
 مقدمة: 

في إطار خطة القسم لتطوير مخرجات القسم على كافة األصعدة اجتمعت لجنة وحدة 

م من  صصنبا  13/4/2017هـ  الموافق 16/7/1438المختبرات بتاريخ الخميس 

السعادة صعضاء اللجننة وبعند اقناس مسنتوين ولنناوح المبناور المهلونة بننا اللجننة 

 لوصلت لآللي : 

 :المختبراتصهداف وحدة صوالً: 

 األهداف العامة: 

 لندف وحدة المختبرات في قسم علم النوس: 

 الربط بين الجوانب النظرية والعملية في مقررات علم النفس والتي تتمثل في:  .1

 المقاييس و االختبارات.  •

 اإلحصاء االستداللي. •

 . الفسيولوجيعلم النفس  •

 علم النفس التجريبي.  •

 علم النفس المعرفي. •

 الصحة النفسية.  •

 علم النفس اإلكلينيكي.  •

 نظريات التعلم.  •

 إكساب الطالب المهارات العملية والتطبيقية لمقررات علم النفس.  .2

 أن يشعر الطالب بأهمية التطبيقات العملية في مجال علم النفس.  .3

 بيقية. بيان أهمية أن علم النفس له أدوات ومقاييس وأجهزة ومختبرات علمية كبقية العلوم التط .4

 . سيولوجي والمعرفي والتجريبيوالفتوظيف التقنية الحديثة في مجال اإلحصاء والقياس  .5

أمااا فيمااا يخااي مااادتي علاام الصااحة وعلاام الاانفس اإلكلينيكااي فقااد رأت اللجنااة بأنهااا ال تتطلااب 

 ممارسات عملية من خالل استخدام أجهزة محددة في المختبر .

 والتطبيقية لمقررات علم النفس.اكساب الطالب المهارات العملية  .1

 ان يشعر الطالب بأهمية التطبيقات العملية في مجال علم النفس. .2

بيااان اهميااة ان علاام الاانفس لااه ادوات ومقاااييس واجهاازة ومختباارات علميااة كبقيااة العلاااوم  .3

 التطبيقية.

 توظيف التقنية الحديثة في مجالت االحصاء والقياس والفسيولوجي والمعرفي والتجريبي. .4

ً ث  : منام لجنة المختبراتاايا

قاعة المختبرات بحيث تكاون ااالحة لالساتخدام فاي التطبيقاات العملياة العمل على تنظيم  -1

 للمقررات . 



العمل على توظيف فنيين مختبرات في جميع مختبرات علام الانفس ويقتارال االساتفادة مان  -2

 خريجي القسم المتميزين في هذا . 

 وضع برامج ايانة دورية ألجهزة المختبرات .  -3

 ترجمة أدلة األجهزة من اللغة اإلنجليزية إلى العربية، وكذلك محتويات هذه األجهزة . -4

العمل على تنظيم قاعة المختبرات بحيث تكاون ااالحة لالساتخدام فاي التطبيقاات العملياة  -5

 للمقررات. 

 عربية وكذلك محتويات هذه األجهزة. لترجمة أدلة األجهزة من اللغة االنجليزية إلى ا -6

 مدد الباحثين والطلبة باألدوات والمقاييس النفسية والتربوية الورقية واإللكترونية.  -7

تتقين وتطوير المقاييس واالختبارات على البيئة المحلية مثل اختبارات الذكاء واختباارات  -8

 الشخصية. 

حثين حول تحليال البياناات للبحاو  عقد ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة البا -9

 النفسية والتربوية. 

 و عددها اربعة معامل: علم النوس ومنامنا لقسمالتابعة   عدد المعامل

 :مختبر االحصاء  -1

 (( و م  منامه التالي :  طالب 30 الطاقة االستيعابية ))

 تمكااين الطااالب ماان اسااتخراي المعااايير للمقاااييس واالختبااارات باسااتخدام الباارامج .1

 االحصائية.

 تمكين الطالب من تحليل البيانات للبحو  النفسية والتربوية. .2

عقااد ورش تدريبااة للباااحثين والطلبااة حااول كيفيااة تحلياال البيانااات للبحااو  التربويااة  .3

 والنفسية.

 افادة طلبة الدراسات في مجال االستشارات االحصائية. .4

 القياس المختلفة.استخدام البرامج االحصائية في العملية لمقررات االحصاء و .5

 : ختباراتاالمنام مختبر المقاييس و  -2
العمل على توفير االختبارات والمقاييس النفسية ذات الصلة بمقررات القياس النفساي فاي  .1

 تحقيق البرامج، وذلك من حيث النوع وعدد الشيخ سواء كانت ورقية او الكترونيه.

عماال ورش تدريبيااة فااي االختبااارات والمقاااييس المسااتخدمة بالتاادريب الميااداني او فااي  .2

مجاااالت عماال الخااريجين  كااا اختبااار وكساالر واختبااار الشخصااية المتعاادد االوجااه وذلااك 

 بالتعاون مع لجنة التدريب.

ل الاى بارامج الكترونياه  .3 العمل على تحويل االختبارات والمقاييس الورقياة الموجاودة حالياا

 د مراجعتها.بع

 العمل على اقامة دورات تدريبية في القياس النفسي والتربوي لألقسام والكليات االخرى. .4

اقتراال مشروعات بحثيه حول تقنين وترجمة بعض المقاييس النفسية التي يحتاجها القسام  .5

واالستفادة من برامج عماادة البحاث العلماي المدعوماة مثال اختباارات الاذكاء واختباارات 

 الشخصية



 

 تدريب الطالب على المقاييس العقلية ومقاييس الشخصية. .6

 

  مختبر علم النوس التجريبي -3

 طالب  (( و م  منامه التالي : 30الطاقة االستيعابية ))  -4

دراسة الجانب التطبيقي والعملي لبعض المفاهيم النفسية مثل زمن الرجع، العتبة الفارغة  .1

 من االحساسات السمعية والبصرية واللمسية.

أن يتعرف الطالب على دور التجريب في الخروي بعلم النفس مان طاور التفكيار الفلسافي  .2

 الى طور التفكير العلمي.

 أن يعرف الطالب اهمية إجراء التجارب في مجال الدراسات النفسية. .3

تعرف الطالب ببعض الدراسات التجريبية الشاهيرة فاي علام الانفس وإلاى تادريب الطالاب  .4

 استخدام األجهزة العلمية التي تطلبها التجربة.على إجراء التجارب و

 ان يكسب الطالب المفاهيم االجرائية المتعلقة بميدان التجريب. .5

 

 مختبر علم النوس الوسيولوجي : -5

 طالب  (( و م  منامه التالي : 40الطاقة االستيعابية ))  -6

  

 التعرف للتركيب البيولوجي لجسم اإلنسان .  .1

دراسة بعاض النمااذي والتعارف علاى وظائفهاا المختلفاة ج نماوذي الماخ ، العاين ، األذن،  .2

 األنف، الهيكل العظمي لإلنسان( . 

 أجهزة قياس ضغط الدم ، رسم المخ الكهربائي .  .3

 دراسة الخلية الحيوانية من خالل الميكروسكوب . .4



 مهام مختبر التعلم: .5

علااى العواماال الماالىرة علااى الااتعلم مثاال تمكااين الطااالب ماان القيااام بتجااارب معمليااة  .1

تجااارب الااتعلم الشاارطي والااتعلم المعرفااي وتجااارب معالجااة المعلومااات والااذاكرة 

 واالدراك.

 إجراء بعض التجارب على بعض العمليات العقلية مثل االنتباه واإلدراك. .2

 

 


