
 
 

 

 

 
1-8 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

  

20182019



 
 

 

 

 
2-8 

 

 القسمرؤية 

 أنموذجًا لقسم مميز أكاديمًيا وتربوًيا وبحثًيا على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

 

 رسالة البرنامج

لتعامل ااالرتقاء بمعارف الخريجين ومهاراتهم لفهم الظواهر النفسية ألفراد المجتمع وتدريبهم على 
 .معها بمهنية عالية

 

 أهداف البرنامج

  والعملية لفهم السلوك اإلنساني وتفسيره.تنمية الخبرات النظرية 
 .االرتقاء بالمهارات البحثية إلجراء الدراسات في مجاالت علم النفس 
 .ربط األبحاث العلمية بحاجات المجتمع في المجاالت النفسية 
 .مواكبة المستجدات لتحديث الوسائل والتجهيزات والمصادر المستخدمة في العملية التعليمية 
  معالجة قضايا المجتمع ذات الصبغة النفسيةالمساهمة في 

 

 مخرجات البرنامج  التعليمية 

 .اكتساب الدارسين القدرة على احداث التغير االيجابي والتطوير في المجاالت التربوية 
 .امتالك الدارسين القدرة على تطوير االختبارات والمقاييس وتحليل البيانات 
 م وتوظيف مهارات التعلم والنمو.اكتساب الدارسين للمهارات الالزمة لفه 
 .تزويد الدارسين بمهارات البحث العملي في مجال علم النفس التربوي 
 .امتالك الدارسين لمهارات التدريب في مجال اإلحصاء والبحوث 
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 مكونات الخطة
 

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 %72 24 متطلبات التخصص اإلجبارية أولا 

ا   %28 9 متطلبات التخصص الختيارية ثانيا

 100 33 المجموع

 

 

x x  x x  x x  3  1 

  ُمستوى المادة  التسلســــل
المجال 

 المعرفـي
 رمـــز الكُلية  مرمـــز الِقســــــــــــ 

  قياس وتقويم      
كلية العلوم التربوية 

 والنفسية

 

 سار الشاملم  -ساعة معتمدة(: 24المساقات االجبارية  للتخصص )

 رقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

 10173011 أساسيات البحث العلمي 3

 10173012 اإلحصاء في البحث العلمي 3

 10272012 متقدم-علم نفس تربوي 3

 10376021 تطوير الختبارات والمقاييس 3

 10375011 قياس القدرات والميول 3

 10276022 أساليب القياس غير الختبارية 3

 10376023 التقويم التربوي 3

 10376024 مشروع تطبيقي في بناء الختبارات 3

 ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية( 9المساقات االختيارية للتخصص )
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 رقم المساق المساق اسم الساعات المعتمدة

 10376024 إستخدامات الحاسوب في تحليل البيانات 3

 10375012 الختبارات محكية المرجع 3

 10373025 أساليب التقييم الفردي 3

 10373015 قياس الشخصية 3

 10272024 تعليم التفكير 3

 

 المطلوبة منه بنجاح.يخضع الطالب إلمتحان شامل بعد دراسة المساقات :  االمتحان الشامل

 

 وصف المساقات

ساعات  3                  أساسيات البحث العلمي  10173011

 معتمدة 

بحث هذا المساق في األسس الفلسفية للبحث العلمي وأنواعه: التاريخي والوصفي، والتجريبي، ي-

الطالب  واختبارها ويعدوالنوعين وفي أساليب اختيار العينة والقياس والتوثيق، وبناء الفرضيات 

 مشاريع بحوث في ضوء خبراته من هذا المساق.

 

ساعات  3     اإلحصاء في البحث العلمي   10173012

 معتمدة 

حاول في مساق الحصاء في التربية أن نتناول الوحدات التدريسية بشكل متدرج ومتسلسل ليناسب ن-

نوضح  علمها بكل يسر وموضوعية. في البدءالقدرات المختلفة للطلبة حتى يسهل عليهم تناولها وت

ئية وبيان للقارئ ماهية اإلحصاء وأهمتيه في مجالت الحياة المختلفة وبيان مفهوم الطريقة الحصا

اول مقاييس أبعادها المختلفة بما في ذلك الطريقة العلمية في اختيار العينات وانواعها ومن ثم نتن

ضوع التوزيع قاييس العالقة بين المتغيرات بأنواعها، وكذلك موالنزعة المركزية ثم مقاييس التشتت وم

عرفة الطبيعي للخصائص الطبيعية والنسانية وتقدير معلمات المجتمع الحصائية اعتمادا على م

المعلمات في حالة العينات المأخوذة من تلك المجتمعات . وسيجري ممارسة بعض التمرينات 

ينها دور الطالب التالف مع المبادئ الحصائية من حيث مضاموالتدريبات العملية لكي يصبح بمق

 وطرق استخدامها وأن يساعده ذلك في إجراء البحوث العلمية.
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ساعات  3      متقدم  -علم نفس تربوي 10272012

 معتمدة 

لم النفس التربوي هو أحد فروع علم النفس التطبيقي الذي يحاول تطبيق المبادئ والنظريات ع-

لطرق ات على السلوك النساني في المواقف التربوية. وهو أحد الموضوعات التي يغطي اوالتكنيك

نفسهم. هذه أالتربوية ومعانيها ليبرهن على مختلف اشكال وطرق التعلم والتعليم المتضمنة المتعلمين 

ف ختلمالطرق ومادة التعلم والبيئة التربوية وطرق التدريس والبواعث على مختلف انواعها وعلى 

، والذكاء وحل األفراد والدافعية وانتقال أثر التعلم والتدريب، والذاكرة البعيدة والقريبة والنسيان

 المشكالت واإلبداع، وطرق قياس التحصيل كل هذه المور تقع في ذهن المعلمين.

 

ساعات  3  تطوير االختبارات والمقاييس  10376021

  معتمدة 

عملية في بناء الختبارات النفساااااااية  اضاااااااات نظرية، وكفاياتيتناول هذا المسااااااااق مفاهيم وافتر-

اعلية فوالتربوية، وفي تطبيقها وتصاااااااحيحها وتفساااااااير نتائجها. كما يتناول الدللت التي تعبر عن 

لية الختبارات مقدرة بالخصاااائص الحصاااائية للفقرات والختبارات والمعايير المساااتخلصاااة في عم

 التقنين.

 

ساعات  3                 ت والميول                                         قياس القدرا 10375011

 معتمدة 

مربين تناول هذا المساق أبرز الجوانب النظرية والتطبيقية لختبارات القدرات والميول التي تهّم الي-

والستعداد  ذكاءوالعاملين في مجالت علم النفس واإلرشاد والتربية الخاصة، بما في ذلك اختبارات ال

 األكاديمي والبداع واختبارات التحصيل والميول المقننة.

 

 3                  أساليب القياس غير االختبارية                                  10276022

 ساعات معتمدة

الختبارية يتناول هذا المساق مفاهيم وافتراضات نظرية وكفايات عملية في استخدام األساليب غير -

والمجالت المحددة لها، كما يتناول المبادئ واإلجراءات التي يمكن اتباعها في إعداد هذه األسااااااليب 

 وتطبيقها والتحقق من فاعليتها في األغراض والمجالت التي توضح لها.
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ساعات  3       التقويم التربوي   10376023

 معتمدة 

لتقويم التربوي تشاااامل: أهداف التقويم التربوي سااااية في ايتناول هذا المساااااق مفاهيم ومهارات أسااااا-

التعليم وأساااااااساااااااه ومقوماته ونماذجه النظرية، وأنواعه، ومجالته، وتطبيقاته التربوية في التعلم و

اسات والمنهاج، والبرنامج المدرسي بمجمل عناصره، كما تشمل مراحل عملية التقويم، وخطط الدر

 يرها وتصاميمها وأساليبها وتفسير نتائجها.التقويمية من حيث أغراضها ومعاي

 

 3     مشروع تطبيقي في بناء االختبارات 10376024

 ساعات معتمدة 

طلب من الطالب في هذا المساق اعداد خطة بحث تستخدم فيها أداة قياس تقويم الطالب بأعدادها، ي-

فعية، ت أو الخصائص الدافي مجالت القدرات المعرفية أو السمات الشخصية أو الميول والتجاها

ا إلى ول تشمل مجالت التحصيل األكاديمي، فيحدد الطالب في خطة البحث مشكلة بحث يحتاج بحثه

 جمع بيانات في عينة متيسرة، كما يحدد خطوات البحث األخرى من عرض لمبررات بحث المشكلة

طة خحث، فيطبق الطالب واإلطار النظري الذي تنطلق منه، وبعض الدراسات السابقة ومنهجية الب

لل البيانات البحث بتطبيق أداة القياس في عينة يكون الطالب اختارها بما يالئم طبيعة المشكلة. ويح

البحثية  الناتجة من التطبيق كفرضتين: األولى للتوصل إلى حلول لمشكلة البحث أو إجابات لألسئلة

راتها. حيث صدقها وثباتها وفاعلية فق وهنا في التحقق من الخصائص السيكومترية ألداة البحث من

البحوث  وبعد استخالص النتائج يكتب الطالب تقرير البحث حسب القواعد المعتمدة في كتابة تقارير

 العلمية التي يمكن الرجوع إليها في األدلة الخاصة.

 

ساعات  3    استخدامات الحاسوب في تحليل البيانات  10376024

 معتمدة 

لبيانات التربوية مثل برمجيات ادة استخدام البرمجيات اإلحصائية المعروفة في تحليل تتناول هذه الما-

SPSS,SAS انات وتركز هذه المادة على ادخال البيانات وتنظيمها واستخدام البرمجيات لفحص البي

ائج تفسير نت وتحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية والستنتاجية والرتباطية ، كما تتضمن

 التحليل لكل أسلوب احصائي وكتابة التقارير.
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ساعات  3      االختبارات محكية المرجع  10375012

 معتمدة 

ع تناول هذا المساق مفاهيم وافتراضات نظرية وكفايات عملية في إعداد الختبارات المحكية المرجي-

سير نتائجها، كما يتناول الدللت التي  لختبارات اتعبر عن فاعلية هذه وفي تطبيقها وتصحيحها وتف

 ممثلة بالخصائص الحصائية لالختبار وفقراته.

 

سااااااااااااعااااات  3      أساليب التقييم الفردي  10373025

 معتمدة 

بيقه تناول هذا المساق أساليب التقييم الفردي من حيث تعريفه وأهميته ومفاهيمه وأدواته وكيفية تطي-

قييم اسااااااتخدام الختبارات والمقاييس الخاصااااااة بعملية التوالسااااااتفادة منه وطرق جمع المعلومات و

بة للطالب والوقوف على الصاااااااعوبات التي تواجهه أثناء تط بيق الفردية والجمعية وفائدته بالنسااااااا

 الختبارات بأنواعها كما يتناول خصائص كل اختبار وآلية تطبيقها. 

 

سااااااااااااعااااات  3            قياس الشخصية  10373015

 معتمدة 

نفسية والجتماعية، تشكيل الشخصية، وما هي العوامل المؤثرة فيها ، والعوامل البيولوجية وال كيفية-

ة كما سااايتم دراساااة وجهات النظر المختلفة لمجموعة من علماء النفس في كيفية تشاااكليل الشاااخصاااي

وتطورها، علما ان دراسااة الشااخصااية هي من أهم المباحث في علم النفس ألن شااخصااية الفرد هي 

س المساق عة العوامل الوراثية والبيئية والنفسية التي اثرت فيه خالل نموه وتطوره.كما سيدرمجمو

 طرق القياس والساااليب المسااتخدمة في مجال الشااخصااية، والتي من خاللها نسااتطيع التعرف على

 نمط الشخصية والشخصيات السوية.

ساعات  3       تعليم التفكير 10272024

 معتمدة 

لمساق أهم الموضوعات المتعلقة بتعليم التفكير من الناحيتين النظرية والتطبيقية، والتي يتناول هذا ا-

تهم العاملين في المؤسسات التعليمية ، والمؤسسات المعنية بالتنمية البشرية، كما تهم األفراد العاديين 

لجة النظرية في تعاملهم مع مشكالتهم الحياتية أينما كانوا، وتتدرج موضوعات المساق من المعا

لمفهوم التفكير وعملياته ومهاراته ومستوياته وتصنيفاته مرورا باستراتيجيات تعليمه وبرامج تعليمة 

وانتهاءا بعرض نماذج وتطبيقات عملية على كل مهارة من مهاراته ، كما يتناول المساق عوامل نجاح 
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عالج عملية التفكير فوق المعرفي برامج تعليم التفكير وأدوات تقييم مدى نجاح هذه البرامج ، كما ي

 ومهاراتها نظراا ألهميتها القصوى ألي برنامج لتعليم التفكير.

 

ساعات  3       حلقة بحث   10673013

 معتمدة 

تناول هذا المساق عرضا للمفاهيم األساسية في البحث العلمي ومراجعة لخطوات البحث العلمي ي-

ت ناصرها، وكيفية صياغة فرضياتها، وجمع المعلوماوكيفية تحديد هدف او أهداف الدراسية وع

لى الستنتاجات إالمطلوبة وبناء األدوات وإيجاد صدقها وثباتها، والمعالجة اإلحصائية للبيانات وصولا 

 وكيفية تنظيم مراجع الدراسة. وذلكم من أجل تطوير مقترح الدراسة.

 

 

 


