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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات  ٣ المعتمدة:الساعات . ١

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  السادس . يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. ٣

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر ٤

 نفس" 341" مقاييس الذكاء والقدرات

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعات3 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 ساعة 30 محاضرات 1

 ساعة 15 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 0 المكتبة 3

 0 المشاريع /إعداد البحوث 4

 15تطبيق المقاييس  ()تذكرأخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. ١

 

ت الذكاء، ونظريات يتناول المقرر القياس واالختبارات النفسية، وأسس تصنيف اختبارات الذكاء والقدرات العقلية، وتعريفا
اردنر ( ـ والقدرات العقلية الخاصة وتطبيقاتها في المجاالت ج –يلفورد ج –ثرستون  –ثورنديك  –الذكاء ) سبيرمان 

 المختلفة

  للمقررالهدف الرئيس . 2

لذكاء والقدرات لذكاء والقدرات، وأهم النظريات التى تناولت ا الخاصةةةةةةةة،  يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفاهيم ا

 .والمقاييس المستخدمة فى التعرف على أنواع الذكاء المختلفة



 

 
٤ 

 للمقرر:مخرجات التعلم . ٣

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

المقاييس و تناولت الذكاء والقدرات الخاصة التيمفاهيم الذكاء والقدرات، وأهم النظريات  يعرف 1.1
 التعرف على أنواع الذكاء المختلفة . فيالمستخدمة 

 

 4ع

ثور  – انسيبرماختبارات الذكاء والقدرات العقلية، وتعريفات الذكاء، ونظريات الذكاء )  يصنف  1.2
جاردنر ( والقدرات العقلية الخاصة وتطبيقاتها في المجاالت  –جيلفورد  – نثرستو – كندي

 المختلفة

 4ع

 9ع الختبارات الذكاءيقدم  الطالب وصفا مختصرا  1.3

  المهارات 2

 1م بين القدرات الطائفية المختلفة في ضوء عدة معايير ومحكات للتصنيف. يميز   2.1

 4م النظرية . الذكاءات المتعددة من حيث مدى منطقية  األسس النظرية التى بنيت عليهانظرية  ينتقد 2.2

  الكفاءات 3

 10ك .مناقشة في ال يقدر ضرورة التكيف والمرونة  3.1
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2  مفهوم الفروق الفردية في القدرات العقلية  العوامل المؤثرة فيها    1

 2 مقدمة لمفهوم الذكاء ، وتعريفه من قبل الوجهات النظرية المختلفة. 2

 2 الفصل الثاني : نظرية سبيرمان 3

 2 الفصل الثالث :نظرية ثرستون 4

 2 الفصل الرابع :نظرية جيلفورد 5

 4 الفصل الخامس :القدرات الطائفية  6

 2 الفصل السادس :نظرية الذكاءات المتعددة  7

 2 الفصل السابع :الذكاء الوجداني 8

 4 الفصل الثامن : تصنيفات االختبارات العقلية  9

 4 الفصل التاسع : اختبار بينيه 10

 4 الفصل العاشر :التطبيقات التربوية  11.

 15 تدريبات عملية  12

  45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . ١

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

يعرف مفتتاهيم التتذكتتاء والقتتدرات، وأهم الن ريتتات  1.1

الخاصتتتتتتتة والمقاييس التي تناولت الذكاء والقدرات 

 . المستخدمة في التعرف على أنواع الذكاء المختلفة

 الحوار والمناقشة

 

التعلم التعاوني والمناقشات 

 الجماعية

 

 الحوار والمناقشة

 

 المهارات

التعلم التعاوني والمناقشات 

 الجماعية

 

فصلية  فرعية )  اختبارات
 : تتضمن (25%

 أسئلة موضوعية      
) التكملة ، الصواب والخطأ  

 ، االختيار من متعدد(
اختبار معمل المقاييس 

 (%20والقدرات ) 
ئلة شفوية أثناء أس -

 المحاضرة 

اختبةةةارات الةةةذكةةةاء والقةةةدرات العقليةةةة،  يصةةةةةةةنف  1.2
 – سةةةةةةيبرمانوتعريفات الذكاء، ونظريات الذكاء ) 

جةةاردنر (  –جيلفورد  – نثرسةةةةةةةتو – كثور نةةديةة
والقدرات العقلية الخاصةةةةة وتطبيقاتها في المجاالت 

 المختلفة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 اختبار نهائي - 
  (40%) 
 سئلة موضوعية أ -   

) التكملة ، الصواب والخطأ 
 ، االختيار من متعدد(

) تعداد ،  أسئلة مقاليه-       
ات ختباارا–مقالية مقيد 

 شفوية 
اسئلة قصيرة  تقييم 
الواجبات واالنشطة الفردية 

 والبحوث الجماعية 

 المهارات 2.0

 يميز  بين القدرات الطائفية المختلفة في ضتتوء عد   2.1

 .معايير ومحكات للتصنيف
لطريقة االستقرائية فى ا -

 التدريس
 .هنيذالالعصف  استراتيجية-
 اتخاذ القرار استراتيجية -
 خريطة المفاهيم. استراتيجية-
 التلخيص. استراتيجية -

 لمناقشات ا -لعب الدور
 استخدام التقنية 
 التدريب العملي

األسئلة الشفوية فى 
 المحاضرة.

بطاقات مالحظة المهارات 
 التي يكتسبها الطالب

تقييم تقرير الخبرة المبكرة 
 (  Rubricمن خالل )

اختبةةارات عمليةةة في معمةةل 
 المقاييس

ينتقتتد ن ريتتة التتذكتتاءات المتعتتدد  من  يتت  متتدى  2.2

 . بنيت عليها الن رية منطقية  األسس الن رية التى

 الكفاءات 3.0

األنشتتتطة االستتتتقصتتتائية و ل  .مناقشة في ال يقدر ضرورة التكيف والمرونة  3.1

 المشكالت

تقويم المشاركة والتفاعل في 

 النقاش واألعمال الجماعية.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

١ 

األسةةةةةةةةةةةةبةةةةةةوع  اختبارات فصلية       
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادس 
واألسةةةةةةةةةةةبةةةةوع 

 الثاني عشر

25% 

2 
ي فرديا في إحدى المدار س خبرة مبكرة تشةةةةةمل تطبيب اختبار ذكاء تطبيقا

 وكتابة تقرير اختبار نفسي , مشروع جماعي بحث +عروض بوربوينت

األسةةبوع الثاني 
 عشر

15% 

٣ 

عةةةةلةةةةى مةةةةدار  اختبارات عمليا وكتابة التقاريراألنشطة العملية وتطبيب 
الةةةةةةةةفصةةةةةةةةةةةةةةل 

 الدراسي

20% 

٤ 
االسةةةةةةةةةةةةبةةةةةةوع  االختبار النهائي)امتحان تحريري(

 الخامس عشر
40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 

كاديمي للطالب الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األاإلجراءات أو 

 لذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(:ا -الساعات المكتبية –المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 

 

 تي:البرامج، ويشمل ن ام االرشاد واجراءاته اآل يوجد ن ام محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى
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 ن ام األكاديمي يتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية وال

الحذف  ومجاالت العمل المتا ة للتخصتتتتتا، كما يتابع المرشتتتتتد عملية التستتتتتجيل ويناقب فيها الطالب  بداء مبررات

  ضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.وا

 وفق كل  الة. وتقدم لجنة ا رشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج، والتعامل مع الحاالت الخاصة 

 اد رشتتتيتضتتتمن هيكل الكلية و د  لإلرشتتتاد األكاديمي، ويوجد دعم ومتابعة كذل  من عماد  شتتت ون الطالب بشتتت ن اال

 األكاديمي والمهني.

  ون الطالب يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل و د  االرشاد النفسي تحت عماد  ش

 .وهي متا ة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب، ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها

 جتماعي عي تحت عماد  شتتتت ون الطالب، وتعمل الكلية كذل  على الدعم االويوجد بالجامعة كذل  و د  ارشتتتتاد اجتما

 .من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفاد  من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة

 تي درستتتتتها الطالب، ت التتولى و د  التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لت كيد التكامل بين المقررا

ية الت ياق الحقيقي للتطبيق، وستتتتتتيتبنى البرنامج مفهوم الخبرات الميدان ي ستتتتتتترتبط وتقليا الفجو  بينها وبين الستتتتتت

 بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.

  كل طالبكما يخصا عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص  سب. 

 

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . ١

 للمقرر المرجع الرئيس

 2005 المؤلف خليل ، معوض القدرات العقلية

 توصفج، فر القياس النفسي
مكتبة األنجلو 

 المصرية
2007 

 

 المساندةالمراجع 

 قوائم المقاييس و االختبارات النفسية . .1
كاء كتب الذكاء والقدرات العقلية المتوفرة في مكتبة الجامعة   بحوث ودراسةةةةةةةات الذ .2

ية المتوفرة في رسةةةةةةةةا قدرات العقل كاء وال لذ ية  بحوث ا لدوريات العلم با ئل المتوفرة 
الماجسةةةتير والدكتوراة  وهذل المصةةةادر يمكن الرجوع الى موقع القسةةةم وموقع عضةةةو 

 هيئة التدريس الذي يدرس المقرر

 اإللكترونيةمصادر ال

 مواقع الويب على اإلنترنِت التي ذات العالقة بمواضيعِ المقرِر. .1
 Power pointعرض المقرر من خالل برنامج الباور بوينت. .2
3. www. googel.com 

 

  ىأخر
.نظام أجهزةُ إعالم متعددة مرتبطة بالكتاب الدراسةةةةةةةي ومواقعِ الويب ذات العالقةِ  1

    lmsادارة التعلم 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكا العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

ي في المعمل  قاعات الدراسة للمعامل    تدريس المقرر عمليا
تستوعب ستون طالب بحد أدنى  ، وتفرغ القاعة لذلك  لمدة 

 ساعتان أسبوعيا. 
معمةةل علم نفس مجهز بةةاختبةةارات حةةديثةةة فى مجةةال الةةذكةةاء ،  1

 طالب بحد أقصى . 30يستوعب 

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبور   البيانات،عرض  )جهاز

 تزويد المعامل بعدد من أجهزة الحاسةةةب يتناسةةةب مع عدد الطالبات في كل
 شةةعبة )جهاز حاسةةوب لكل طالبة ( مع توفر اإلنترنت في القاعة والسةةما 
ية المبرمج قدرات العقل كاء وال لذ قاييس ا بة من االطالع على م طال كل  ة ل
نت  الكترونيا  توفير برامج احصةةائية  توفير جهاز كمبيوتر موصةةل باالنتر

- 
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 متطلبات المقرر العناصر

 تبعاً لطبيعة التخصا() ىأخر تجهيزات

ع موتوفير عدد من مقاييس الذكاء مثل بينيه النسةةةخة الخامسةةةة بما يناسةةةب 
ثل معدد الطالبات في كل شةةعبة   توفير عدد من مقاييس الذكاء  والقدرات 
فنيةةة مقةةاييس التفكير االبتكةةاري والتفكير النةةاقةةد تزويةةد معمةةل علم النفس ب

واجد على أن تتمعمل على إلمام ودراية باختبارات الذكاء والتعامل معها ، 
 فى المعمل باستمرار

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مخرجات التعلم للمقررمدي تحصيل 
أعضاء هيئة التدريس للمقرر مع منسق 

 المقرر

 تقرير جماعي تقويمي.

 استشار  الن راء.

 

 البرنامجقيادات  مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 
ب في المقرر تحليل نتائج الطال

 . لقسمومناقشتها من خالل مجلس ا

 مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

 
 استطالع آراء الطالب  ول المقرر الطالب

 فاعلية التدريس

 

.تقويمي تقرير المراجع الن ير  

 
 فاعلة طرق تقييم الطالب

 

 أعضاء هيئة التدريس

 

.تحليل نتائج الطالب في المقرر   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،ير المراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (وغير مباشرمباشر )يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


