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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

 3ساعات
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

اختياري

المستوى الثالث

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر  :ال يوجد
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

أخرى

 :ال يوجد

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
3

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 المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
تتضمن وحدات المقرر :مقدمة في العلم مع التركيز على أهمية النظرية في العمل العلمي وطبيعة نظرية الشخصية وأهميتها
لعلم النفس وتعريف الشخصية ومحدداتها .تصنيف نظريات الشخصية :النظريات الدينامية أو منحى التحليل النفسي مثل
نظرية فرويد ويونج وأدلر وهورناى واركسن ،نظريات التعلم مثل نظرية سكنر ودوالرد وميللر وكيلى وباندورا ،النظريات
اإلنسانية مثل نظرية ماسلو ورجرز ،ونظريات التكوينية:مثل نظرية موراى والبورت وايزن  .ويتضمن لل تقييم كل نظرية
ومعرفة نواحي قوتها وضعفها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف هذا المقرر إلى تعرييف الطاليب بطبيعية الشخصيية ومحيدداتها ونظرياتهيا ميع تقيييم مختليف المنياحي النظريية (النظرييات
الدينامية " التحليل النفسي" – نظريات التعلم – النظريات التكوينية – النظريات اإلنسانية ) التي تناولت الشخصية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

المعارف
أن يتعرف الطالب علي طبيعة الشخصية ومحدداتها ونظرياتها مع تقييم مختلف المناحي النظرية
الشخصية .
أن يذكر الطالب أساليب تعديل السلوك والطرق العالجية المستمدة من نظريات علم النفس
المهارات
أن ينتقد الطالب كل نظرية لمعرفة نواحي قوتها وضعفها
أن يوظييف الطالييب مفيياهيم ونظريييات علييم اليينفس و مشييكالت الواقييع والتطبيقييات العملييية لتليي
النظريات.
أن يميز الطالب بين نظريات وأبعاد النميو ومجاالتيه ومتطلباتيه بالنسيبة للمتعلميين ،بميا فيي للي
نموهم االجتماعي والثقافي  ،ودوره في دعمه من خالل مجال عمل
الكفاءات
أن يقدر الطالب التنوع بين نظريات الشخصية ويتفهم التباين .

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

ع5
ع6
م3
م1
م1

ك3

ج .موضوعات المقرر
م

1

2

قائمة الموضوعات

الوحدة األولى  :مقدمة فى الشخصية
الفصل األول:
تعريف مفهوم المنحي والنظرية
وبيان أهميتهما وبوجه خاص في مجال الشخصية
الفصل الثاني:
مقدمة عن الشخصية
تعريفات ومكونات الشخصية
تاريخ البحث في الشخصية
اهمية علم نفس الشخصية
عالقة علم نفس الشخصية بالعلوم االخرى
لمحة سريعة لمفهوم الشخصية عبر العصور
الحركات الحديثة التي مهدت لدراسة الشخصية
طرق دراسة الشخصية
الوحدة الثانية :
الفصل الثالث  : :المنحى التحليلي التقليدي :نظرية فرويد  ،المبادىء التى تقوم عليها النظرية ،
بناء الشخصية  ،ديناميات الشخصية ومراحل النمو ،حاالت الشعور ،والعمليات الدفاعية وموقف
الباحثين من النظرية
الفصل الرابع :المنحى الحديث فى التحليل النفسي :نظرية يونج :حياته ،المبادىء التى تقوم عليها

ساعات االتصال

3

18

4

النظرية المكونات االساسية للشخصية،تعليق على النظرية.
الفصل الخامس  :نظرية ادلر :حياته  ،مشاعر النقص  ،السيطرة اسلوب الحياة الذات الخالقة تعليق
على النظرية
الفصل السادس  :هورني :حياتها ،القلق االساسي ،الميول العصابية ،اساليب التوافق الكبرى عند
هورني ،تعليق على النظرية.
الفصل لسابع  :العالقات االنسانيةالمتبادلة :نظرية سوليفان  :حياته ،العالقات الشخصية المتبادلة
،نظام التوتر ،ديناميات الشخصية ،نمو الشخصية ،تعليق على النظرية
الفصل الثامن التحليل النفسي االجتماعي :المنحى االرتقائي :
نظرية اريكسون

3

4
5

الوحدة الثالثة:
الفصل التاسع :نظرية السمات (جوردن البورت) :حياته طبيعة الشخصية ،السمات االصلية
والثانوية تعليق على النظرية.
الفصل العاشر  :المنحي العاملي األسس والمنطلقات – عرض نقدي لبعض نظريات المنحي(
أيزنك -كاتل العوامل الخمسة الكبرى لبول كوستا وروبرت ماكراي) نظرة نقدية االيجابيات
والسلبيات واوجه التحفظ المنهجي
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الفصل الحادي عشر  :منحى نظريات التعلم ( :نظرية باندورا –جوليان روتر مارفن زوكرمان –
مارتن سليجمان ) االسس والمنطلقات االساسية وعرض نقدي لها
الفصل الثاني عشر  :المنحى االنساني :روجرز و ماسلو :حياته تحقيق الذات ،االطار المرجعي،
مجال الخبرة ،الذات  ،الطبيعة االنسانية في نظر روجز  ،تعليق على النظرية
الفصل الثالثث عشثر :االتجثال المعرفثي  :كيلثي  :حياتثه نظريثة المكونثات الشخصثية صثورة الطبيعثة
االنسانية،تعليق على النظرية
الوحدة الرابعة:
الفصل الرابع عشر : :النظريات المعاصرة الراهنة للشخصية نظرة عامة،
الفصثثل الخثثامس عشثثر :أوجثثه التمثثايز والتكامثثل بثثين نظريثثات الشخصثثية بمناحيهثثا المختلفثثة ،وسثثبل
االستفادة منها على كل المستوي المهني والشخصي
الوحدة الخامسة:
مراجعة وعرض لالنشطة واالعمال الطالبي
المجموع
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3
45

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

المعارف

1.1

أن يتعيييييرف الطاليييييب عليييييي طبيعييييية الشخصيييييية
ومحييدداتها ونظرياتهيييا ميييع تقيييييم مختليييف المنييياحي
النظرية الشخصية .

1.2

أن يييذكر الطالييب أسيياليب تعييديل السييلوك والطييرق الحوار والمناقشة
العالجية المستمدة من نظريات علم النفس

2.0

2.1
2.2
2.3

المهارات
أن ينتقد الطالب كل نظرية لمعرفة نواحي قوتها
وضعفها
أن يوظف الطالب مفاهيم ونظريات علم النفس و
.مشكالت الواقع والتطبيقات العملية لتل النظريات
أن يميز الطالب بين نظريات وأبعاد النمو

التعلم النشط

التعلم التعاوني
األنشيييطة االستقصيييائية وحيييل
المشكالت
األنشيييطة االستقصيييائية وحيييل

طرق التقييم
استخدام االختبارات الشفهية
تطبيق اختبارات تحريرية.
تكليف الطالب ببحث ضمن
موضوعات المقرر
(باستخدام مصادر متنوعة)
 .استخدام االختبارات
الشفهية
-

تقييم األعمال البحثية
التي يلف بها الطلبة .
تقييم المناقشات
اختبارات تحريرية
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الرمز

3.0

3.1

مخرجات التعلم
ومجاالته ومتطلباته بالنسبة للمتعلمين ،بما في لل
نموهم االجتماعي والثقافي  ،ودوره في دعمه من
خالل مجال عمل
الكفاءات

استراتيجيات التدريس
المشكالت

التعلم التعاوني والمناقشات
أن يقيييدر الطاليييب التنيييوع بيييين نظرييييات الشخصيييية الجماعية
ويتفهم التباين .

طرق التقييم

التعلم االلكتروني
التعلم التعاوني
تقييم مشاركاتالطالب عبر نظام
التعلم
األسئلة الشفهية

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

أنشطة التقييم
اختبار تحريري فصلي أول
كتابة بحث
اختبار تحريري فصلي ثاني
اختبار تحريري نهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%25

األسبوع
الخامس
األسبوع السابع %10
األسبوع الثاني %25
عشر
%40
األسبوع
الخامس عشر

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:
 يتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية والنظام األكياديمي
ومجاالت العمل المتاحة للتخصي ،،كميا يتيابع المرشيد عمليية التسيجيل وينياق فيهيا الطاليب إلبيداء مبيررات الحيذف
واإلضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.
 وتقدم لجنة اإلرشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج ،والتعامل مع الحاالت الخاصة وفق كل حالة.
 يتضمن هيكل الكلية وحيدة لإلرشياد األكياديمي ،ويوجيد دعيم ومتابعية كيذل مين عميادة شي ون الطيالب بشي ن االرشياد
األكاديمي والمهني.
 يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدة االرشاد النفسي تحت عمادة ش ون الطيالب
وهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب ،ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها.
 ويوجد بالجامعة كذل وحدة ارشاد اجتماعي تحت عمادة ش ون الطالب ،وتعميل الكليية كيذل عليى اليدعم االجتمياعي
من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة.
 تتولى وحدة التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لت كيد التكامل بين المقيررات التيي درسيها الطاليب،
وتقلييي ،الفجييوة بينهييا وبييين السييياق الحقيقييي للتطبيييق ،وسيييتبنى البرنييامج مفهييوم الخبييرات الميدانييية الت يي سييترتبط
بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.
كما يخص ،عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالب
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

جابر ،عبد الحميد ( )2005نظريات الشخصية (المرجع المقرر).
بابرا إنجلر (ترجمة أ.د .فهد الدليم (1411هـ) مدخل إلى نظريات الشخصية.هول ،ن و لندزي .ج(:)1978نظريات الشخصية ،ترجمة فرج أحمد وقدري حنفي ولطفيفطيم دار المشاريع للنشر – القاهرة
كفافي ،عالء الدين احمد ( )2009نظريات الشخصية االرتقاء النمو التنوع .دار الفكر.عمان.
Loehlin, J. C., Willerman, L., & Horn, J. M. (1988). Human
behavior genetics. Annual review of psychology, 39(1), 101133.
Pervin, L. A. (1993). Personality: Theory and research. John
Wiley & Sons.
Shields, J. (1976). Heredity and environment. In A Textbook of
Human Psychology (pp. 145-160). Springer Netherlands.
Weinberg, R. S., & Gould, D. (1999). Personality and sport.
Foundations of sport and exercise psychology, 25-46.
مجالت علمية:
Journal of Personality
Journal of personality assessment
Journal of personality and social psychology
Personality and Individual Differences
American Psychological Association
British Psychological Society
الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسيةرانم ( رابطة األخصائيين النفسيين المصرية) موقع الشبكة العربية للعلوم النفسيةPersonality Test Site
http://similarminds.com/personality_types.html

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخص)،

متطلبات المقرر
قاعات المحاضراتمكتبة القسم  /مكتبة المقاييس النفسيةالمكتبة الجامعية المركزيةجهاز عرض بروجكتور
سبورة الكترونية
سبورة تقليدية
جهاز بوديوم
حاسب شخصي
ال يوجد
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ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

مدي تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أعضاء هيئة التدريس للمقرر مع منسق
المقرر

تقرير جماعي تقويمي.
استشارة النظراء.

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

قيادات البرنامج

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطالب

تحليل نتائج الطالب في المقرر
ومناقشتها من خالل مجلس القسم .
استطالع آراء الطالب حول المقرر

فاعلية التدريس

المراجع النظير

تقرير تقويمي.

أعضاء هيئة التدريس

تحليل نتائج الطالب في المقرر .

فاعلة طرق تقييم الطالب
مجاالت التقويم (مثل .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)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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