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

االرتقاء بمعارف الخريجين ومهاراتهم لفهم الظواهر النفسية ألفراد المجتمع وتدريبهم على التعامل معها 
 .بمهنية عالية

 والعملية لفهم السلوك اإلنساني وتفسيره.نمية الخبرات النظرية ت .1
 االرتقاء بالمهارات البحثية إلجراء الدراسات في مجاالت علم النفس. .2
 ربط األبحاث العلمية بحاجات المجتمع في المجاالت النفسية. .3
 مواكبة المستجدات لتحديث الوسائل والتجهيزات والمصادر المستخدمة في العملية التعليمية. .4
 عالجة قضايا المجتمع ذات الصبغة النفسية.في م المساهمة .5

 

 فهم وتوظيف نظريات القياس والتقويم. .1
 تطوير االختبارات التربوية والمقاييس. .2
 وتحليل البيانات باستخدام البرامج الحاسوبية وفهم مخرجاتها وتفسيرها. العلميالبحث إجراء  .3
تطبيق االختبارات النفسية وبخاصة اختبارات الذكاء والقدرات العقلية والشخصية والميول  .4

 .واالتجاهات
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 %72 24 اإلجبارية متطلبات التخصص أوالً 

 %28 9 متطلبات التخصص االختيارية ثانياً 

 100 33 المجموع

 

X x  7 0    3 0  1 

  ُمستوى المادة  التسلســــل
المجال 
 المعرفـي

 رمـــز الكُلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

  علم نفس تربوي      
كلية العلوم التربوية 

 والنفسية

 10310701 أساسيات البحث العلمي 3 

 10310702 اإلحصاء في البحث العلمي 3 

 10330701 متقدم-علم نفس تربوي  3 

 10340701 االختبارات والمقاييستطوير  3 

 10340702 قياس القدرات والميول 3 

 10340703 أساليب القياس غير االختبارية 3 

 10340704 التقويم التربوي  3 

 10340705 مشروع تطبيقي في بناء االختبارات 3 10340701
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 رقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

3  10340706 إستخدامات الحاسوب في تحليل البيانات

3  10340707 االختبارات محكية المرجع

3  10340708 أساليب التقييم الفردي

3  10340709 قياس الشخصية

 10330704 تعليم التفكير 3

 

10310701330 

األسس الفلسفية للبحث العلمي، وأنواعه: التاريخي، والوصفي، والتجريبي، والنوعي، وفي أساليب اختيار 
العينة، والقياس، والتوثيق، وبناء الفرضيات واختبارها، ويعد الطالب في هذا المساق مشاريع بحوث 

 في ضوء خبراته 

10310702330

ماهية اإلحصاء بأنواعه الوصفي، واالستداللي وأنواع العينات، وطرق المعاينة المختلفة، ويتناول المساق 
المفاهيم األساسية في اإلحصاء، وخصائص التوزيعات العينية، ومعامالت االرتباط وتوظيفها، وتحليل 

والثنائي، والمقارنات  ين: األحادي،االنحدار، واختبار الفرضيات حول األوساط الحسابية، وتحليل التبا
في تحليل بيانات فعلية من  (SPSS)البعدية. مهارات استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
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(، وقراءة مخرجات χ2 ,t ,ANOVA  ،ANCOVAخالل األساليب اإلحصائية المالئمة، مثل: )
 عليق علمي عليها بلغة احصائية سليمة.ونتائج التحليل االحصائي وتفسيرها، والقدرة على كتابة ت

 
 

10330701               

المعلومات والنظريات التي من شأنها ان توجه عمليات التعلم والتعليم التي يقوم بها ، وتجعله اكثر 
نطاق المدرسة ، والوعي بخصائص المتعلمين قدرة على التعامل مع طلبته والجهات األخرى ضمن 

النمائية ، والعوامل المؤثرة فيها ، وفهم عملية التعلم واستيعاب نظرياته وتطبيقها في المواقف التربوية 
، وكيفية خلق الجو الفعال للتعلم ، وطرق مراعاة الفروق الفردية واالختالفات بين المتعلمين في 

استخدام التقويم بشكل مناسب ، وان يقوم بتوظيف المعرفة التي يكتسبها العمليات العقلية والنفسية، و 
 بشكل هادف ونشط .

10340701       

مفاهيم وافتراضاااااااااااااااات نظرية، وكفايات عملية في بناء االختبارات النفسااااااااااااااية والتربوية، وفي تطبيقها 
وتفسير نتائجها. كما يتناول الدالالت التي تعبر عن فاعلية االختبارات مقدرة بالخصائص وتصحيحها 

، كما يتناول نظرية االستجابة االحصائية للفقرات واالختبارات والمعايير المستخلصة في عملية التقنين
 للفقرة ونماذجها وافتراضاتها.

10340702                        

أبرز الجوانب النظرية والتطبيقية الختبارات القدرات والميول التي تهّم المربين والعاملين في مجاالت 
علم النفس واإلرشاد والتربية الخاصة، بما في ذلك اختبارات الذكاء واالستعداد األكاديمي واالبداع 

 صيل والميول المقننة.واختبارات التح

10340703             

مفاهيم وافتراضات نظرية وكفايات عملية في استخدام األساليب غير االختبارية والمجاالت المحددة 
لها، كما يتناول المبادئ واإلجراءات التي يمكن اتباعها في إعداد هذه األساليب وتطبيقها والتحقق من 

 لها.توضح فاعليتها في األغراض والمجاالت التي 
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10340704       

مفاهيم ومهارات أساسية في التقويم التربوي تشمل: أهداف التقويم التربوي وأسسه ومقوماته ونماذجه 
النظرية، وأنواعه، ومجاالته، وتطبيقاته التربوية في التعلم والتعليم والمنهاج، والبرنامج المدرسي بمجمل 

التقويم، وخطط الدراسات التقويمية من حيث أغراضها ومعاييرها عناصره، كما تشمل مراحل عملية 
 وتصاميمها وأساليبها وتفسير نتائجها.

10340705  
10340701 

الشخصية يعد الطالب خطة بحث تستخدم فيها أداة قياس، في مجاالت القدرات المعرفية أو السمات 
أو الميول واالتجاهات أو الخصائص الدافعية، وال تشمل مجاالت التحصيل األكاديمي، فيحدد مشكلة 
يحتاج بحثها إلى جمع بيانات في عينة متيسرة، ويحدد خطوات البحث األخرى من عرض لمبررات 

حث، فيطبق بحث المشكلة واإلطار النظري الذي تنطلق منه، وبعض الدراسات السابقة ومنهجية الب
خطة البحث، ويحلل البيانات الناتجة كفرضتين: األولى للتوصل إلى حلول لمشكلة البحث أو إجابات 
لألسئلة البحثية وهنا في التحقق من الخصائص السيكومترية ويكتب الطالب تقرير البحث حسب القواعد 

 األدلة الخاصة.المعتمدة في كتابة تقارير البحوث العلمية التي يمكن الرجوع إليها في 

10340706  

 SPSS,SASاستخدام البرمجيات اإلحصائية المعروفة في تحليل البيانات التربوية مثل برمجيات 
باستخدام األساليب اإلحصائية  وتحليلها الى جهاز الحاسوب وتركز هذه المادة على ادخال البيانات

الوصفية واالستنتاجية واالرتباطية ، كما تتضمن تفسير نتائج التحليل لكل أسلوب احصائي وكتابة 
 التقارير.

10340707    

االختبارات المحكية المرجع وفي تطبيقها يتناول مفاهيم وافتراضات نظرية وكفايات عملية في إعداد 
وتصحيحها وتفسير نتائجها، كما يتناول الدالالت التي تعبر عن فاعلية هذه االختبارات ممثلة 

 بالخصائص االحصائية لالختبار وفقراته.
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10340708     

أساااليب التقييم الفردي من حيث تعريفه وأهميته ومفاهيمه وأدواته وكيفية تطبيقه واالسااتفادة منه وطرق 
جمع المعلومات واساااااااااااااتخدام االختبارات والمقاييس الخاصاااااااااااااة بعملية التقييم الفردية والجمعية وفائدته 

بأنواعها كما يتناول  بالنساااااااابة للطالب والوقوف على الصااااااااعوبات التي تواجهه أثناء تطبيق االختبارات
 خصائص كل اختبار وآلية تطبيقها. 

10340709            

كيفية تشكيل الشخصية، وما هي العوامل المؤثرة فيها، والعوامل البيولوجية والنفسية واالجتماعية، كما 
سيتم دراسة وجهات النظر المختلفة لمجموعة من علماء النفس في كيفية تشكليل الشخصية وتطورها، 

مجموعة ن دراسااااااة الشااااااخصااااااية هي من أهم المباحث في علم النفس ألن شااااااخصااااااية الفرد هي أعلما 
.وطرق القياااس واألساااااااااااااااااليااب العواماال الوراثيااة والبيئيااة والنفساااااااااااااايااة التي اثرت فيااه خالل نموه وتطوره

المستخدمة في مجال الشخصية، والتي من خاللها نستطيع التعرف على نمط الشخصية والشخصيات 
 السوية.

10330704                                   

مفهوم التفكير، وعملياته، ومهاراته، ومستوياته، وتصنيفاته، وأساليب التفكير المختلفة وتطورها 
برامج واستراتيجيات تعليم التفكير المختلفة وعوامل نجاحها، كما يعالج التفكير فوق المعرفي، و وتعليمها. 

 ى طرق تنمية وتطوير كل منها، والتدريب عليها.وتفكير حل المشكلة، والتفكير اإلبداعي مع التركيز عل


