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 جامعة فيالدلفيا
 كلية اآلداب والفنون

اإلرشاد النفسيقسم   
 2017/2018/ السنة الدراسية األولالفصل الدراسي 

 

 

 الخطة التدريسية لمادة دراسية

 

مبادئ القياس والتقويم  :المــادةعنون  0170242:المــادةرقم    

نيةالثا :مستوى المادة االحصاء التربوي :المتزامنالمتطلب السابق و/ أو    

  3:00- 2:10 -:وقت المحاضرة

ساعات 3عدد الساعات المعتمدة:  

 & الثالثاء & االحد عدد ساعات التدريس الفعلية:

 الخميس 

  

414قاعة  مكان المحاضرة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

    

 

  المادةوصف  .1
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب باألساليب والمبااد  المببعاف  ال السياال والبساايت والبال تعببار  ا  

الضروريات األساسيف  ل اإلرشاد النفسال  ا  ل اع  عر اف  ادح الاان البرااا د اإلرشاادي والع  ال 

ار البراااا د البسييماال المساادل لسمسبرشاادي    ااة ااارورة البعاارف اسااى اللااعابات المبعسسااف  اال ا بياا

 اللحيح لسيال البسدل احا تحسيق الهدف الع  ل.

كمااا له هااذه المااادة تنااايا النمريااات المربسفااف  اال ماارو  مااة المعسا ااات وا بيااار العينااات الضااابطف 

 والبلريبيف وبالبالل تاايح وتحسيع وتفسير النبائد.

 المادةأهداف  .2

1G إاداد  رشدي  افسيي  اسى  عر ف بالنمريات األساسيف  ل است النفس واالرشاد النفسل 

2G اكساب الطسبف  هارات البفكير النايد والبحث العسمل 

3G  له يبحسااى الطسبااف بالمساا وليات اال  ييااف واال بماايااف المنب سااف  اا  اساات الاانفس واالرشاااد

 النفسل

4G ديف و هارات البااصعتمكي  الطسبف    المهارات االرشا 

G5 اكساب  هارات البطاير المسبدال ام  المسارات الاظيفيف الممكنف 
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 مصادر التعليم. 3
  الكتاب المقرر* 

 

ص  ن )سالالور  ص منر  القياا و ا الوقااايت الو ااااس ال   اا ( 2009عالال ، ص حالال د ن الالمود ) )الال م    -
 . ن طبعة ن ثانوة , ع)اد , نألرمد

 ج

 
 ججج

  المساندةالمواد  
 ذات صسف بالماااية المطروحف  ل المادة حسب الحا ف. عرض افالم وأشرطة فيديو

 

  حيث ينطبق() الطالبدليل 
 اسى الطالب اه يسبزل بإرشادات الدكبار والائحه حال المادة دا ع الغر ف اللفيف.

 

 (دليل المختبر )حيث ينطبق 
 مادة المطروحف بالبنسيق  ة  شر ف المرببر. بابعف  رببر االرشاد النفسل واالاشطف الراصف بال

 

 )المراجع المساندة )كتب دراسية، ومجالت علمية ومواقع الكترونية وغيرها 
 

ص منر ن فكالر ن عربال، ص  القي و ا الوقاايت الو اااس ال   ا ( 2006ع ، ص ح د ن مود ) ) م    -
 ن قاهر  .

 ص )كتبة نألنجل  ن )حروة ص ن قاهر .  القي و ال    ( 2007فرج ص حف ت   -

 

 ص منر ن )سور  ص ع)اد. قي و الشخصية( 2008ربوع ص ) )م ش اته  -

 
 . منر  نأل)ل  لنشر   ن ن زوع ص إربم.  القي و ا الوقايت, ( 2007ع م  ص أ )م    -
 

 

 
 

محاضررراتم مجموعررات نقرراوم مجموعررات ترردريسم حررل مسررا لم منررا راتم )طرررا الترردريس .4
 (وغيرها

 محاضرات. -

 عمل تمارين عملية.  -

 واجبات  -

 تقارير -
 عرض تقديمي. -
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 م:التعل  نتاجات  .5

 المعرفة العلمية والفهم 

1. K1 له يمهر الطسبف  عر ف لساسيف و هت  بكا ع لسمفاهيت األساسيف واألسس النمريف  ل است

 النفس واالرشاد

2. K8 .له يبعرف الطالب اسى المسارات الاظيفيف البل يسبطية الراض بها 
 

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 

1. I2  له يسبردل الطالب المنطق العسمل  ل تفسير المااهر النفسيف 

2. I5 له يطبق الطسبف لساليب ادارة الذات وادارة الملادر 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

1. P2 له يسبردل الطسبف لسساب حع المشك ت  ل البعا ع  ة السضايا النفسيف واالرشاديف  

2. P5 . له يبااصع مالب بشكع  عال  ة اآل ري 

  النفس حركية )حيث ينطبق(المهارات 

1. T2 ية بناء على فهمه للظواهر أن يفسر الطالب القضايا االجتماعية واالقتصادية والسياس
 ةالنفسي

2. T7 .أن يطبق الطالب مهارات التواصل والتعاطف في المواقف المتطلبة لذلك 

3. T10 .أن يطور الطلبة مهارات مهنية لتوجهاتهم المهنية بعد التخرج 

 
 :تقييم الطلبةأدوات  .6

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النها ي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 المشاريع

20 

 100 المجموع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:
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يتوقع من الطالب أن يقوم بحل المشاريع واألبحاث والواجبات والمشاريع بشكل فردي، على الطالب ان يقوم 
الواجبات والمشاريع بشكل جماعي في تجميع المعلومات أو أخذذ ابحذاث جذاهمة مذن بعمله لوحده. العمل في 

 الغش. بند تحت يندرج أيضا فصول سابقة أو نسخ ابحاث منشور

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 الكباب  .1

  ادد األ زاء لو الملسدات إه و دت.     Boldاست شهرة الم لف  االسماء األولى: است المر ة برط غا ق 

 ريت الطبعف.  كاه النشر: الناشر. سنف النشر.

 1980. الساهرة:  كببف االالسا الملريف. 2  ال :لبا حطب    اد وآ ال صادو: است النفس البرباي. م

  لع  ل كباب .2

(. است Italic and Boldست شهرة الم لف  االسماء األولى: انااه الفلع برط  ائع وغا ق     )ا

. است المحرر )ي (. ريت الطبعف )إه و دت(.  كاه النشر: الناشر. تاريخ النشر Boldالكباب برط غا ق 

 تسيه شرمف  ائسف )/( لريال اللفحات.

  ال :ابال  احساه: العرب  ل صسسيف   را عات حال العروبف واإلس ل ولوروبا. تحرير  حماد 

 .71-1984/79لعربل. . الكايت:  لسف ا1السمرة. م

 االبحاث المنشارة .3

(  است الدوريف     Italic and Boldست شهرة الم لف  االسماء األولى: است المسال برط  ائع وغا ق )ا

 برط غا ق. العدد. الملسد. السنف تسيها شرمف  ائسف )/( لريال اللفحات.

لساه العرب"   لسف النلان لألبحاث   ال :اللبالل  حمدي: دور هاء البأايث  ل اللمة "يراءة  ل 

 .376-349ل/2004. 18.  د2)العسال اإلاساايف(. 
 

  والملكية التأليفحقوا 

النشر والطباعة تتطلب أخذ اذن لحقذو  الطبذع. ال يسذمل للطالذب ان يقذوم بطباعذة أو تمويذر أو 
اخذذ اذن نقل أي نوع من المعلومات سذواء حصذل عليهذا ورقيذا او عذن طريذق االنترنذت. بذدون 

 .الناشر أو شهادة حقو  الطبع

 تجنب االنتحال 

التمويذذر هذذو جنايذذة اكاديميذذة ينذذتب عنهذذا رسذذوبك فذذي المذذادة والنقذذل الحرفذذي للمذذادة كلمذذة بكلمذذة فذذي 
 االختبارات نوع من التموير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
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 األ ااع
والتقارير   الدراسيةالواجبات  الموضــوع

 هاوأوقات تسليم

 نأل ل

 تعروف ن قواس 

 )ست ولت ن قواس 

 )بامئ عا)ة ف، ن تق و،   ن )شك ت ن )رتبطة بها 

 ع قة ن س)ة با سل ك

 خحائص ن قواس 

 

  ن ثان،

 أخطاء ن قواس  

 ن قواس بغور نالختبارنت 

 )منخل ن قواس 

 أن نع ن تق و، 

 طرق تحنوف أم نت ن قواس 

  نآلثار ن سلبوة  إلختبارنت

 

  نال)ت اد نال ل ن ثا ث

 + ن خا)س ن رنبع

 تعريف للهداف و تلنيفها 

 األهداف المعر يف 

 األهداف االافعاليف 

 األهداف النفس حركيف

 صدو تلنيف األهداف 

 تحديد العبارة الهد يف 

  ااصفات الهدف الليد 

 

 + ن سابع  ن سامس

 األداة المفضسف  ل السيال 

 كيف يبت ا بيار األسئسف 

 كيف يبت تليح اإل ابات 

  لائص و  ميزات اال ببارات المسننه

 اال ببار المحكل و اال ببار المعياري 

  طاات ااداد اال ببار 

  دول المااصفات 

 الباا ق بي  الهدف و الس ال 

 ااااع الفسرات 

  اااب الساة و الضعف  ل الفسرات 

 ا راج اال ببار 

 مرو ترتيب الفسرات  يه 

 مريسف تطبيق اال ببار و شرومه 

 مريسف تلحيح اال ببار 

 البلحيح بأثر البرمي   

 تطبيق امسل

 

 

 

 ن ثا)د
 اال بحاه ال اال

 

+ ن عاشر +  ن تاسع
ن  امي عشر + 
 ن ثان، عشر

 عرض ن ع )ات 
   ن تفلطح  )عنى نإل ت نء

 ن )ئود   ن رتبة ن )ئونوة 
 )قاووس ن نزعة ن )ركزوة 

 )قاووس ن تشتت 
 )عا) ت ن حع بة   ن ت)ووز ف، نالختبارنت ن )عواروة 
 نختوار ن فقرنت  سب )عا)ل ن حع بة   ن ت)ووز 
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 بنك نألسئلة 

+ ن رنبع  عشر ن ثا ث
عشر + ن خا)س 

 عشر

 ل طاء السيال 

  لادر الرطأ

 لاااع ال بات 

 ال بات  ل اال بيارات المحكيف و المعياريف 

 الرطأ المعياري 

 لاااع اللدو 

 الع يف بي  اللدو و ال بات

 السيال بغير اال ببارات 

 ل  سف اسى السيال الاايعل

 

  اال بحاه النهائل  ن سامس عشر

 
 

 

 

 

 
 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

الطالذب مذن الدراسذة واالعذداد للمذادة يسذاوي سذاعتين لكذل محاضذرة مذن ف ذة الخمسذين  هليمعدل ما يحتاج إ
 دقيقة.                 

 
 (الموا بة) سياسة الدوام

إذا غاب الطالب أكثر من ومن مجموع الساعات المقررة للمادة.  %(15)ال يسمل للطالب بالتغيب أكثر من 
عميد الكلية، يحرم من التقدم  دون عذر مرضي أو قهري يقبلهمادة من مجموع الساعات المقررة لل %(15)

ا كذان الغيذاب بسذبب المذرض او لعذذر قهذري أمذا إذلالمتحان النها ي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)صذفرا((، 
( من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب  . يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحبا

 
 

 


