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.الريادة والتميز في جودة التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع محلًيا وإقليمًيا

 

وي علم النفس التربفي مجال  اوأخالقيً  اومهنيً  امعرفيً  ةمتمكنو  ةمتخصصو كوادر بشرية مؤهلة إعداد 
 .المجتمع بكفاءة وفاعلية احتياجاتلتلبية  ،النفسي والتربوي اإلرشاد و 
 

ؤهلة إعداد خّريجين مؤّهلين ومتمّيزين لتلبية احتياجات المجتمع المحلي واإلقليمي، من خالل كوادر م
 وقادرة على مواكبة المعايير المحلية والدولية وفًقا لمعايير إدماج التعليم اإللكتروني.

 

 تنمية الخبرات النظرية والعملية لفهم السلوك اإلنساني وتفسيره. .1
 .التربوي  االرتقاء بالمهارات البحثية إلجراء الدراسات في مجاالت علم النفس .2
 تحديث الوسائل والتجهيزات والمصادر المستخدمة في العملية التعليمية. .3
 .المجتمع ذات الصبغة النفسيةالمساهمة في معالجة قضايا  .4

 

 

 التربوية والنفسية في العملية التعليمية.نظريات الالتعرف على  .1

 توضيح الفروق الفردية بين المتعلمين في المؤسسات التربوية. .2

لنفسي في الميدان ا اإلحصائيةتطبيق المهارات البحثية الكمية والنوعية من خالل استخدام البرامج  .3
 والتربوي.

 مهارات التفكير العليا في حل المشكالت التربوية والنفسية. توظيف .4

 تقييم االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية في الميدان النفسي والتربوي. .5

  وأدوات القياس التربوية والنفسية في العملية التعليمية.بناء االختبارات  .6
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( 33من ) القياس والتقويم –علم النفس التربوي تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في تخصص 
 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:

 

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 %72 24 متطلبات التخصص اإلجبارية أواًل 

 %28 9 متطلبات التخصص االختيارية ثانًيا

 100% 33 المجموع

 
 

 

X x  7 0  x  3 0  1 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المجال المعرفـي  ُمستوى المادة  التسلسل

 كلية العلوم التربوية والنفسية  النفس التربوي علم       
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 ( ساعة معتمدة وتشمل المساقات اآلتية:24أواًل: المتطلبات االجبارية )

 

 عدد الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

 3 أساسيات البحث العلمي 10310701

 3 اإلحصاء في البحث العلمي 10310702

 3 متقدم – علم نفس تربوي  10330701

 3 تطوير االختبارات والمقاييس 10340701

 3 قياس القدرات والميول 10340702

 3 أساليب القياس غير االختبارية 10340703

 3 التقويم التربوي  10340704

 3 االختبارات محكية المرجع 10340707

 24 المجموع

 
 آلتية:اساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات  9ثانًيا: المتطلبات االختيارية ويخصص لها 

 

 عدد الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

 3 مشروع تطبيقي في بناء االختبارات 10340701

 3 أساليب التقييم الفردي 10340708

 3 قياس الشخصية 10340709

 3 تعليم التفكير 10330704

 3 تحليل البياناتاستخدامات الحاسوب في  10340706

 
 .منه بنجاح االمتحان الشامل: يخضع الطالب المتحان شامل بعد دراسة المساقات المطلوبةثالثًا: 
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 ، المتطلب السابق: ال يوجد(: 0،ع:3،ن:3أساسيات البحث العلمي ) 10310701

 يتناول هذا المساق التعريف باألسس الفلسفية للبحث العلمي ومناهجه المختلفة في العلوم النفسية
صرها، والتربوية، وإكساب الطالب مهارات إعداد مخطط البحث بدًءا باختيار المشكلة البحثية وتحديد عنا

قدير المعاينة وكيفية ت ومتغيرات البحث بأنواعها المختلفة، ومروًرا بمراجعة األدب السابق، وأساليب
صها حجم العّينة وطريقة اختيارها، وكيفية اختيار األداة المناسبة لجمع البيانات والتحّقق من خصائ

ث، وأصول السيكومترية، وأساليب تحليل البيانات، وانتهاًء بالتعريف بأسلوب الكتابة العلمية لتقرير البح
 .(APA)ب نظام رابطة علم النفس األمريكية التوثيق في متن البحث وفي قائمة المراجع بحس

 
 (:ال يوجدالمتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3)اإلحصاء في البحث العلمي  10310702

نية يتناول هذا المساق المفاهيم األساسية في اإلحصاء بنوعيه الوصفي واالستداللي، والتوزيعات العي
وخصائصها، وكيفية توظيف األساليب اإلحصائية في اختبار الفرضيات حول المتوسط الحسابي، 

بأساليب ومعامل االرتباط، والنسبة، باإلضافة إلى التعريف بأساليب اإلحصاء الالمعلمي مقارنًة 
اإلحصاء المعلمي.  كما يتناول المساق إكساب الطالب مهارات استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم 

ات ( في تحليل بيانات واقعية باستخدام األساليب اإلحصائية المالئمة، وقراءة مخرجSPSSاالجتماعية )
 .ونتائج التحليل االحصائي وتفسيرها، والتعليق عليها بلغة احصائية سليمة

 

 : ال يوجد(:، المتطلب السابق0، ع:3، ن،3)متقدم  -علم نفس تربوي   10330701

ة يتناول هذا المساق مفهوم علم النفس التربوي، وموضوعاته، وأهميته، ونظرياته، والعمليات العقلي
أثر التعلم  كاالنتباه، واالدراك، والذاكرة والنسيان، ومبدأ الفروق الفردية في التحصيل والتعّلم، وانتقال

ات والتدريب، والدافعية ونظرياتها، والتفكير وحل المشكالت، والتطبيقات التربوية المستندة للدراس
 الحديثة.
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 ، المتطلب السابق: ال يوجد(:0، ع:3، ن،3)تعليم التفكير  10330704

يب وتصنيفاته، وأساليتناول هذا المساق التعريف بمفهوم التفكير، وعملياته، ومهاراته، ومستوياته، 
لمختلفة التفكير المختلفة وتطّورها وتعليمها.  كما يتناول المساق برامج واستراتيجيات تعليم التفكير ا

ركيز وعوامل نجاحها، كما يعالج التفكير فوق المعرفي، وتفكير حل المشكلة، والتفكير اإلبداعي مع الت
 على طرق تنمية وتطوير كل منها، والتدريب عليها.

 
 :، المتطلب السابق: ال يوجد(0، ع:3، ن، 3االختبارات والمقاييس )تطوير  10340701

ء يتناول هذا المساق مفاهيم وافتراضات النظرية الكالسيكية في القياس، والكفايات العملية في بنا
ما ك  وتطوير االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية، ومهارات تطبيقها وتصحيحها وتفسير نتائجها.

يتناول المساق الخصائص السيكومترية لالختبارات والمقاييس وطرق التحّقق منها، وتحليل الفقرات 
ضافة والكشف عن فاعليتها، واشتقاق المعايير بأنواعها أثناء عملية تقنين االختبارات والمقاييس، باإل

جابة للفقرة(، ونماذجها إلى تعريف الطالب بمقدمة حول النظرية الحديثة في القياس )نظرية االست
 وافتراضاتها.

 
 ، المتطلب السابق: ال يوجد(:0، ع:3، ن،3)القدرات والميول قياس  10340702

تجاهات، يتناول هذا المساق أبرز الجوانب النظرية والتطبيقية الختبارات ومقاييس القدرات، والميول واال
ة في مجاالت علم النفس واإلرشاد والتربي ومقاييس الشخصية المختلفة التي تهّم المربين والعاملين

بداع، الخاصة، بما في ذلك اختبارات الذكاء، والنظريات التي تفسر الذكاء، واالستعداد األكاديمي، واإل
 واختبارات التحصيل والميول المقننة، والصعوبات التي تواجه الباحثين في هذا المضمار.

 
 ، المتطلب السابق: ال يوجد(:0، ع:3، ن،3)غير االختبارية أساليب القياس  10340703

ة يتناول هذا المساق مفاهيم وافتراضات نظرية، وكفايات عملية في استخدام األساليب غير االختباري
راءات )المالحظة، والمقابلة، وسجالت األداء، والتقويم الواقعي(، ومجاالت استخدامها، والمبادئ واإلج

ت األساليب، وتطبيقها، والتحقق من فاعليتها في األغراض والمجاالالتي يمكن اتباعها في إعداد هذه 
 التي ُتستخدم فيها.
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 ، المتطلب السابق: ال يوجد(:0، ع:3، ن،3التربوي )التقويم  10340704

لتربوي، ايتناول هذا المساق المفاهيم والمهارات األساسية في التقويم التربوي التي تشمل أهداف التقويم 
م والمنهاج، ومقوماته ونماذجه النظرية، وأنواعه، ومجاالته، وتطبيقاته التربوية في التعّلم والتعليوأسسه، 

ر والبرنامج المدرسي بمجمل عناصره، وإعداد اختبارات التحصيل، وتطبيقها وتصحيحها وتحليلها وتفسي
الصدق والثبات  وخاصيتيومعادالت التصحيح ألثر التخمين،  نتائجها، ونظم العالمات وتركيبها،

 وأنواعها وطرق التحّقق منها.
 

 :(10340701، المتطلب السابق )0، ع:3، ن، 3تطبيقي في بناء االختبارات )مشروع  10340705
هذا المساق إلى إكساب الطالب مهارة تحديد مشكلة بحثية يحتاج بحثها إلى جمع بيانات في يهدف 

ن حيث عرض لمبررات بحث المشكلة واإلطار النظري عينة متيّسرة، وتحديد خطوات البحث الالحقة م
ا أو الذي تنطلق منه، وعرض الدراسات السابقة ذات العالقة، ومنهجية البحث، وإعداد اختباًرا تحصيليً 

مقياًسا نفسًيا أو تربوًيا في إحدى مجاالت القدرات المعرفية أو السمات الشخصية أو الميول أو 
 لناتجة، وعرضها باستخدام المنهجية العلمية المناسبة.االتجاهات، وتحليل البيانات ا

 
 جد(:، المتطلب السابق: ال يو 0، ع:3، ن، 3في تحليل البيانات )استخدامات الحاسوب  10340706

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بأهم البرمجيات اإلحصائية التي ُتستخدم ألغراض تحليل 
وعملية ترميز البيانات، وإدخالها في ذاكرة الحاسوب، وتحليلها ، SPSS ،SAS ،AMOSالبيانات مثل 

تائج باستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية، باإلضافة إلى إكساب الطالب مهارة قراءة ن
 التحليل، والتعليق عليها بلغة إحصائية سليمة.
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 ، المتطلب السابق: ال يوجد(:0، ع:3، ن، 3االختبارات محكّية المرجع ) 10340707

، يتناول هذا المساق مفاهيم وافتراضات نظرية، وكفايات عملية في إعداد االختبارات محكّية المرجع
ذه هوطرق تطبيقها، وتصحيحها، وتفسير نتائجها.  كما يتناول المساق الدالالت التي تعّبر عن فاعلية 

ع بارات ممثلة بالخصائص اإلحصائية لالختبار وفقراته، والفروق بين االختبارات محكّية المرجاالخت
 ومعيارية المرجع بكافة جوانبها.

 
 :، المتطلب السابق: ال يوجد(0، ع:3، ن،3) التقييم الفرديأساليب  10340708

وطرق  تطبيقه واالستفادة منه أساليب التقييم الفردي من حيث تعريفه وأهميته ومفاهيمه وأدواته وكيفية
ه بالنسبة جمع المعلومات واستخدام االختبارات والمقاييس الخاصة بعملية التقييم الفردية والجمعية وفائدت

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

 
 ، المتطلب السابق: ال يوجد(:0، ع:3، ن، 3الشخصية ) قياس 10340709 

لمؤثرة يتناول هذا المساق التعريف بكيفية تشكل الشخصية، والعوامل البيولوجية والنفسية واالجتماعية ا
فيها، ونظريات الشخصية وتطّورها، واألساليب المستخدمة في قياس الشخصية، وأنماطها، والتمييز 

 ر السوية، والخصائص السيكومترية لهذه االختبارات والمقاييس، والصعوباتبين الشخصية السوية وغي
 التي تواجه المختصين والعاملين في هذا المجال.

 


