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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 3 :ساعات

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر .السابع
 .٤المتطلبات 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
45
0
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

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
تتضمن وحدات المقرر :مقدمة عن العالج السلوكي وأصله ونشأته ،االنتقادات والمزايا والعيوب ،نظريات العالج السلوكي:
األشراط اإلجرائي ،األشراط الكالسيكي ،التعلم االجتماعي .كما يتضمن المقرر تطبيقات على فنيات وأساليب العالج السلوكي
اإلجرائي (التشكيل ،التسلسل ،االقتصاد الرمزي) وأساليب العالج السلوكي البافلوفي (إزالة الحساسية التدريجي ،الغمر،
التنفير) وأساليب التعلم االجتماعي (النمذجة ،األساليب المستندة إلى تعزيز الفاعلية الذاتية )
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالعالج السللللللللوكي ونظرياته وولياته وتطبيقاته وإلمام الدارا ببع االضلللللللطرابات
النفسية التي يمكن عالجها سلوكيا.
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.2

المعارف
ان يتعرف الطالب علي الخلفية النظرية للعالج السلوكي
ان يعدد الطالب فنيات العالج السلوكي .
أن يذكر الطالب االضطرابات النفسية التي يمكن عالجها سلوكيا.
المهارات
ان يطبق الطالب الفنيات السلوكية المناسبة للحاالت المختلفة.
أن يوظف الطالب الفنيات المستخدمة مع الحاالت .
الكفاءات
ان يقدر الطالب القيم االخالقية في العالج النفسلللي ومسلللهولياته تجاض المرضلللى والمجتمع بشلللكل
عام

ع6
ع6
ع6
م2
م2
ك1

ج .موضوعات المقرر
م

ساعات االتصال

قائمة الموضوعات

 3ساعات
 6ساعات
 6ساعات
 3ساعات
 6ساعات
 6ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات

 1مقدمة للعالج السلوكي.
 2االشراط اإلجرائي (بشكل مفصل)
 3االشراط الكالسيكي (البافلوفي) (بشكل مفصل)
 4نظرية التعلم االجتماعي
 5تطبيقات النظرية اإلجرائية (مفصل)
 6تطبيقات نظرية االشراط الكالسيكي (مفصل)
 7تطبيقات نظرية التعلم االجتماعي
 8تصميم برنامج عالجي سلوكي
 9العالج السلوكي المعرفي
 10مراجعة مع نماذج تطبيقية

 45ساعة

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

2.1

2.2

المعارف
ان يتعرف الطللالللب علي الخلفيللة النظريللة للعالج المحاضرات التفاعلية
السلوكي
لعب االدوار ومشاهدة جلسات
ان يعدد الطالب فنيات العالج السلوكي .
عالجية لمعالجين سلوكيين
أن يذكر الطالب االضللللطرابات النفسللللية التي يمكن المناقشات والحوار
عالجها سلوكيا.
المهارات
ان يطبق الطالب الفنيات السلوكية المناسبة للحاالت عر امثلللة لحللاالت تعللاني
المختلفة.
من اضلللللللطرابلللات نفسللللللليلللة
ومناقشللللللة الفنيات السلللللللوكية
المناسبة لكل حالة
أن يوظف الطالب الفنيات المستخدمة مع الحاالت  .لعب االدوار بمشلللاركة اسلللتاذ
اللمللقللرر واللطللالب للمللعللرفللللة

طرق التقييم
المناقشة
االختبارات
لعب االدوار
المناقشات
العرو

التقديمية

لعب االدوار

تقويم الواجبللللات المنزليللللة
المتعلقة بالفنيات السلوكية

٤

الرمز

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس
ا مكللللا نيللللة ت ط ب يق ا ل ف نيللللات
السللوكية والصلعوبات التي قد
تواجله الطللاللب خالل التطبيق
الفعلي لها

طرق التقييم

3.0
الكفاءات
 تقويم المشاركة والتفاعلان يقدر الطالب القيم االخالقية في العالج النفسللللللي
 األنشتتطة االستتتقصتتائية و ل في النقاش واألعمالومسهولياته تجاض المرضى والمجتمع بشكل عام
3.1
الجماعية.
المشكالت .
 تقويم الذات واألقران. .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
٪20
السابع
 1اختبار شهري ()1
٪20
الرابع عشر
 2اختبار شهري ()2
٪10
متباين بين
تقديم Presentation
الطالب
3
(يللتللم جللللدولللللة
التقديم)
٪10
مسللللللتمر خالل
مشاركات وتطبيقات ومناقشات وواجبات
الللللللللفصللللللللللللللل
٤
الدراسي
٪40
نهاية الفصل
 5اختبار نهائي
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع 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:
 يتواصتتل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية والنظام األكاديمي
ومجاالت العمل المتا ة للتخصتتتتتا ،كما يتابع المرشتتتتتد عملية التستتتتتجيل ويناقب فيها الطالب بداء مبررات الحذف
وا ضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.
 وتقدم لجنة ا رشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج ،والتعامل مع الحاالت الخاصة وفق كل الة.
 يتضتتتمن هيكل الكلية و دإل لإلرشتتتاد األكاديمي ،ويوجد دعم ومتابعة كذل من عمادإل شتتت ون الطالب بشتتت ن االرشتتتاد
األكاديمي والمهني.
 يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل و دإل االرشاد النفسي تحت عمادإل ش ون الطالب
وهي متا ة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب ،ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها.
 ويوجد بالجامعة كذل و دإل ارشتتتتاد اجتماعي تحت عمادإل شتتتت ون الطالب ،وتعمل الكلية كذل على الدعم االجتماعي
من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفادإل من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة.
 تتولى و دإل التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لت كيد التكامل بين المقررات التي درستتتتتها الطالب،
وتقليا الفجوإل بينها وبين الستتتتتتياق الحقيقي للتطبيق ،وستتتتتتيتبنى البرنامج مفهوم الخبرات الميدانية التي ستتتتتتترتبط
بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.
كما يخصا عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص سب كل طالب ..
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:



المرجع الرئيس للمقرر

تتتتتعتتتتديتتتتل
الستتتتتتتلوك
ا نساني
المرشتتتتتتتتد
في العالج
االستتتتتعرا
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
السلوكي



التتتتتعتتتتتالج
الستتتتتلوكي
لتتتلتتتطتتتفتتتل
والمراهق



تتتتتعتتتتديتتتتل
الستتتتتتتلوك
ا نساني

المراجع المساندة



الخطيتتتب،
جمال



المحارب،
ناصر



إبتتراهتتيتتم،
عتتتتتتتتبتتتتتتتتد
الستتتتتتتتتار،
التتتدخيتتتل،
عتتتتتتتتبتتتتتتتتد
التتعتتزيتتز،
إبتتراهتتيتتم،
رضوان



الخطيتتتب،
جمال








دار نين،
دار
التتزهتتراء،
الرياض





2003

2000

دار العلوم
للطبتتتاعتتتة
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2003

دار نين،



2003
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المصادر اإللكترونية
أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاإل  ...إلخ)

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

تجهيزات

أخرى (تبعا لطبيعة التخصا)

متطلبات المقرر
1
2
3

طاوالت دائرية في القاعات لتسهل عملية التعلم التعاوني.
أال يتجاوز عدد الطالب في المحاضرإل عن  30طالبا.
قاعات دراسية مجهزإل ب جهزإل اسب و موصلة باالنترنت.

جهاز عرض " بروجكتر"
 .1توفير قوائم للمال ظة في معمل علم النفس.
توفير جهاز  smartللعرض.
- .2

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

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)

٦

مجاالت التقويم

مدي تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

المقيمون

الطالب

فاعلية التدريس
المراجع النظير

طرق التقييم
نماذج التقييم اإللكتروني لعضو
هيئة التدريا
نماذج التقييم داخل القاعة
الدراسية.
نماذج تقييم المقرر .
تقييم الطلبة عبر البريد االلكتروني
التفاعل الصفي .
التقييم الذاتي
تقييم أعضاء هيئة التدريس
تقييم أعضاء هيئة التدريا في
نفا التخصص كتغذية راجعة
المراجع النظير
تقييمات األقران

فاعلية طرق تقييم الطالب
أعضاء هيئة التدريس

تحليل نتائج الطالب في المقرر.

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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