالب.

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

لماجستير في الشخصية وعلم النفس االجتماعي إلجراء دراسات تقويمية تجريبية لمعرفة نواحي القوة ا

 والضعف للمقرر وأثره في تطوير معارف ومهارات طالب الدراسات العليا واقتراح إجراءات للتطوير.

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

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

يتناول المقرر الموضوعات المهمة في مجال الشخصية وعلم النفس االجتماعي، واستعراض نتائج  وصف عام للمقرر:

مجال علم النفس االجتماعي، وتناول نتائج بعض البحوث  الشخصية وفيبعض البحوث الميدانية الحديثة في مجال 

 الميدانية الحديثة في مجال الشخصية وعلم النفس االجتماعي بالنقد والتحليل.
 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .115
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

تناول الموضوعات المهمة في مجال الشخصية وعلم النفس االجتماعي مثل 

الشخصية ومفهومها والعوامل المؤثرة فيها وسماتها وقياسها. وكذلك تناول 

0 4 



 

 نموذج توصيف المقرر

االجتماعية مفهومها بعض موضوعات علم النفس االجتماعي مثل التنشئة 

 ونظرياتها.

استعراض نتائج بعض البحوث الميدانية الحديثة في الشخصية ومفهومها 
 والعوامل المؤثرة فيها وسماتها ونظرياتها وقياسها

0 4 

استعراض نتائج بعض البحوث الميدانية الحديثة في مجال التنشئة االجتماعية 
 ونظرياتها.ومفهومها والعوامل المؤثرة فيها 

0 4 

استعراض نتائج بعض البحوث الميدانية الحديثة في مجال الجماعات  
 ودينامياتها وأهميتها للفرد والمجتمع وخصائصها.

0 4 

استعراض نتائج بعض البحوث الميدانية الحديثة في مجال االتجاهات النفسية  
 ومفهومها وخصائصها ووظائفها واكتسابها وقياسها وتغييرها.

0 4 

استعراض نتائج بعض البحوث الميدانية الحديثة في مجال القيم والميول 
 وقياسها.وتصنيفها 

1 0 

تناول نتائج بعض البحوث الميدانية الحديثة في مجال الشخصية وعلم النفس 
 االجتماعي بالنقد والتحليل.

0 4 

تطبيق ميداني لدراسة بعض الموضوعات في مجال الشخصية وعلم النفس 
 االجتماعي 

0 4 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .116
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 04  4   15 ساعات التدريس الفعلية

 0  0   0 الساعات املعتمدة

 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة  .117
 .ساعتان أسبوعيا 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 0
 أن:بنهاية المقرر يتوقع من الطالب  

مجال الشالخصية يعرف الموضالوعات المهمة في  1-1

وعلم النفس االجتماعي مثل الشخصية ومفهومها 

 والعوامل المؤثرة فيها وسماتها وقياسها.
المحاضرة واإللقاء    -

باستخدام جهاز عارض 

 .البيانات

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

 التدريس بحل المشكالت -

التدريس ذو المعنى  -

باستخدام المنظمات 

 المتقدمة وتنشيط المعرفة

 السابقة.

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى المكتبة 

ومواقع االنترنت إلثراء 

المعلومات حول 

 النظريات.

 

 المناقشات الصفية.  -

التقارير والبحوث  -

 العلمية.

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

االختبارات )من نوع  -

االختيار من متعدد 

 والمقالي القصير(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء.

 

يشالالالالرح موضالالالالوعات علم النفس االجتماعي مثل  1-0

 التنشئة االجتماعية مفهومها ونظرياتها

يلخص نتالائج بعض البحوث الميالدانية الحديثة في  1-0

 الشخصية وعلم النفس االجتماعي

يحالالدد نتالالائج بعض البحوث الميالالدانيالالة الحالالديثالالة في  1-4

االجتماعية ومفهومها والعوامل مجالال التنشالالالالالالالئالة 

 المؤثرة فيها ونظرياتها

يسالالالالتعرض نتائج بعض البحوث الميدانية الحديثة  1-5

في مجالال الجمالاعالات ودينالاميالاتها وأهميتها للفرد 

 والمجتمع وخصائصها

يوضالالالح نتائج بعض البحوث الميدانية الحديثة في  1-6

مجال االتجاهات النفسالية ومفهومها وخصالالائصها 

 ووظائفها واكتسابها وقياسها وتغييرها

يصالالالوغ نتائج بعض البحوث الميدانية الحديثة في  1-7

 مجال القيم والميول وتصنيفها وقياسها

 املهارات املعرفية 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 

يصنف الموضوعات المهمة في مجال الشخصية  0-1
 وعلم النفس االجتماعي

 العصف الذهني. - 

 التدريس بحل المشكالت.-

 الحوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتاج.

إحالالدى طرائق التعلم القالالائمالالة -
على مركزيالالالالة المتعلم مثالالالالل 
الالتالعاللالم الالتعالالالالاوني، أو التعلم 
النشالط، المعتمدة على تصالالميم 
مهالالالام األداء وفقالالالا لسالالالالالالاليالالالاق 

 الحياة.
 

 المناقشات الصفية. -

 العلمية.كتابة التقارير  -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

االختبارات ) بحيث تمثل  -

 % 52أسئلة حل المشكالت 

من مجموع أسئلة 

 االختبارات(.

قالالالاعالالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالالة  -
(Rubric)  لتقويم األنشالالطة
 ومهام األداء.

يميز بين نتالالالائج البحوث الميالالالدانيالالالة الحالالالديثالالة في  0-0
س النفمجال الشالالخصالالية وتلك التي في مجال علم 

 االجتماعي.

نتالالائج بعض البحوث الميالالدانيالالة الحالالديثالالة في يقيم   0-0
 مجال التنشئة االجتماعية

ميدانيا دراسالة لموضالوع من الموضوعات يطبق  0-4
 .في مجال الشخصية وعلم النفس االجتماعي

نتالالائج بعض البحوث الميالالدانيالالة الحالالديثالالة في يحلالالل  0-5
 الشخصية

البحوث الميالالدانيالالة الحالالديثالالة في نتالالائج بعض ينقالالد  0-6
 .مجال الجماعات ودينامياتها

يقرر كيفية تطبيق الدراسالالالالالات الميدانية في مجال  0-7
 الشخصية وعلم النفس االجتماعي

 كيف تنمو الشخصية وتتطورقرر ي 0-8

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3



 

 نموذج توصيف المقرر

 هاواتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  .118

ة األخالقييتعامل بثبات وحسالالالالاسالالالالية مع القضالالالالايا  0-1
 المعقدة ويصدر أحكاما عادلة وصحيحة.

 المناقشة والحوار -

تنفيذ واجبات فردية تتطلب  -

االعتماد على االنترنت 

 والرجوع إلى المكتبة.  

لفئات سوية  دراسة الحالة -

 وغير سوية 

 طريقة التعلم التعاوني. -

اسالالالالالالالتراتيجيالالالالة العصالالالالالالالف  -
 الذهني.

 المناقشات الصفية -  

الفردية الواجبات -

 والجماعية.
الالتالقالويالم الالالالالذاتالي، وتالقالويم -

األقالران وتالالقوم األسالالالالالالالتالالالالاذ 
 باستخدام:

قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالالالة  -
(Rubric)  لالالالالتالالالالقالالالالويالالالالم

 األنشطة ومهام األداء.
قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالالالة  -

(Rubric)  لالالالالالتالالالالقالالالالالويالالالالالم
مالالالالهالالالالارات الالالالالعالالالالالقالالالالات 

 الشخصية.
قالالالالاعالالالالدة أداء وصالالالالالالالفيالالالالة  -

(Rubric)  لالالالالالتالالالالقالالالالالويالالالالالم
مالالالالالهالالالالالارات تالالالالالحالالالالالمالالالالالل 
المسؤولية، والعمل ضمن 

 فريق.
حقيبالالالة إنجالالالاز تجمع جميع 
األنشطة والنتاجات وأدوات 

 التقويم

يسالالالالالالالهالالل عليالاله التفالالاعالالل الهالالادف مع أقرانالاله في  0-0
مجموعتاله والمجموعالات األخرى، ويمارس دور 

 القيادة المؤثر إذا أسندت إليه

ي أقرانه فيوصالالالالالل اسالالالالالتنتاجاته بطريقة ذكية إلى  0-0
 مجموعة العمل

يالأخالذ زمالالام المبالادرة في تعالالديالل المعالالايير الحالاليالالة  0-4
 الخاصة بالتعلم والتقويم إذا احتيج لذلك.

يقوم أداء أقرانالالاله في مجموعالالالات التعلم األخرى  0-5
في ضالوء قاعدة أداء وصالفية يتم تصميمها لتقويم 

 مهمة األداء.

راجعالة جيدة يشالالالالالالالارك في النقالاش، ويقالدم تغالذيالة  0-6
 ألنشطة ومشاريع المجموعات األخرى.

يتحمالالل المسالالالالالالالؤوليالالة في أداء العمالالل المكلف بالاله  0-7
ضالالالالمن الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في وقته 

 المحدد.
 

يتفالالاعالالل مع أقرانالاله في المجموعالالة، ويقترح آراء  0-8
 هادفة بأسلوب مناسب.

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  6
أن يتقن الطالالالالالالالب مهالالالارات البحالالالث في أوعيالالالة  6-0

 المعلومات
 

إحالالدى طرائق التعلم القالالائمالالة 
على مركزيالالالالة المتعلم مثالالالالل 
الالتالعاللالم الالتعالالالالاوني، أو التعلم 
النشالط، المعتمدة على تصالالميم 
مهالالالام األداء وفقالالالا لسالالالالالالاليالالالاق 

 الحياة.
واسالالالتخدام الحاسالالالب اآللي في 

 البرامج المعدة لذلك

تدريبية يطلب مواقف  -
من الطالب إعدادها 
وعرضها، عن طريق 
جمع المعلومات 
باستخدام التقنية 
واالتصال المتوفرة 

 بالجامعة.
التقويم الذاتي، وتقويم  -

 األقران وتقوم األستاذ 
حقيبة إنجاز تجمع جميع  -

 األنشطة
-  

أن يتقن الطالالالالالالب مهالالارات التعالالالامالالل مع التقنيالالالة  6-2
 المعلوماتية

 

أن يتقن الطالب أسالالاليب االتصالالال بمراكز البحث  6-3
 2المعل وماتوالمسئولين للحصول على 

 

أن يسالالالالالالالتخدم الطالب الحاسالالالالالالالب اآللي في تطبيق  6-6
الطرق الحالديثالالة للكشالالالالالالالف عن ذوي االحتيالالاجالالات 
الخاصالالالالة لتحديد أي البرامج االرشالالالالادية مناسالالالالبة 

 لها.

أن ينجز الطالب مشالالالالروعا بحثيا لتطبيق دراسالالالالة  6-0
ميالالدانيالالة في مجالالال الشالالالالالالالخصالالالالالالاليالالة وعلم النفس 

ويكتب تقريرا وافيا عن المشالالالالالروع،  االجتماعي،
ويعرضه في الصف، ويتلقى التغذية الراجعة من 



 

 نموذج توصيف المقرر

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

 لية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عم
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 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .119

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %12 10و  0 اختبارات قصيرة  1

 %15 8 اختبار نصفي  0

 %05 16 اختبار نهائي 0

4 

حقيبة االنجاز لجميع األنشالالالالالطة والنتاجات والمشالالالالالاريع وأدوات التقويم 
المسالالالالالتخدمة لتقويم األنشالالالالالطة ومهارات العالقات الشالالالالالخصالالالالالية وتحمل 

تقنية المعلومات )متوسالالالالالط  المسالالالالالؤولية ومهارات االتصالالالالالال ومهارات
تقالالدير قواعالالد األداء المسالالالالالالالتخالالدمالالة لتقويمهالالا من قبالالل الالالذات واألقران 

 واألستاذ(.

 %52 جميع األسابيع

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

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

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

 اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.
 مي.التدريس للتواصل وتقديم االرشاد األكاديتزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة  -

اسالالالالالالالتاذه وأقرانه، ويدافع عن وجهة نظره بحجج 
 منطقية مقبولة.

ية من فعال ينظم الطالالالب أفكالاره بطريقالة تزيالد أن 6-4
 الرسالة التي يريد توصيلها.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 0
   ال يوجد 



 

 نموذج توصيف المقرر

 مصادر التعّلم .صصص
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 عمان: دار الحامد علم النفس االجتماعي. (.0211، فاطمة عبد الرحيم حامد )محسن؛ النوايسةالختاتنة، سامي  -

 (. نظريات الشخصية وقياسها. عمان: دار المأمون0217الرقاد، هناء خالد ) -

 دار زهران. عمان:(. أسس علم النفس االجتماعي. 0210الزغبي، أحمد محمد ) -

 (. تقنيات البحث الخاصة في علم النفس االجتماعي. القاهرة: دار النهضة العربية. 0214طربيه، مأمون ) -
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