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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

   عسابال   : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر ٤

  ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

  ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 ٪100 3 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة  45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 ساعة  45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 30 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

السنة وكذل  والمصدر والمنهج في مفهوم النفس في اإلسالم، تعريف النفس اإلنسانية في القرآن ، تضمن وحدات المقررت

، اتجاهات في تعريف كل من الروح، القلب، العقل، الحواس، دور العلماء المسلمين في الكشف عن بعض العمليات النفسية

 النفس اإلنسانية من منظور إسالمي

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

اء المسلمين في إطار يهدف هذا المقرر إلى بيان المفهوم اإلسالمي للنفس واستعراض بعض الدراسات النفسية تاريخياً عند علم

 . هذا المفهوم



 

 
٤ 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 خالل الرراث من فهمعلى التراث النفسي عند المسلمين وتمكن الطالب من  البيتعرف الطأن  1.1

 .التي تساهم في فهم دور األخصائي النفسيالقيم اإلسالمية العظيمة 

 1ع

 6ع . تزم بهاحول النفس اإلنسانية ويلو المحددات األخالقية  القيم اإلسالمية  البالط صفأن ي 1.2

  المهارات 2

دوره كإخصائي نفسي في التعامل مع مواقف محددة ك تتطلب معرفة الطالب  يطبق ان  2.1

 راثالتفي ضوء ما ورد في  باألخالقيات المهنية والسياسات التعليمية والنظام المدرسي

 اإلسالمي.

 1م

 2م . بين االتجاهات المفسرة للتراث الطالب  ميزيأن  2.2

لب قترح يان  2.3 فاً الطا فاعلة مستتتتتتتهد ئات فمواقف مرتكزة على نظريات النمو ونظريات التعلم ال

والخصتتتائ   المتستتتق مع الرراث ومراعياً الستتتياق البيل الرقافيعمرية محددة وفق تخصتتتصتتته، 

 .النمائية للطالب وتباين خلفياتهم وقدراتهم

 1م

  الكفاءات 3

 1ك .ميعالتفاهم واالحترام المتبادل مع الجيقيم الطالب عالقات اجتماعية ومهنية أساسها أن  3.1
 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 المصدر والمنهج في مفهوم النفس في اإلسالمفي   الوحدة االولي: مقدمه

  
٨ 

2 
سنة وكذل  تعريف كل من الروح، الوحدة الرانية:  سانية في القرآن وال قلب، العقل، التعريف النفس اإلن

 الحواس
٨ 

 ١٤ .الوحدة الرالرة: علماء التراث المسلمين  3

4 

سانية من دور العلماء المسلمين في الكشف عن بعض العمليات النفسية، اتجاهات في النفس اإلن 

 منظور إسالمي

 

١5 

 ساعة  45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

على التراث النفستتتتتتي عنتتتد  التتتبأن يتعرف الطتتت

 الرراث من خالل فهمالمستتتتتلمين وتمكن الطالب من 

فهم دور التي تستتتتتاهم في القيم اإلستتتتتالمية العظيمة 

 .األخصائي النفسي

 اختبارات فصلية المحاضرة.

1.2 
و المحددات  القيم اإلستتتتتتالمية  البالط صتتتتتتفأن ي

 . حول النفس اإلنسانية ويلتزم بهااألخالقية 
 ومشاركات أنشطة التعلم التعاوني الفعال

 المهارات 2.0

2.1 

دوره كإخصائي نفسي في الطالب  ان يطبق 

ك تتطلب معرفة  التعامل مع مواقف محددة

ام باألخالقيات المهنية والسياسات التعليمية والنظ

 في ضوء ما ورد في التراث اإلسالمي. المدرسي

 حل المشكالت  

 

 التقويم الذاتي

 أنشطة و مشاركات المناقشة والحوار   .بين االتجاهات المفسرة للتراث الطالب  ميزيأن  2.2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

  العصف الذهني   

 

 

2.3 

مواقف مرتكزة على نظريتتتات قترح الطتتتالتتتب يان 

ة النمو ونظريات التعلم الفاعلة مستتتتهدفاً فئات عمري

 يالبيئومراعياً الستتتتتياق محددة وفق تخصتتتتتصتتتتته، 

والخصتتتتتتائ  النمائية  المتستتتتتتق مع التراث الرقافي

 .للطالب وتباين خلفياتهم وقدراتهم

 التقويم الذاتي حل المشكالت

 الكفاءات 3.0

3.1 

الطالب عالقات اجتماعية ومهنية أستتتتاستتتتها يقيم أن 

 التفاهم واالحترام المتبادل مع الجميع.
 الحوار والمناقشة

 

تقويم المشاركة  -

والتفاعل في 

النقاش واألعمال 

 الجماعية.

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس اختبار فصلي أول  1

 %20 الحادي عشر اختبار فصلي ثاني  2

 %10 مستمر المشاركات والنقاش الجماعي 3

 %10 مستمر أنشطة + عروض تقديمية  ٤

 %40 السادس عشر نهائي اختبار 5
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 تي:الجامعة وعلى مستوى البرامج، ويشمل نظام االرشاد واجراءاته اآليوجد نظام محدد لإلرشاد على مستوى 

 نظام األكاديمي يتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية وال

الحذف  إلبداء مبرراتومجاالت العمل المتاحة للتخصتتتتت ، كما يتابع المرشتتتتتد عملية التستتتتتجيل ويناق  فيها الطالب 

 واإلضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.

 وفق كل حالة. وتقدم لجنة اإلرشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج، والتعامل مع الحاالت الخاصة 

  رشتتتاد شتتت ون الطالب بشتتت ن االيتضتتتمن هيكل الكلية وحدة لإلرشتتتاد األكاديمي، ويوجد دعم ومتابعة كذل  من عمادة

 األكاديمي والمهني.

  ون الطالب يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدة االرشاد النفسي تحت عمادة ش

 .وهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب، ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها

 جتماعي كذل  وحدة ارشتتتتاد اجتماعي تحت عمادة شتتتت ون الطالب، وتعمل الكلية كذل  على الدعم اال ويوجد بالجامعة

 .من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة

 ت التي درستتتتتها الطالب، لتكامل بين المقرراتتولى وحدة التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لت كيد ا

ية الت ياق الحقيقي للتطبيق، وستتتتتتيتبنى البرنامج مفهوم الخبرات الميدان ي ستتتتتتترتبط وتقلي  الفجوة بينها وبين الستتتتتت

 بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.

 م لهم الدعم الخاص حسب كل طالبكما يخص  عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقد 

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
عتتتتلتتتتم التتتتنتتتتفتتتتس 

 الدعوي
 ، عبدا لعزيزالنغيمشي

 

دار المستتتتتلم للنشتتتتتر 

 والتوزيع

2003 



 

 
٦ 

 

مدخل الت صتتتتتتيل 

اإلستتتتتتالمي لعلم 

 النفس

 1428 مكتبة الرشد الصنيع، صالح

التتتتتتتدراستتتتتتتتتتتتات 

النفستتتتتتتتانيتتة عنتتد 

 العلماء المسلمين

 1998 دار الشروق محمدنجاتي، 

التتتقتتترآن وعتتتلتتتم 

 النفس
 2001 دار الشروق نجاتي، محمد عرمان

التراث النفستتتتتتي 

عتتتتنتتتتد عتتتتلتتتتمتتتتاء 

 المسلمين

 شحاته محمدربيع، 

دار التتتتتمتتتتتعتتتتترفتتتتتة 

التتتتتتجتتتتتتامتتتتتتعتتتتتتيتتتتتتة، 

 اإلسكندرية

1995 

 ويكيديا  موسوعة  المساندةالمراجع 

  اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر

 أقراص مدمجة لكتب اإلمام ابن القيم الجوزية

 أقراص مدمجة لكتب ابن تيميه

 أقراص مدمجة لكتب الغزالي -

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق -

 الدراستتية، المختبرات، قاعات القاعات) -

 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض

 الدراسية القاعات -

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

 اجهزة عرض وسبورة ككية وكمبيوترات موصلة بشبكة االنترنت -

  تبعاً لطبيعة التخص () ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 لمراجع النظيرا - الطلبة         فاعلية التدريس -

 استبيانات متعلقة بالمادة .1

كتابة التعليقات الخاصة بالمادة  .2

وأرسالها على البريد االلكتروني 

 لمدرس المقرر

نماذج التقييم اإللكتروني لعضو  .3
 هيئة التدريس 

نماذج التقييم داخل القاعة  .4
 الدراسية.

 . رنماذج تقييم المقر .5
 االلكتروني تقييم الطلبة عبر البريد .6
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 التفاعل الصفي . -

 جالبرنامقيادات          فاعلة طرق تقييم الطالب -

 التقييم الذاتي .1

 تقييم أعضاء هيئة التدريس .2

 في التدريستقييم أعضاء هيئة  .3
 نفس التخصص كتغذية راجعة 

 المراجع النظير  .4
 تقييمات األقران -

مخرجتتتات التعلم متتتدى تحصتتتتتتتيتتتل  -

 للمقرر
 تحليل نتائج الطالب في المقرر. -1 التدريسأعضاء هيئة          

 لطلبةا مصادر التعلم   -

مقارنة المستعرضة والطولية ال .1

  لدرجات الطالب

  التقييم الذاتي .2

 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


