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نموذذجج توصيیف االمقررر 

        أأ.  تحديید االمقررر وومعلوماتت عامة عنهھ: 

تارريیخ االتقريیر:1438هھھھـ االمؤسسة : جامعة أأمم االقرىى

االقسم: رريیاضض ااألططفالل االكليیة/ االقسم : كليیة االتربيیة – قسم رريیاضض ااألططفالل 

١۱. عنواانن االمقررر ووررمزهه:  علم نفس االلعب٬، (2-233203) 

٢۲. االساعاتت االمعتمدةة: ساعتانن

٣۳. االبرنامج أأوو االبراامج االتي يیتم تقديیم االمقررر ضمنهھا (إإذذاا كانن االمقررر يیُقدمم ماددةة ااختيیارريیة ضمن براامج متعدددةة يیرجى ااإلشاررةة إإلى 
ذذلك بدالً من تعداادد االبراامج.): بكالورريیوسس رريیاضض ااألططفالل

٤.  ااسم عضو هھھھيیئة االتدرريیس االمسؤوولل عن تدرريیس االمقررر: عضوااتت االقسم

٥.  االمستوىى أأوو االسنة االتي يیُقدمم فيیهھا االمقررر: االمستوىى االثاني

٦.  االمتطلب االسابق للمقررر (إإنن ووجد): ال يیوجد

٧۷. االمتطلب االمصاحب للمقررر (إإنن ووجد): ــــ

٨۸. مكانن تدرريیس االمقررر إإنن لم يیكن في االمقر االرئيیس للمؤسسة االتعليیميیة:  ـــ
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         بب.  ااألهھھھداافف   

٩۹. أأنماطط االتعليیم (ضع إإشاررةة ✓  في االمكانن االمناسب): 

    أأ.  االفصل االدررااسي االتقليیديي                                                 االنسبة االمئويیة                     

    بب. االتعليیم االمدمج (االتقليیديي ووااإللكترووني)                                االنسبة االمئويیة               

    جج.  االتعليیم عن بعد                                                            االنسبة االمئويیة                         

     دد.  االمرااسلة                                                                   االنسبة االمئويیة                       

            هھھھـ. ططرقق أأخرىى                                                                 االنسبة االمئويیة

ملحوظظاتت: 

١۱. ما االهھدفف االرئيیس لهھذاا االمقررر؟ 
من املتوقع أن تتمكن الطالبة بعد دراستها للمقرر أن تصبح قادرة على أن: 

ااستخالصص تعريیف علم االنفس االلعب. −
االتميیيیز بيین االلعب ووأأددووااتت االلعب. −
االتعرفف إإلى ااألهھھھداافف االتربويیة االتي يیسعى االلعب إإلى تحقيیقهھا. −
ااستخالصص أأهھھھميیة االلعب ووووظظائفهھ. −
االتميیيیز بيین تصنيیفاتت االلعب. −
مناقشة االنظريیاتت االمفسرةة للعب. −
إإعداادد االلعبة االتعليیميیة ووتقويیمهھا. −
ااستنباطط موااصفاتت االلعبة االجيیدةة.  −
مناقشة االلعب وواالتعلم في رريیاضض ااألططفالل. −
ااستنتاجج ددوورر االلعب في تعلم االمفاهھھھيیم االمختلفة بالرووضة. −
توضيیح كيیفيیة تنظيیم االلعب االرووضة. −
االتعريیف على ااستخدااماتت االلعب في االعالجج االنفسي. −
مناقشة االلعب االشعبي عند ااألططفالل. −
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        جج.  ووصف االمقررر (ملحوظظة: يینبغي إإررفاقق االوصف االعامم كما يیظهھر في ددليیل أأوو نشرةة االبرنامج)  

٢۲.  صف باختصارر أأيي خطط تنفَّذ لتطويیر ووتحسيین االمقررر. (مثالً: ززيیاددةة ااستخداامم االمرااجع االتي تعتمد على تكنولوجيیا 
االمعلوماتت٬، أأوو شبكة ااإلنترنت٬، أأوو تغيیيیرااتت في محتوىى االمقررر بناًء على بحوثث علميیة جديیدةة في االمجالل االعلمي) 

ااالستفاددةة من موااقع ااألنترنيیت االمرتبطة بموضوعاتت االمقررر. −
− .Power Point االتدرريیس باستخداامم أأسلوبب االعرضض
تحديیث محتوىى االمقررر بناء على االتطوررااتت االحديیثة في االمجالل. −
تحديیث مصاددرر االتعلم للمقررر باستخداامم شبكة ااألنترنيیت. −
االعمل على تباددلل االخبرااتت بيین أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس مع االجامعاتت االعربيیة وواالعالميیة. −
ااالستخداامم االمتزاايید لتقنيیة االمعلوماتت أأوو مرااجع ااإلنترنيیت٬، وواالتغيیرااتت في االمحتوىى كنتيیجة لألبحاثث االجديیدةة في مجالل −

االدررااسة. 
تطبيیق مهھاررااتت االتفكيیر ااإلبدااعي في حل االمشكالتت. −
االتعرفف على االحلولل وواالتجارربب لدىى ااآلخريین عن ططريیق االبحث في االشبكة االعنكبوتيیة. −
االتعرفف على االمكتباتت وومصاددرر االمعلوماتت االمتاحة على ااألنترنيیت. −

 ووصف االمقررر:  
يیتضمن محتوىى االمقررر على علم االنفس االلعب٬، ووااللعب ووأأددووااتت االلعب٬، ااألهھھھداافف االتربويیة االتي يیسعى االلعب إإلى تحقيیقهھا٬، أأهھھھميیة 
االلعب ووووظظائفهھ٬، تصنيیفاتت االلعب٬، وواالنظريیاتت االمفسرةة للعب٬، ووااللعبة االتعليیميیة ووتقويیمهھا٬، ووموااصفاتت االلعبة االجيیدةة٬، ووااللعب 
وواالتعلم في رريیاضض ااألططفالل٬، ووددوورر االلعب في تعلم االمفاهھھھيیم االمختلفة بالرووضة٬، ووكيیفيیة تنظيیم االلعب االرووضة٬، ووااستخدااماتت االلعب 

في االعالجج االنفسي٬، ووااللعب االشعبي عند ااألططفالل. 

١۱. قائمة االموضوعاتت االتي يینبغي تغطيیتهھا:

ساعاتت االتدرريیس عددد ااألسابيیع قائمة االموضوعاتت

2 1
توصيیف االمقررر٬، تحديید موعد ااالختباررااتت٬، توززيیع االدررجاتت٬، مقدمة عن االماددةة٬، −

تعريیف بعلم نفس االلعب بشكل عامم.

2 1 االلعب٬، أأهھھھداافهھ٬، أأهھھھميیتهھ ووووظظائفهھ: مفهھومم االلعب٬، ووااللعبة٬، ووأأددووااتت االلعب.−

2 1
تصنيیفاتت االلعب: االلعب االبدني٬، االلعب االتمثيیلي٬، االلعب االتركيیبي٬، ااأللعابب االفنيیة٬، −

ااأللعابب االثقافيیة.
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2 1
االعواامل االمؤثرةة في االلعب: االعواامل االذااتيیة ( االصحة٬، االذكاء٬، االعمر٬، االجنس) −

وواالعواامل االبيیئيیة ( االبيیئة االمادديیة٬، ااالجتماعيیة وواالثقافيیة).

4 2
االنظريیاتت االمفسرةة للعب: نظرةة ااإلسالمم للعب٬، االنظريیاتت االكالسيیكيیة٬، االنظريیاتت −

االحديیثة.

2 1 ااالختبارر االنصفي

2 1
االلعب وومرااحل االطفولة: االلعب في مرحلة االرضاعة٬، االلعب في مرحلة االمبكرةة٬، االلعب −

في مرحلة االطفولة االمتوسطة.

4 2
االلعب االتعليیمي: نشأةة االلعب االتعليیمي٬، االلعب االتعليیمي االحديیث٬، إإعداادد االلعبة االتعليیميیة −

ووتقويیمهھا٬، ووموااصفاتت االلعبة االجيیدةة٬، ااسترااتيیجيیاتت االتعليیم ووااللعب٬، تنظيیم ااألططفالل٬، 
ووغرفة االصف أأثناء االلعب االتعليیمي.

4 2
االلعب وواالتعليیم في رريیاضض ااألططفالل: مباددئئ االتعليیم في االرووضة٬، تنظيیم االلعب في رريیاضض −

ااألططفالل٬، االلعب ووتعلم االمفاهھھھيیم في االرووضة.

4 2
ااستخدااماتت االلعب في االعالجج االنفسي: ااإلررشادد وواالعالجج باللعب٬، االلعب االسورريي −

وواالمضربب٬، أأساليیب االعرجج باللعب٬، ااالتجاهھھھاتت وواالعمليیة االعالجيیة٬، فواائد االعالجج 
باللعب.

2 1
االلعب االشعبي عند ااألططفالل: مفهھومم االلعب االشعبي٬، خصائص االلعب االشعبي٬، أأسبابب −

ااالهھھھتمامم باللعب االشعبي٬، تصنيیف ااأللعابب االشعبيیة٬، نماذذجج من ااأللعابب االشعبيیة.

ااالختبارر االنهھائي

١۱. قائمة االموضوعاتت االتي يینبغي تغطيیتهھا:

ساعاتت االتدرريیس عددد ااألسابيیع قائمة االموضوعاتت

٢۲.  مكوناتت االمقررر (مجموعع ساعاتت االتدرريیس االفعليیة٬، وواالساعاتت االمعتمدةة خاللل االفصل االدررااسي):

االمجموعع أأخرىى االعملي االمعمل االدررووسس ااإلضافيیة االمحاضرةة

( 30 ساعة) ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ال يیوجد
 15 محاضرةة  ˣ ساعتيین

أأجمالي 30 ساعة 
(+ ساعتيین ااختبارر نهھائي)

ساعاتت االتدرريیس 
االفعليیة

( 30 ساعة) االساعاتت االمعتمدةة

٣۳. ساعاتت االتعلم ااإلضافيیة االمتوقعة من االطالب في ااألسبوعع:                
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٤. مخرجاتت االتعلّم للمقررر حسب مجاالتت االتعلم ووفق ااإلططارر االوططني للمؤهھھھالتت ووموااءمتهھا مع ططرقق االتقويیم ووااسترااتيیجيیاتت 
االتدرريیس:

في االجدوولل االتالي أأددررجْت مجاالتت االتعلم االخمسة ووفق ااإلططارر االوططني للمؤهھھھالتت٬، مرقمة في االعمودد ااأليیمن. 
أأووالً: أأددررجج مخرجاتت االتعلم االمناسبة االقابلة للقيیاسس٬، وواالمطلوبب تحققهھا في مجاالتت االتعلم االمالئمة (اانظر ااألمثلة االمقترحة 

تحت االجدوولل).  
ثانيیاً: أأددررجج ااسترااتيیجيیاتت االتدرريیس االمساندةة االمتالئمة مع ططرقق االتقويیم وومخرجاتت االتعلم االمرجوةة.  

   ثالثاً: أأددررجج ططرقق االتقويیم االمناسبة االتي تقيیس ووتُقيیَم مخرجج االتعلم بدقة. يینبغي لكل مخرجج من مخرجاتت االتعلم للمقررر ووكل 
ططريیقة تقويیم ووكل ااسترااتيیجيیة تدرريیس أأنن تتناغم سويیاً ووبشكل منطقي كعمليیة تعلم ووتعليیم متكاملة. (ليیس بالضرووررةة أأنن يیتضمن كل 

مقررر ددررااسي مخرجاتت تعلم من كل مجالل من مجاالتت االتعلم.)
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أأساليیب االتقويیم االمستخدمة 
في االمقررر ااسترااتيیجيیاتت تدرريیس االمقررر

مجاالتت االتعلّم ووفق ااإلططارر االوططني للمؤهھھھالتت 
وومخرجاتت االتعلم للمقررر

مم

االمعرفة ١۱.٠۰

ويي: ▪ ف ش ل وىى اا ت س م ل اا
ء  ا ن ث ة أأ ك رر ا ش م ل اا
االمحاضرااتت٬، مناقشاتت 
االطالبة وواالتعرفف على 
أأفكاررهھھھا٬، عمل االطالباتت 

االجماعي االتعاووني. 

ي: ▪ ل يی ل ح ت ل وىى اا مست ل اا
ة  يی مرحل ل اررااتت اا ب الخت اا

وواالنهھائيیة. 

قي: ▪ يی طب ت ل وىى اا مست ل اا
االبحوثث٬، أأووررااقق االعمل٬، 

االنماذذجج ووااألمثلة االعمليیة. 

االمالحظة: مالحظة أأددااء ▪
االطالبة في االقاعة االدررااسيیة. 

االمحاضرااتت االدررااسيیة. ▪
االبحث ووااالستقصاء. ▪
االتعلم االتعاووني. ▪
االمناقشة وواالحواارر. ▪
دد ▪ اا د ع إ ر ك صغ م ل م اا يی ل ع ت ل اا

االمحاضرااتت ووااإللقاء لهھا. 
االقيیامم بعمل ووااجباتت ووتكليیفاتت ▪

منزليیة ووحلقاتت للمناقشة. 
خراائط االمفاهھھھيیم لبعض مفاهھھھيیم ▪

االمقررر. 
تقديیم أأمثلة عمليیة من االرااقع؛ ▪

كنماذذجج لتنميیة االمهھاررااتت االحركيیة 
وومدىى تطبيیقهھا في االرووضة. 

االربط بصوررةة مستمرةة بيین أأهھھھداافف ▪
االمحاضرةة وومحتوااهھھھا. 

إإثاررةة االفضولل لدررااسة محتوىى ▪
االمقررر كعرضض بعض من االنماذذجج 

أأوو االموااقف فيیما يیخص االمقررر. 
ااستخداامم أأسلوبب االعصف االذهھھھني. ▪
ااستخداامم بعض االوسائل االتعليیميیة ▪

وواالتقنيیاتت االحديیثة مثل برنامج 
 power point Data االعرووضض

 show
تكليیف االطالباتت باستخداامم شبكة ▪

ااألنترنت لالططالعع على ما يیستجد 
ة حولل  ث يی وماتت حد ل ع من م

موضوعاتت االمقررر لمناقشتهھ.

ااستخالصص تعريیف علم االنفس االلعب. −
االتميیيیز بيین االلعب ووأأددووااتت االلعب. −
االتعرفف إإلى ااألهھھھداافف االتربويیة االتي يیسعى −

االلعب إإلى تحقيیقهھا. 
ااستخالصص أأهھھھميیة االلعب ووووظظائفهھ. −
االتميیيیز بيین تصنيیفاتت االلعب. −
مناقشة االنظريیاتت االمفسرةة للعب. −
إإعداادد االلعبة االتعليیميیة ووتقويیمهھا. −
ااستنباطط موااصفاتت االلعبة االجيیدةة.  −
مناقشة االلعب وواالتعلم في رريیاضض ااألططفالل. −
ااستنتاجج ددوورر االلعب في تعلم االمفاهھھھيیم −

االمختلفة بالرووضة. 
توضيیح كيیفيیة تنظيیم االلعب االرووضة. −
االتعريیف على ااستخدااماتت االلعب في االعالجج −

االنفسي. 
مناقشة االلعب االشعبي عند ااألططفالل. −

  ١۱.١۱

االمهھاررااتت ااإلددررااكيیة ٢۲.٠۰
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يي: ▪ و ف ش ل ىى اا و ت س م ل اا
مناقشاتت االطالبة ووأأفكاررهھھھا٬، 
عمل االطالباتت االجماعي 

االتعاووني. 
ي: ▪ ل يی ل ح ت ل وىى اا ست م ل اا

ة  يی مرحل ل ررااتت اا ا ب الخت اا
وواالنهھائيیة. 

ي: ▪ ق يی ب ط ت ل وىى اا مست ل اا
مشارريیع بحثيیة٬، االدررااساتت٬، 
االنماذذجج ووااألمثلة للذكاءااتت 

االمتعدددةة. 
االمالحظة: مالحظة أأددااء ▪

االطالبة في االقاعة االدررااسيیة. 
تقيیيیم االوااجباتت وواالمناقشاتت٬، ▪

ووتقيیيیم ااألبحاثث االفردديیة.

االبحث ووااالستقصاء. ▪
أأسلوبب حل االمشكالتت.  ▪
مجموعاتت االنقاشش االصغيیرةة.  ▪
االتغذيیة االرااجعة.▪

مهھاررةة إإجرااء االبحوثث ووااستخالصص االنتائج. ▪
مهھاررةة االتحضيیر لبعض االموضوعاتت ▪

االمقرررةة. 
مهھاررةة ااستخداامم االحاسب ااآللي ووشبكة ▪

ااإلنترنت في االبحث عن بعض االموضوعاتت 
االمرتبطة بالموضوعع. 

االربط بيین االمعرفة االمكتسبة وواالتطبيیق االعملي.▪

٢۲.١۱

مهھاررااتت االتعامل مع ااألشخاصص ووتحمل االمسؤووليیة ٣۳.٠۰

تقيیيیم قدررةة االطالبة على ▪
ااالستنتاجج وواالتحليیل من 
خاللل ااألعمالل ووااألنشطة 
االمختلفة باإلضافة إإلى 
االبحوثث االفردديیة وواالجماعيیة. 

ااسترااتيیجيیة آآدداابب االحواارر ▪
وواالنقاشش االجماعي. 

االمشارركة في صنع االقراارر ▪
وواالنتائج. 

تقبل االنقد وواالتوجيیهھ من ▪
ااآلخريین. 

االبحث عن االحلولل من ▪
مصاددرر خاررجيیة. 

االتوااصل مع مرااكز االبحث ▪
ووأأهھھھل االخبرةة ووتباددلل ااآلررااء. 

تطبيیق مهھاررااتت ااالتصالل في ▪
االحلولل االمستقبليیة عن 
ططريیق ااستشاررةة أأصحابب 

االخبرةة وواالرووئئ.

ااسترااتيیجيیة االتعليیم االفعالل. ▪
 ااسترااتيیجيیة االتعليیم االتعاووني. ▪
لنشاطط ▪ ا يیم ب تعل ل تيیجيیة اا  ااستراا

وواالمشارركة. 
ااسترااتيیجيیة االعصف االذهھھھني إليیجادد ▪

لمشكالتت  اسبة ل من ل لحلولل اا اا
االتربويیة. 

 ااسترااتيیجيیة االبحث ووااالستقصاء ▪
بالبحث في أأووعيیة االمعلوماتت. 

 تكليیف االطالباتت بوااجباتت جماعيیة. ▪
تنميیة االقدررةة على االعمل االجماعي وواالتعاووني. ▪
 تطبيیق مباددئئ االعالقاتت ااإلنسانيیة مع ▪

ااآلخريین. 
 تنميیة االقدررةة على مهھاررةة االتعلم االذااتي. ▪
 تنميیة االقدررةة على إإددااررةة فريیق االعمل ▪

وواالمحافظة على نجاحح االمهھمة. 

  ٣۳.١۱

أأساليیب االتقويیم االمستخدمة 
في االمقررر ااسترااتيیجيیاتت تدرريیس االمقررر

مجاالتت االتعلّم ووفق ااإلططارر االوططني للمؤهھھھالتت 
وومخرجاتت االتعلم للمقررر

مم
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مهھاررااتت ااالتصالل ووتقنيیة االمعلوماتت وواالمهھاررااتت االحسابيیة ٤.٠۰

موااقف تدرريیبيیة يیطلب من ▪
االطالبة إإعدااددهھھھا ووعرضهھا٬، 
عن ططريیق جمع االمعلوماتت 
باستخداامم االتقنيیة ووااالتصالل 

االمتوفرةة في االجامعة. 
قدررةة االطالبة على االعمل ▪

االجماعي.

ااستخداامم االحاسب ااآللي في االبراامج ▪
االمعدةة لذلك.

إإتقانن آآدداابب االحواارر وواالنقاشش ووتباددلل ااآلررااء. ▪
إإتقانن مهھاررااتت حل االمشكالتت. ▪
إإتقانن مهھاررااتت االبحث في أأووعيیة االمعلوماتت. ▪
إإتقانن مهھاررااتت االتعامل مع االتقنيیة االمعلوماتيیة. ▪
إإتقانن أأساليیب ااالتصالل بمرااكز االبحث ▪

وواالمسؤووليین للحصولل على االمعلوماتت. 
تشجيیع االطالباتت على ااستخداامم االحاسب ااآللي. ▪
تحفيیز االطالباتت على االمشارركة في االمنتديیاتت ▪

االخاصة بالماددةة لتباددلل االمعلوماتت.

٤.١۱

االمهھاررااتت االنفس حركيیة:   ال يیوجد ٥.٠۰

أأساليیب االتقويیم االمستخدمة 
في االمقررر ااسترااتيیجيیاتت تدرريیس االمقررر

مجاالتت االتعلّم ووفق ااإلططارر االوططني للمؤهھھھالتت 
وومخرجاتت االتعلم للمقررر

مم

٥ -ززااووجج بيین االمخرجاتت االتعلُميیَة للبرنامج وواالمخرجاتت االتعلُميیَة للمقررر (توضع مخرجاتت االمقررر في االعمودد ااأليیسر ووتوضع 
مخرجاتت االبرنامج في ااألعلى).

االمخرجاتت 
االتعلُميیَة للمقررر

االمخرجاتت االتعلُميیَة للبرنامج 
(ااستخدمم ررمز االمخرجاتت االتعلُميیَة للبرنامج االموجوددةة في توصيیف االبرنامج)

١۱.١۱١۱.٢۲٢۲.١۱٣۳.١۱٤.١۱

١۱.١۱
ااستخالصص تعريیف علم االنفس االلعب. −
االتميیيیز بيین االلعب ووأأددووااتت االلعب. −
االتعرفف إإلى ااألهھھھداافف االتربويیة االتي يیسعى −

االلعب إإلى تحقيیقهھا. 
ااستخالصص أأهھھھميیة االلعب ووووظظائفهھ. −
االتميیيیز بيین تصنيیفاتت االلعب. −
مناقشة االنظريیاتت االمفسرةة للعب. −
إإعداادد االلعبة االتعليیميیة ووتقويیمهھا. −
ااستنباطط موااصفاتت االلعبة االجيیدةة.  −
مناقشة االلعب وواالتعلم في رريیاضض ااألططفالل. −
ااستنتاجج ددوورر االلعب في تعلم االمفاهھھھيیم −

االمختلفة بالرووضة. 
توضيیح كيیفيیة تنظيیم االلعب االرووضة. −
االتعريیف على ااستخدااماتت االلعب في االعالجج −

االنفسي. 
مناقشة االلعب االشعبي عند ااألططفالل.−

٢۲.١۱
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مهھاررةة إإجرااء االبحوثث ووااستخالصص االنتائج. ▪
مهھاررةة االتحضيیر لبعض االموضوعاتت ▪

االمقرررةة. 
مهھاررةة ااستخداامم االحاسب ااآللي ووشبكة ▪

حث عن بعض  ب ل ي اا رنت ف ت ن إل اا
االموضوعاتت االمرتبطة بالموضوعع. 

االربط بيین االمعرفة االمكتسبة وواالتطبيیق ▪
االعملي.

٣۳.١۱

تكليیف االطالباتت بوااجباتت جماعيیة. ▪
تنميیة االقدررةة على االعمل االجماعي ▪

وواالتعاووني. 
 تطبيیق مباددئئ االعالقاتت ااإلنسانيیة مع ▪

ااآلخريین. 
 تنميیة االقدررةة على مهھاررةة االتعلم االذااتي. ▪
 تنميیة االقدررةة على إإددااررةة فريیق االعمل ▪

وواالمحافظة على نجاحح االمهھمة.

٤.١۱

إإتقانن آآدداابب االحواارر وواالنقاشش ووتباددلل ااآلررااء. ▪
إإتقانن مهھاررااتت حل االمشكالتت. ▪
إإتقانن مهھاررااتت االبحث في أأووعيیة االمعلوماتت. ▪
لتقنيیة ▪ إإتقانن مهھاررااتت االتعامل مع اا

االمعلوماتيیة. 
إإتقانن أأساليیب ااالتصالل بمرااكز االبحث ▪

وواالمسؤووليین للحصولل على االمعلوماتت. 
تشجيیع االطالباتت على ااستخداامم االحاسب ▪

ااآللي. 
تحفيیز االطالباتت على االمشارركة في ▪

اددلل  ب ت ددةة ل ما ل ا لخاصة ب تديیاتت اا من ل اا
االمعلوماتت.

٥ -ززااووجج بيین االمخرجاتت االتعلُميیَة للبرنامج وواالمخرجاتت االتعلُميیَة للمقررر (توضع مخرجاتت االمقررر في االعمودد ااأليیسر ووتوضع 
مخرجاتت االبرنامج في ااألعلى).

االمخرجاتت 
االتعلُميیَة للمقررر

االمخرجاتت االتعلُميیَة للبرنامج 
(ااستخدمم ررمز االمخرجاتت االتعلُميیَة للبرنامج االموجوددةة في توصيیف االبرنامج)

١۱.١۱١۱.٢۲٢۲.١۱٣۳.١۱٤.١۱

٦. جدوولل االمهھامم وواالتكاليیف االتي يیقيیَّم فيیهھا االطلبة خاللل االفصل االدررااسي

االنسبة من االتقيیيیم االنهھائي
موعد تسليیم االمهھمة أأوو 

االتكليیف

مهھمة االتقويیم 
(مثالً: مقالة٬، ااختبارر٬، مشرووعع جماعي٬، ااختبارر فصلي٬، 

خطبة٬، عرضض شفهھي٬، ... إإلخ)

5 ددررجاتت 
(بنسبة %5 )

تحسب نقاطط مشارركة لكل 
ططالبة على مداارر االفصل 

االدررااسي

تحضيیر االدررسس: وومناقشتهھ وواالمشارركة االفعالة في 
االمحاضرةة٬، على مداارر االفصل االدررااسي.  .١۱
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دد.  ااإلررشادد ااألكادديیمي وواالدعم االمقدمم للطلبة: 

        هھھھـ.  مصاددرر االتعلّم: 

5 ددررجاتت 
( بنسبة %5 )

خاللل االفصل االدررااسي٬، وويیتم 
قسم  ل ا بمعرضض اا عرضهھ

ااألسبوعع االثالث عشر

االتطبيیق االعملي: تصميیم ووإإنتاجج ووتنفيیذ أأنشطة تتعلق 
بمحتوىى االمقررر ( وويیمكن عرضهھا بمعرضض االقسم)  .٢۲

5 ددررجاتت 
(بنسبة %5 )

تقسيیم االطالباتت في مجموعاتت 
عرضض على مداارر االفصل 

االدررااسي
كتابة مقالل: في أأحد موضوعاتت االمقررر٬، وومناقشتهھ.  .٣۳

25 ددررجة 
(بنسبة %25 )

ااألسبوعع االسابع ااختبارر نصفي: يیستند ااالختبارر إإلى االنظامم االمقالي 
وواالموضوعي. .٤

60 ددررجة 
( بنسبة%60 )

دررااسي٬،  ل لفصل اا ة اا يی هھا ن
ااألسبوعع االساددسس عشر

ااختبارر نهھائي: وويیستند ااالختبارر إإلى االنظامم االموضوعي 
في ااالختبارر االنهھائي٬، وويیتكونن ااالختبارر االموضوعي من 
نمطيین من ااألسئلة هھھھما (صح ووخطأ٬، ووااختيیارر من 

متعددد).

.٥

٦. جدوولل االمهھامم وواالتكاليیف االتي يیقيیَّم فيیهھا االطلبة خاللل االفصل االدررااسي

االنسبة من االتقيیيیم االنهھائي
موعد تسليیم االمهھمة أأوو 

االتكليیف

مهھمة االتقويیم 
(مثالً: مقالة٬، ااختبارر٬، مشرووعع جماعي٬، ااختبارر فصلي٬، 

خطبة٬، عرضض شفهھي٬، ... إإلخ)

١۱. ترتيیباتت ووجودد أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس وومن في حكمهھم لتقديیم االمشوررةة ووااإلررشادد ااألكادديیمي االفردديي للطالبب (حددد االمدةة 
االزمنيیة االمتوقع ووجودد أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس وومن في حكمهھم خاللهھا في ااألسبوعع) 

االساعاتت االمكتبيیة االمخصصة لكل مقررر :  ساعتيین −
−ً ااالستشاررااتت ووااإلررشادد ااألكادديیمي:  أأسبوعيیا

١۱. قائمة االكتب االمقرررةة: 
االعناني٬، حنانن عبد االحميید ( 2012). االلعب عند ااألططفالل ااألسس االنظريیة وواالتطبيیقيیة٬، عمانن: دداارر االفكر للنشر وواالتوززيیع.−

٢۲. قائمة االمرااجع االمساندةة ااألساسيیة (مثالً: االدوورريیاتت االعلميیة٬، االتقارريیر٬، ... إإلخ): 
خليیل ٬، عزةة ( 2002). علم نفس االلعب في االطفولة االمبكرةة٬، االقاهھھھرةة: دداارر االفكر االعربي. −
االشربيیني٬، أأيیمن ( 2002). أأصنع بنفسك لعبة لطفلك٬، االقاهھھھرةة: هھھھال للنشر وواالتوززيیع. −
عبد االفتاحح٬، أأميیميیهھ محمد ( 2006). االلعب وواالنشاطط عند ااألططفالل٬، مكة االمكرمة: مكتبة االفصليیة. −
عبد االلطيیف٬، أأحمد .(2012مم).علم نفس االنمو٬، ااألررددنن: دداارر دديیبونو للنشر وواالتوززيیع. −
صدقة٬، سوززاانن؛ ووشاهھھھيین٬، إإيیمانن.(2011). ااتجاهھھھاتت معاصرةة في االصحة االنفسيیة٬، االقاهھھھرةة: مكتبة ززهھھھرااء االشرقق. −
أأبو االسعد٬، أأحمد عبد االلطيیف؛ وواالختاتنة٬، سامي محسن .(2011). علم نفس االنمو٬، عمانن: مركز دديیبونو لتعليیم االتفيیكر. −
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              وو.  االمراافق وواالتجهھيیزااتت االمطلوبة  

٣۳.  قائمة االكتب وواالمرااجع االمقترحة (مثالً: االدوورريیاتت االعلميیة٬، االتقارريیر٬، ... إإلخ): 
معمريیة٬، بشيیر, (2010). علم االنفس اااليیجابي٬، ااتجاهه جديید لدررااسة االقوىى االفضائل ااالنسانيیة. ددررااساتت نفسيیة٬، االجزاائر: −

مركز االبصيیرةة للبحوثث ووااالستشاررااتت وواالخدماتت االتعلميیة. 
االسيید٬، أأحمد ررجب محمد. (2012). فاعليیة برنامج لألنشطة االال صفيیة في تحسيین االصحة االنفسيیة لدىى ااالططفالل االمعاقيین −

عقليیا. مصر: مجلة ااإلررشادد االنفسي, عع 31 
−David, R.& et.,(2002). Indoor Action Games for 
−Elementary Children Active Games and Academic 
−Activities for Fun and FITNESS, New York. 
−§ Leigh, Elyssebeth & Kinder Jeff .(2001). Games for 
−Learning. Farrar Straus Giroux, New York. 
ددوورريیاتت وومجالتت عربيیة ووأأجنبيیة في مجالل االطفولة. −
عرضض شراائح تعليیميیة. −
  االمكتبة االدااخليیة للكليیة وواالمركزيیة بالجامعة.−

٤. قائمة االمصاددرر ااإللكتروونيیة (مثالً: موااقع ااإلنترنت٬، ووسائل االتوااصل ااالجتماعي... إإلخ): 

− www.neelwafurat.com 
− www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=201782 
− www.alshmaly.net 
− www.aljlees.com/14s2998194-1324.html 
− www.9bnat.com/vb/t30888.html 
− http://www.aaiin.com/vb/showthread.php?t=2107 

وويیتركك للطالبة االفرصة بالدخولل على موااقع االبحث من خاللل االكلماتت االمفتاحيیة للمقررر٬، حتى تنمي لديیهھا مهھاررااتت االتعامل مع −
شبكاتت ااألنترنيیت٬، ووتتكونن لديي االطالبة االداافعيیة ووحب االتعرفف على موااقع أأكثر.

٥. مواادد تعلم أأخرىى٬، مثل: االبراامج االتي تعتمد على االكمبيیوتر٬، أأوو ااألقرااصص االمضغوططة٬، أأوو االبرمجيیاتت٬، أأوو االمعايیيیر االمهھنيیة٬، أأوو 
االلواائح ووااألنظمة: 

أأقرااصص مدمجة توضح االماددةة االعلميیة للمقررر. −
عرووضض عن ااألعمالل االفنيیة االمبتكرةة.−

حددد ااحتيیاجاتت االمقررر بما في ذذلك حجم االفصولل االدررااسيیة وواالمعامل (مثالً: عددد االمقاعد في االفصولل االدررااسيیة وواالمعامل٬، مدىى 
توفر أأجهھزةة االكمبيیوتر٬، ... إإلخ). 
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         زز.   تقيیيیم االمقررر ووعمليیاتت االتحسيین: 

١۱. االمراافق االتعليیميیة (مثالً: فصولل ددررااسيیة٬، معامل٬، قاعاتت عرضض أأوو معامل إإيیضاحح٬، ... إإلخ): 
عددد االمقاعد = 40 مقعد. −
قاعاتت حديیثة مزووددةة بتقنيیاتت االتعلم ووأأجهھزةة االعرضض االمختلفة. −
أأجهھزةة االكمبيیوتر بملحقاتهھ.−

٢۲. االتجهھيیزااتت االحاسوبيیة (مثالً: أأجهھزةة االصوتت وواالصوررةة (AV)٬، أأجهھزةة االعرضض٬، االسبوررةة االذكيیة٬، براامج االكمبيیوتر٬، ... إإلخ): 
يیجب أأنن تتواافر في قاعاتت االمحاضرااتت أأجهھزةة االكمبيیوتر متصلة باإلنترنت.−

٣۳. مواارردد أأخرىى (مثالً: إإذذاا االمطلوبب معدااتت مختبر معيینة فحددد ااالحتيیاجاتت أأوو أأررفق قائمة): 
جهھازز عرضض االبورربويینت.−

١۱. ااسترااتيیجيیاتت االحصولل على االتغذيیة االرااجعة من االطالبب حولل فعاليیة عمليیة االتدرريیس: 
تحليیل نتائج االطالباتت في االمقررر. −
تقويیم مفرددااتت االمقررر عن ططريیق تحليیل مهھاررااتت ااإلتقانن لدىى االطالبة. −
مناقشة أأبحاثث االطالباتت مع بعض عضوااتت هھھھيیئة االتدرريیس  بالقسم ووتقويیمهھا. −

٢۲. ااسترااتيیجيیاتت أأخرىى لتقيیيیم عمليیة االتدرريیس من قِبَل ااألستاذذ أأوو االقسم االعلمي: 
نموذذجج تقيیيیم مقررر ددررااسي. −
تقارريیر االكفايیة االسنويیة االتي تعدهھھھا ااإلددااررةة بالقسم. −
مناقشة أأبحاثث ططالبب االمقررر وومدىى إإتقانهھم لمهھاررااتت االبحث٬، ووخطوااتت حل االمشكلة٬، ووكتابة االبحث٬، مع بعض عضوااتت −

هھھھيیئة االتدرريیس بالقسم. 
ااستبانة تقويیم االطالبة لعضو هھھھيیئة االتدرريیس. −

٣۳. عمليیاتت تحسيین االتدرريیس: 
تطبيیق االتقنيیاتت االحديیثة في االتعلم. −
أأنن تتقبل االطالبة أأسلوبب االتعلم االذااتي. −
تطبيیق االتعلم ااإللكترووني. −
تغيیيیر ططراائق االتدرريیس في بعض االموااضيیع االتي لم تتقن االطالبة مهھاررااتهھا أأوو لم تكتمل فيیهھا االجواانب االمعرفيیة. −
ززيیاددةة ااألنشطة في بعض مفرددااتت االمقررر. −
إإضافة بعض االتكليیفاتت االمنزليیة للطالبة. −
االتدرريیب االمستمر لعضو هھھھيیئة االتدرريیس. −
توفيیر ااألددووااتت االحديیثة االالززمة للتعلم. −
تطبيیق ووسائل االتعلم ااإللكترووني. −
تباددلل االخبرااتت االدااخليیة وواالخاررجيیة لتقديیم بعض مفرددااتت االمقرررااتت كأعضاء ززاائريین −
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٤. عمليیاتت االتحقق من مستويیاتت إإنجازز االطلبة (مثالً: مرااجعة االتصحيیح من قبل عضو هھھھيیئة تدرريیس مستقل لعيینة من أأعمالل 
االطلبة٬، أأوو تباددلل تصحيیح ااالختباررااتت٬، أأوو عيینة من االوااجباتت بصفة ددوورريیة مع عضو هھھھيیئة تدرريیس في مؤسسة تعليیميیة أأخرىى): 

مرااجعة عيینة من أأعمالل ااألووررااقق االتي تم تصحيیحهھا من قبل أأستاذذةة االمقررر. −
االقيیامم من قبل أأستاذذ االمقررر بتباددلل تصحيیح عيینة من االوااجباتت أأوو ااالختباررااتت بصفة ددوورريیة مع عضو هھھھيیئة تدرريیس آآخر −

لنفس االمقررر في مؤسسة تعليیميیة أأخرىى. 

٥. صف ترتيیباتت االتخطيیط للمرااجعة االدوورريیة لفاعليیة االمقررر وواالتخطيیط للتحسيین: 

ااالجتماعع االدوورريي ألعضاء هھھھيیئة االتدرريیس االمقررر للوقوفف على نقاطط االضعف وومعالجتهھا وونقاطط االقوةة ووتعزيیزهھھھا. −
ااالططالعع االمستمر على موااقع خاصة بالمقررر للتعرفف على كل ما هھھھو جديید في هھھھذاا االمجالل. −
أأخذ آآررااء االطالباتت حولل االمقررر من خاللل ااستبيیاناتت تعكس ووجهھاتت االنظر حولل موضوعاتت االمقررر ووططريیقة االتدرريیس. −
تقيیيیم مقررر ددررااسي. −
مرااجعة االخطط االدررااسيیة. −
تطويیر االخطط االدررااسيیة في ضوء االتوجهھاتت االمعاصرةة ووحاجاتت االمجتمع. −
موااكبة االتطوررااتت في ططبيیعة االعمل وواالتطورر االمهھني في مجالل االمقررر. −
االتوااززنن ما بيین االموااضيیع االنظريیة وواالتطبيیقاتت االعمليیة. −
تباددلل االخبرااتت ووااآلررااء بيین أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس في هھھھذاا االمجالل. −
تطويیر ااإلمكانيیاتت االبشريیة. −
رربط االمقررر بمفهھومم االجوددةة ووااالعتمادد ااالكادديیمي االمحلي وواالدوولي. −
متابعة االجديید في ااسترااتيیجيیاتت االتفكيیر وواالبحث االعلمي في مجالل االتربيیة٬، ووتقنيیة االمعلوماتت. −
ااالستفاددةة من ددووررااتت االتطويیر االجامعي ووتفعيیلهھا في ااألددااء االتعليیمي. −
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