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071106-3201 الرقم :     

 نموذج توصيف مختصر
 نفس 163 رقم ورمز المقرر

 علم النفس التجريبي  اسم المقرر
 1 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  الساعات المكتبية
 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الدارس بأهمية المنهج التجريبي ودوره في تطور علم  :الهدف العام للمقرر( 1)
الدراسات التجريبية الشهيرة في علم و النفس كعلم، وتعريفه بالطريقة العلمية وخصائصها وكيفية تصميم التجارب. 

ويتناول المقرر ة العلمية التي تتطلبها التجربة. النفس والى تدريب الطالب على إجراء التجارب واستخدام األجهز 
عرض موجز للدراسات التي مهدت لظهور علم النفس التجريبي، التجربة العلمية، زمن الرجع، السيكوفيزيقا، طرق 
قياس العتبات )مثل قياس العتبة البصرية، العتبة السمعية، العتبة اللمسية(، دراسة االنتباه البصري والسمعي، دراسة 
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 

لتعلم الحركي (، إجراء تجارب عن انتقال أثر التعلم. أيًضا، استخدام ) إجراء تجارب عن تعلم األزواج المترابطة، وا
البرامج الحاسوبية في تصميم التجارب النفسية. واستخدام األجهزة المتعارف عليها في مختبرات علم النفس 

ر علمية التجريبي، مع تدريب الطالب على استخدام المنهج التجريبي في إعداد التجارب، وتصميمها، وكتابة تقاري
 عنها.

 
 
 



 
 ساعات التدريس عدد األسابيع ( موضوعات المقرر 2)

 6 2 الفصل األول: تعريف العلم وخصائصه والتفكير العلمي.
الفصل الثاني: تعريف التجربة وعناصرها وطرق تناول المتغيرات وضبط 

 المتغيرات الدخيلة.
2 6 

 6 2 الفصل الثالث: التصميمات التجريبية.
 6 2 بع: اخالقيات البحث التجريبي وطرق كتابة التقرير العلمي.الفصل الرا

 6 2 الفصل الخامس: تجارب التعلم.
 6 2 الفصل السادس: تجارب الذاكرة.

 6 2 الفصل السابع: تجارب االدراك الحسي)السيكوفيزيقا(.
 1 3 الفصل الثامن: تجارب التخيل او االدراك.

 
م طرق التقيي يس استراتيجيات التدر   التعلم للمقرر  ت( مخرجا3)   

 المعرفة
اختبار 

 تحصيلي 
 تقارير عملية

 التقارير-التجارب-المناقشة –االلقاء 
 الدورية عن المفاهيم موضع التجارب.

اإللمام بالتجريب وفائدته في مجاالت علم النفس ومناهج 
 البحث العلمية وطرق التفكير العلمي وخصائصه

 
اختبار 

 تحصيلي 
عملية تقارير  

 التقارير-التجارب-المناقشة –االلقاء  
 الدورية عن المفاهيم موضع التجارب

 

الطالب لتطبيقات علم النفس التجريبي، ربط الطالب  إدراك
 ومنهج التجريب وفوائده المعرفية العليابين العمليات 

اختبار 
 تحصيلي 

 تقارير عملية

 التقارير-التجارب-المناقشة –االلقاء  
 الدورية عن المفاهيم موضع التجارب

 
 تصميم تجارب علمية مختبرية دقيقة

اختبار 
 تحصيلي 

 تقارير عملية

 التقارير-التجارب-المناقشة –االلقاء  
 الدورية عن المفاهيم موضع التجارب.

 
 اتقان كتابة التقارير والبحوث العلمية



اختبار 
 يلي تحص

 تقارير عملية

 التقارير-التجارب-المناقشة –االلقاء  
 الدورية عن المفاهيم موضع التجارب.

 
 االلتزام بأخالقيات البحث العلمي واجراء التجارب

اختبار 
 تحصيلي 

 تقارير عملية

 التقارير-التجارب-المناقشة –االلقاء  
 الدورية عن المفاهيم موضع التجارب.

 
 فروق الفردية في مختلف مجاالتمعرفة اهمية ال

  ،وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين 
ة يصمم ويجري البحوث والدراسات على أسس منهجي  

الميذ سليمة بهدف تحسين ممارساته المهنية ودعم الت
 ونموهم العقلي واالنفعالي.

يجري البحوث ويجمع المعلومات بهدف دعم قدراته   
 فكيره الناقداالستداللية وت

 
يجري االستقصاءات والبحوث اإلجرائية لتشخيص ما   

 النتائج بهدفيواجهه من مشكالت والتعامل معها في ضوء 
 نفسي كأخصائيتحسين ممارساته المهنية  

ويتواصل مع المتعلمين وأولياء  ويحللها،يجمع المعلومات   
ئط األمور والزمالء وأعضاء المجتمع المهني من خالل وسا

 التقنية
  مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية

 لية مع أعضاء مجتمع التعلم والعمالتفاعل بإيجاب  
 مهاراته باستمرارالتعلم الذاتي وتنمية  علىتحسين القدرة   

 وتكوين توجهات مهنية متجددة
التعامل بكفاءة مع مصادر المعلومات الجديدة والمواقع   

 الشبكة العنكبوتية المختصة بالمجال المهني على
تطوير قدراته ومهاراته العقلية تبعا لما يدرسه من عوامل   



تطوير تلك المهارات واالستفادة من التجارب في تلك 
 المجاالت

  المهارات النفس حركية 
 يستخدم األجهزة واألدوات في إجراء التجارب.   
 يشغل األجهزة بطريقة صحيحة.  
 يجمع مكونات األجهزة ويضعها في مواقعها الصحيحة.  

 
  

اختبار، مشروع  مقال، )كتابةالتقييم ( طبيعة مهمة 4)
  .(... نهائي،اختبار  جماعي،

المحدد األسبوع 
 له

 نسبته من التقويم النهائي 

 من الدرجة النهائية %13 السادس اختبار فصلي
-الثامن االسبوع  عد كل تجربةتقارير عن التجارب المعملية ب

-العاشر االسبوع
 الثاني عشر االسبوع

 من الدرجة النهائية 13%

 من الدرجة النهائية %03 االسبوع االخير اختبار نهائي تحريري
 

 

 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)
 القلم. رالكويت، داالنفس، . التجريب في علم 2333نجيب . دالصبوة، محمالفتاح؛  دالقرشي، عب

 سعود. الملكجامعة  الرياض، مطبوعاتالتجريبي. . علم النفس 3892محمد واخرون. خيري، السيد -

 


