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 وصف المقرر المختصر

والميول واالتجاىات،   االختبارات النفسية المستخدمة في تقييم وتشخيص القدرات العقمية، والسمات الشخصية،ألىميقدم المساق وصفا 
 .كما ييتم المساق بمفاىيم الصدق والثبات وقابميتو لالختبار، كما يشمل المساق تدريب عممي عمى تطبيق االختبار وتفسير نتائجو

 اهداف المقرر
 :-بعد االنتياء من دراسة المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادر عمى  أن 

. يتعرف عمى أنواع االختبارات النفسيو واستخداماتيا -1
. يتعرف عمى آلية بناء االختبارات النفسيو -2
 .يستخدم الطمبو االختبارات النفسيو خالل التشخيص -3
.   يقوم بتصحيح اختبار نفسي -4
. يستطيع التعامل مع المفحوص -5
 . نفسياًا حول االختباراًا يكتب تقرير -6

 



 CILOs  -مخرجات التعمم
A . الفهم النظري  –المعرفة

 :عند اكمال متطمبات المقرر، سيتمكن الخريج من
: a1   ووظائف االختبارات النفسيو انواع توضيح.(K2) 

B-  التطبيق العممي –المعرفة
 :عند اكمال متطمبات المقرر، سيتمكن الخريج من

a2 :تصحيح االختبار النفسي.(K 3) 
a3 :كتابة تقريراًا نفسيا .(K 4) 

C . الحل العام لممشكالت والمهارات التحميمية –مهارات
 :عند اكمال متطمبات المقرر، سيتمكن الخريج من

b1 : توظيف المعمومات التي يجمعيا من خالل عممية التقييم وبالتالي تحديد التشخيص النيائي لممشكالت النفسية وكتابة تقريراًا متضمنَا
 .(S1). نتائج التقييم والتعميق عمييا

D . االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والحسابات –مهارات
 :عند اكمال متطمبات المقرر، سيتمكن الخريج من

b2:  واستخداميا عمى لالختبارات النفسيةاختيار وسائل تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في تطوير معرفتو بالبحث عن فيديوىات 
 (S3)النحو األمثل 

Eالحكم الذاتي والمسؤولية والسياق : الكفايات. ـ
 :عند اكمال متطمبات المقرر، سيتمكن الخريج من

c1 :يمتمك القدره عمى العمل ضمن فريق، والتحّمي بالدبموماسية والمباقة واالنضباط .(C2) 
 والتعميم التعمم طرق
 شراك الطمبة في العممية التعميمية . المحاضرات النظرية وا 
 التحميل واالستنتاج .
 العصف الذىني .
 المشاريع الفردية أو التشاركية. 
 استخدام التقنيات الحديثة في البحث عن المادة العممية المتخصصة .
 تقديم ممف اإلنجاز حسب األسس التي تم تدريسيا في المقرر. 
  (المتزامن والغير متزامن)التعمم االلكتروني . 

 التقييم طرق
 االمتحانات الفصمية والنيائية .
 ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة والقصيرة .



 عمميات تقويم األقران من خالل اختبارات معيارية المرجع .
 ممف الطالب، والتقويم المعتمد عمى األداء، : التقويم المستمر أثناء المحاضرات باستخدام استراتيجيات التقويم الفعمي وأدواتو

 .والمالحظة

 
 محتوى المقرر

 طرق التقييم طرق التعمم والتعميم المواضيع مخرجاتال ساعات أسبوع
األول 
 

3 a1+ a2  مفيوم القياس النفسي واستخداماتو
األسرية  )في المجاالت المختمفة 

/ اإلجتماعية/النفسية/التربوية/
 (إلخ..

+ 
مفيوم االختبارات والمقاييس، 
 .وتصنيفيا وأىميتيا ووظائقيا

+ 
المبادئ الخمقية في استخدام 

  .االختبارات النفسية

 شراك الطمبة  المحاضرات النظرية وا 
. في العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

   .(المتزامن

  االمتحانات الفصمية
.  والقصيرةوالنيائية

  التقويم المستمر أثناء
 .المحاضرات 

  ممفات اإلنجاز
 .القصيرة

 الثاني
 

3 a1+ 
a2+ 
b1+ 
b2+ 

الكمية : البيانات اإلحصائية
. والنوعية

 شراك الطمبة  المحاضرات النظرية وا 
. في العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

   .(المتزامن

  االمتحانات الفصمية
.  والقصيرةوالنيائية

  التقويم المستمر أثناء
 .المحاضرات 

  ممفات اإلنجاز
 .القصيرة

 الثالث
+ 

 الرابع

6 a1+ a2 
b1+ 
b2+ 

+c1 

: التدرب عمى
  المصفوفات المتتابعة مقياس

 .الممونة
  مقياس كاتل لمشخصية 
  قائمة الحاجات اإلرشادية 
  اختبار األفكار العقالنية

 شراك الطمبة  المحاضرات النظرية وا 
. في العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 

  االمتحانات الفصمية
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز الطويمة
. والقصيرة

  عمميات تقويم األقران
سمم تفدير من خالل 



  والالعقالنية
 اختبار مفيوم الذات 
 االختبارات األسقاطية 

  استخدام التقنيات الحديثة في عرض
 .المحاضرات الصفية

  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني
  .(المتزامن

 . عددي
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
أدوات التقويم المعتمد 

عمى األداء، 
 .والمالحظة

 الخامس
+ 

 السادس

6 a1+ a2 
b1+ 
b2+ 

: التدرب عمى
  بيك لالكتئابمقياس 
 مقياس السموك االجتماعي 
 مقياس حل المشكالت 
 مقياس النضج الميني 
 مقياس الوسواس القيرية 

 شراك الطمبة  المحاضرات النظرية وا 
. في العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن

  االمتحانات الفصمية
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز
والمقاالت الطويمة 

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران

سمم تفدير من خالل 
 .عددي

  التقويم المستمر أثناء
المحاضرات باستخدام 
أدوات التقويم المعتمد 

عمى األداء، 
 .والمالحظة

   امتحان منتصف الفصل الدراسي  3 السابع 
 a1+ a2 3 الثامن

b1+ 
b2+ 

+c1 

سمم التقدير ): ساللم التقدير التالية
سمم التقدير العددي /العددي
/ سمم تقدير بياني لفظي/ الوصفي

 .(سمم بياني وصفي
التدريب عمى اعداد قوائم وساللم 

. التقدير
 +

التدريب عمى كيفية كتابة التقرير 
 .والتطبيق العممي

 شراك الطمبة  المحاضرات النظرية وا 
. في العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن

 النيائية االمتحانات .
  ممفات اإلنجاز الطويمة

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران

سمم تفدير من خالل 
 . عددي

  التقويم المستمر أثناء
المحاضرات باستخدام 
أدوات التقويم المعتمد 

عمى األداء، 
 .والمالحظة



 a1+ a2 3 التاسع
b1+ 

b2++c1 

الشروط العممية النتقاء االختبارات 
والمقاييس النفسية 

 (الخصائص السيكومترية )
 الصدق والثبات

+ 
 خطوات بناء مقياس نفسي

شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

. النقاش والحوار داخل المحاضرة
. التفكير االستقرائي واالستنباطي
 .مجموعات العمل الصغيرة
 .العروض الفردية والجماعية

استخدام التقنيات الحديثة في عرض 
 .المحاضرات الصفية

المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني 
  .(المتزامن

. النيائية االمتحانات
ممفات اإلنجاز الطويمة 

. والقصيرة
عمميات تقويم األقران من 

 . سمم تفدير عدديخالل 
التقويم المستمر أثناء 
المحاضرات باستخدام 

أدوات التقويم المعتمد عمى 
 .األداء، والمالحظة

  العاشر
 + 

 الحادي عشر
 + 

 الثالث عشر
 

6 a1 a2+ 
b1+ 
b2+ 

+c1 

 :التدرب عمى
  اختبار أمبو ألساليب

المعاممة الوالدية من وجية 
 نظر األبناء

  مقياس اتجاىات التنشئة
 األسرية

  قائمة العالقات الوالدية 
 مقياس التفكك األسري 
 استبانة المناخ األسري 
 مقياس التواصل األسري 
  مقياس الميارات الزواجية 
 استمارة مقابمة إكمينيكينة 
 مقياس ضغوط الحياة 
 استخبارات الذات االسقاطي 

 شراك الطمبة  المحاضرات النظرية وا 
. في العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن

 االمتحانات النيائية .
  ممفات اإلنجاز

والمقاالت الطويمة 
. والقصيرة

  عمميات تقويم األقران
سمم تفدير من خالل 

 . عددي
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
أدوات التقويم المعتمد 

عمى األداء، 
 .والمالحظة

 +a1 a2 6 الرابع عشر
b1+ 
b2+ 

+c1 

تطبيقات ومراجعات 
 ومناقشة المشاريع

 شراك الطمبة  المحاضرات النظرية وا 
. في العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن

 االمتحانات النيائية .
  ممفات اإلنجاز

والمقاالت الطويمة 
. والقصيرة

  عمميات تقويم األقران
سمم تفدير من خالل 

 . عددي
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
أدوات التقويم المعتمد 

عمى األداء، 



 .والمالحظة
 الخامس عشر 
 السادس عشر 

   اختبار نيائي  

 
مصادر التعمم 

المرجع الرئيسي 
 لممقرر

 دار الفكر ناشرون وموزعون، المممكة . االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية. (2018).صالح الدين محمود عالم
  .عمان- األردنية الياشمية

 المراجع المساندة

 يياب عيسى ، المجموعة العربية (التنظيم- اإلعداد– التصميم) المقاييس واالختبارات . (2017 ).طارق عبد الرؤوف وا 
 مقاييس الصحة {دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية . (2011).أحمد أبو أسعد .القاىرة- لمتدريب والنشر، مصر

 . األردن- ، الطبعة الثانية، مركز ديبونو لتعميم التفكير(الجزء األول )-}مقاييس المشكالت واالضطرابات– النفسية
 (Ann Anastasi; Susana Urbina) دار الفكر ناشرون . القياس النفسي. (2015) ترجمة صالح الدين محمود عالم

 .عمان- وموزعون، المممكة األردنية الياشمية
 مركز ديبونو لتعميم لمتفكير، المممكة . أسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية. (م2014).سوسن شاكر مجيد

 .عمان- األردنية الياشمية
 خطوات  )            االختبارات والمقاييس في العموم النفسية والتربوية . (2005 )صالح أحمد مراد و أمين عمي سميمان

 .دار الكتاب الحديث، الكويت -(إعدادىا وخصائصيا
 الطبعة األولي، مكتبة (تطبيقاتو- أسسو-نظريتو)القياس النفسي والتربوي . (1997).عبد الرحمن سميمان الطريري،

 .الرشد،الرياض

 موصى به لمقراءة
  االطالع عمى ممف انجاز فريق تطبيق مقياس التوافق الزواجي
 االطالع عمى ممف إنجاز مقياس الكدر الزواجي 

 مادة الكترونية

  1..تصميم االختبارات والمقاييس في البحوث النفسية 
https://www.youtube.com/watch?v=2D--mUCYmQU 

 2.. تصميم االختبارات والمقاييس في البحوث النفسية 
https://www.youtube.com/watch?v=H8XBZBkw-Zg 

 1صدق وثبات أدوات القياس في البحوث النفسية والتربوية 
https://www.youtube.com/watch?v=NOLWvrZjyzs 

 2صدق وثبات أدوات القياس في البحوث النفسية والتربوية 
https://www.youtube.com/watch?v=_uR-K0_2sWQ 

 خطوات تصميم المقياس النفسي 
https://www.youtube.com/watch?v=UT0XdPb-np4 

 كيفية اعداد االستبيان من البداية حتى النياية 
https://www.youtube.com/watch?v=NOOzzBVvuEI 

 .المكتبة الرقمية  لالطالع  عمى المجالت العممية ورسائل الماجستير والدكتوراه والدراسات العممية  مواقع اخرى
 

https://www.youtube.com/watch?v=2D--mUCYmQU
https://www.youtube.com/watch?v=H8XBZBkw-Zg
https://www.youtube.com/watch?v=NOLWvrZjyzs
https://www.youtube.com/watch?v=_uR-K0_2sWQ
https://www.youtube.com/watch?v=UT0XdPb-np4
https://www.youtube.com/watch?v=NOOzzBVvuEI


 خطة تقييم المقرر

 الدرجة طرق التقييم
المخرجات 

a1 a2 a3 b1 b2 c1 

-  - 7 - 10 13 30 (المنتصف)االمتحان األول 

-  --  --  - - (اذا توفر)االمتحان الثاني 

 10 - 4 - 23 13 50 االمتحان النهائي
  20 اعمال الفصل

مية
فص

ل ال
عما

 اال
ات

ييم
تق

 

 --  - 3 3-  6 الوظائف
 --  --  --  - حاالت لمدراسة

 - 2 --  --  2 المناقشة والتفاعل
 2-  --  --  2 أنشطة جماعية

 --  --  --  - امتحانات مختبرات ووظائف
 --  --  --  - عروض تقديمية
 --  - 3 2 5 10 امتحانات قصيرة

 12 2 11 6 38 31 100 المجموع

 
 االنتحال

يوجد في الجامعة سياسة صارمة . االنتحال او السرقة األدبية ىو ان يأخذ شخص ما عمال لشخص اخر ويدعي انو عممو
ذا تم اكتشاف االنتحال بالفعل، سيتم تطبيق ىذه السياسة ا عمى أي شخص . بشأن االنتحال، وا  العقوبات تنطبق أيضًا

عمى سبيل المثال عن طريق السماح لشخص ما بنسخ التعميمات البرمجية )يساعد شخصاًا آخر عمى ارتكاب االنتحال 
 يختمف االنتحال عن العمل الجماعي حيث يشارك عدد من األفراد األفكار حول كيفية تنفيذ .(عممبك عن الخاصة 

يمكنك  ىذا يعني أنو. تتم معاقبتك عمى ذلك نشجعك بشدة عمى العمل في مجموعات، وبالتأكيد لن. المقررات الدراسية
من أجل . الميم ىو أن يكون لديك فيم كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل. عمل مشروع او انجاز وظيفة العمل معاًا في

. السماح بالتقييم الصحيح يجب عمي كل االلتزام بدقة بمتطمبات عمل المشروع او الوظيفة كما ىوموضح أعاله ومفصل
 .ىذه المتطمبات موجودة لتشجيع العمل الجماعي، والفيم الفردي، وتسييل التقييم الفردي، ومنع االنتحال

 


