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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .١الساعات المعتمدة ٣ :ساعات

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .٣السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر .الخامس
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
 3ساعة

النسبة
٪100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
15
0
0
45
15
15
0
15
0
45

* هي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرر ،ويشتتمل كل  :جميع أنشتتطة التعلم ،مرل :ستتاعات االستتتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

٣

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .١الوصف العام للمقرر:

يتضمن المقرر عرضا موجزا للدراسات التي مهدت لظهور علم النفس التجريبي ،والتجربة العلمية ،وزمن
الرجع ،والسيكوفيزيقا  ،وطرق قياس العتبات الحسية (مثل قياس العتبة البصرية ،والعتبة السمعية ،والعتبة
اللمسية) ،ودراسة االنتباه البصري والسمعي ،ودراسة اإلدراك بشتى أنواعه ،مثل اإلدراك البصري (إجراء
تجارب عن إدراك العمق ،وإدراك اللون ،وإدراك الشكل ،وإدراك الحركة) ،دراسة عمليات التذكر (إجراء
تجارب عن الذاكرة العاملة ،والذاكرة طويلة المدى) ،دراسة عمليات التعلم (إجراء تجارب عن تعلم األزواج
ضا ،استخدام البرامج الحاسوبية في تصميم
المترابطة ،والتعلم الحركي) ،إجراء تجارب عن انتقال أثر التعلم .أي ً
التجارب النفسية .واستخدام األجهزة المتعارف عليها في مختبرات علم النفس التجريبي ،مع تدريب الطالب
على استخدام المنهج التجريبي في إعداد التجارب ،وتصميمها ،وكتابة تقارير علمية عنها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر

يهدددف اددذا المقرر إلى تعريف الطددالددب بددهاميددة المنهج التجريبي ودوره في تطور علم النفس كعلم ،وتعريفده
بالطريقة العلمية وخصددددددداكصدددددددها ،وكيفية تصدددددددميم التجارب .كذلك يهدف المقرر إلى تعريف الطالب ببع
الدراسددددددات التجريبية الشددددددهيرة في علم النفس والى تدريب الطالب على إجراء التجارب واسددددددتخدام األجهزة
العلمية التي تتطلبها التجربة .
 .٣مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف

ان يتعرف الطالب علي أامية التجريب وفاكدته في مجاالت علم النفس ومنااج البحث
العلمية وطرق التفكير العلمي وخصاكصه.
ان يحدد الطالب التهثيرات المختلطة للمتغيرات غير المستهدفة بالدراسة.
أن يصف الطالب بع الدراسات التجريبية الشهيرة في علم النفس.

ع1
ع9
ع3

المهارات

ان يصمم الطالب تجارب معملية مختبرية دقيقة.
أن يطبق تجارب لمعرفة انتقال أثر التعلم.

م1
م1

الكفاءات
أن يشارك الطالب في التجارب اإلجرائية بهدف تحسين ممارساته املهنية.

ك3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8

قائمة الموضوعات

الفصل األول :أامية المنهج التجريبي ودوره في تطور علم النفس .
الفصل الثاني :تعريف التجربة وعناصرها وطرق تناول املتغيرات وضبط املتغيرات الدخيلة.
الفصل الثالث :التصميمات التجريبية.
الفصل الرابع :أخالقيات البحث التجريبي وطرق كتابة التقريرالعلمي.
الفصل الخامس :تجارب التعلم.
الفصل السادس :تجارب الذاكرة.
الفصل السابع :تجارب االدراك الحس ي(السيكوفيزيقا).
الفصل الثامن :تجارب التخيل او االدراك.

ساعات االتصال

2
4
4
4
4
4
4
4

4

 .....تدريبات عملية

15
45

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .١ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم

طرق التقييم

1.0

المعارف

1.1

ان يتعرف الطددالددب علي أاميددة التجريددب
المحاضرات .
وفدداكدددتدده في مجدداالت علم النفس ومنددااج
المناقشة والحوار
البحددددث العلميددددة وطرق التفكير العلمي
وخصاكصه.

1.2

االختبارات
ان يحددددد الطدددالدددب التدددهثيرات المختلطدددة المحاضرة – المناقشة-
والنهاكية.
التجارب-
للمتغيرات غير المستهدفة بالدراسة.
كتابة التقارير
أوراق العمل وتقييم
أن يصدددددددف الطددالددب بع الدددراسددددددددات التعلم التعاوني
العرو
التعلم الذاتي
التجريبية الشهيرة في علم النفس.
كتابة التقارير
المهارات
أثناء
المشاركات
المحاضرة
المناقشة والحوار
ملف االنجاز
أن يصدددددمم الطالب تجارب معملية مختبرية العرو العلمية
واألبحاث
التقارير
حل المشكالت
دقيقة.
القصيرة
التعلم الذاتي
التقويم الذاتي
المناقشة ،العرو
أن يطبق تجارب لمعرفة انتقال أثر التعلم .حل المشكالت
التقديمية ،التقارير
التعلم الذاتي
العملية
الكفاءات
أن يشددارك الطالب في التجارب اإلجراكية التعلم التعاوني والعمل في
مجموعات
بهدف تحسين ممارساته المهنية .
تقييم األقران
لعب األدوار وتبادلها
المالحظة المباشرة
وحل
االستقصاء
تقييم التجارب
المشكالت

1.3

2.0

2.1

2.2

3.0

3.1

االختبارات
والنهاكية
كتابة التقارير

الفصلية

الفصلية

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

 1اختبار فصلي أول
 2تقارير عن التجارب المعملية بعد كل تجربة

توقيت التقييم
(باألسبوع)

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

%20

السادس
االسددددددددددبدددو
الدددثددددامدددن -
%20
االسددددددددددبدددو
الددعدددداشدددددددددر-

5

م

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

 3اختبار فصلي ثاني
 4اختبار نهاكي تحريري
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عر

(باألسبوع)

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

االسددددددددددبدددو
الثاني عشر
األسددددددددددبدددو
%20
الرابع عشر
االسددددددددددبدددو
%40
االخير
تقديمي ،مشرو جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك ( مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):

يوجد نظام محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرامج ،ويشمل نظام االرشاد واجراءاته اآلتي:
يتواصدددل الطالب الجدد مع مرشددددام العلمي في البرنامج مأو المسدددارم ليتم تعريفهم بالخطة الدراسدددية والنظام
األكاديمي ومجاالت العمل المتاحة للتخصددددم ،كما يتابع المرشددددد عملية التسددددجيل ويناقش فيها الطالب إلبداء
مبررات الحذف واإلضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.
وتقدم لجنة اإلرشدداد األكاديمي برامج توعية وإرشدداد خالل سددير البرنامج ،والتعامل مع الحاالت الخاصددة وفق
كل حالة.
يتضددددمن ايكل الكلية وحدة لإلرشدددداد األكاديمي ،ويوجد دعم ومتابعة كذلك من عمادة شدددداون الطالب بشددددهن
االرشاد األكاديمي والمهني.
يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدة االرشاد النفسي تحت عمادة شاون
الطالب واي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب ،ويمكن للكليات تحويل الحاالت
لها.
ويوجد بالجامعة كذلك وحدة ارشددددددداد اجتماعي تحت عمادة شددددددداون الطالب ،وتعمل الكلية كذلك على الدعم
االجتماعي من خالل المرشدددددددد األكاديمي وتوجيه الطالب لالسدددددددتفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها
الجامعة.
تتولى وحدة التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لتهكيد التكامل بين المقررات التي درسدددددددها
الطالب ،وتقليم الفجوة بينها وبين السدددياق الحقيقي للتطبيق ،وسددديتبنى البرنامج مفهوم الخبرات الميدانية التي
سترتبط بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.
كما يخصددم عضددو ايكة التدريس سدداعات مكتبية يسددتقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخام حسددب كل
طالب ..
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .١قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

القرشددددي ،عبد الفتالص الصددددبوة ،محمد نجيب  .2000.التجريب في علم النفس،
الكويت دار القلم.
 خيري ،السددددددديدددد محمدددد واخرون .1982.علم النفس التجريبي .الريدددا ،مطبوعات جامعة الملك سعود.
مجلة علم النفس
مجلة دراسات نفسية
Journal Of Experimental Psychology
APA.org
٦

المصادر اإللكترونية

موقع يوتيوب
برامج كمبيوترية تجري عليها التجارب مثل برنامج E -Prime

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

 مختبر لعلم النفس مجهز باألدوات واالجهزة . 0اجهزة كمبيوتر مزودة بهحدث البرامج للتطبيق واجراء
تجارب معملية عليها.
مطلوب عدد من االجهزة المعملية لتدريب الطالب على
استخدامها منها اجهزة زمن الرجع ومهارة االصابع وساعات
االيقاف.

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

طرق التقييم

المقيمون

مدي تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
الطالب

فاعلية التدريس
المراجع النظير

.1

نماكج التقييم اإللكتروني لعضو هيئة
التدريس
نماكج التقييم داخل القاعة الدراسية.
نماكج تقييم المقرر .

.1
.2
.3

التقييم الذاتي
تقييم أعضاء هيئة التدريس
تقييم أعضاء هيئة التدريس في نفس
التخصص كتغذية راجعة
المراجع النظير
تقييمات األقران

.2
.3

.4
.5
فاعلية طرق تقييم الطالب
أعضاء هيئة التدريس

تحليل نتائج الطالب في المقرر.

مجاالت التقويم (مرل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

7

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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