
 كلية التربية
  قسم علم النفس

 ...............التاريخ :  .......
 

071106-3201 الرقم :     

 نموذج توصيف مختصر
 نفس     014   رقم ورمز المقرر

 المدخل إلي علم النفس   اسم المقرر
 ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  المكتبية الساعات
 
 

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعلومات األساسية عن علم النفس: تعريفه ونشأته والمدارس  :الهدف العام للمقرر( 1)
سس النفسية، ومجاالته النظرية والتطبيقية. البحث العلمي في علم النفس. تطور الطفل. التعلم. الذاكرة. الذكاء. الدافعية. الشخصية. واأل

 لفسيولوجية للسلوك.ا
 

 ساعات التدريس عدد األسابيع ( الموضوعات2)
ماهية علم النفس، نشأة علم النفس، المدارس النفسية، ومجاالت علم 

 3 0 النفس.

البحث العلمي في علم النفس؛ خصائص العلم، اهداف علم النفس، 
 3 0 خطوات البحث العلمي، مناهج البحث في علم النفس.

لوجية للسلوك؛ الجهاز العصبي والسلوك، الجهاز العصبي األسس البيو 
 3 0 والدماغ، الخاليا العصبية.

النمو اإلنساني، العوامل ، العوامل البيولوجية، العوامل البيئية، البيئة الرحمية، 
البيئة االسرية، التفاعل بين ال الوراثة والبيئة، النمو المعرفي، النمو اللغوي، 

 لنمو االنفعالي.النمو االجتماعي، ا
2 6 

التعلم؛ تعريف التعلم، نظريات التعلم: اإلشراط الكالسيكي، اإلشراط 
 6 2 االجرائي، التعلم بالمالحظة، التعلم باالستبصار، التعلم ذو المعنى. 

 6 2 الذاكرة، معالجة المعلومات، عمليات الذاكرة، النسيان.



لذكاء، نظريات الذكاء، الذكاء، تعريف الذكاء، خلفية تاريخية، قياس ا
 الذكاء والتحصيل

2 6 

الدافعية، مفهوم الدافعية، نظريات الدافعية، نظرية الحاجات، النظرية 
 3 0 المعرفية.

الشخصية، تعريفها، التحليل النفسي والشخصية، النظرية اإلنسانية، النظرية 
 3 0 المعرفية.

 3 0 اقد.التفكير اإلنساني، التفكير اإلبداعي، التفكير الن
 
  

 ( مخرجات التعلم للمقرر 3) استراتيجيات التدريس    طرق التقييم    
 المعرفة

معرفة الطلبة بأحدث النظريات واألبحاث التي تمكنهم من تفسير  المحاضرات.  اختبار األعمال الفصلية األول  
 اإلنساني.السلوك 

 اختبار األعمال الفصلية الثاني  
 

، والتكليفات الواجبات المنزلية
 البحثية 

مختلف مجاالت  الفردية فيمعرفة الطلبة بأهمية مفهوم الفروق 
 علم النفس.

 اختبار األعمال الفصلية األول 
 

استخدام الشبكة العنكبوتية في  
الحصول على المعلومات التي 

 تثري موضوعات المقرر.

ة معرفة الطلبة بأساليب تعديل السلوك والطرق العالجية المستمد
 من نظريات علم النفس.

تقديم بحث علمي يرتبط 
 بمواضيع المقرر  

 

األبحاث والدراسات التي تعمق  
فهم المتعلمين لمحتوى المقرر 
وتساعد على تحقيق أهدافه+ 

 المشكالت.استراتيجية حل 

معرفة الطلبة بمناهج البحث المختلفة وطرق إجراء وتصميم 
 البحوث.

إجراء المناقشات حول بعض   ثانياختبار األعمال الفصلية ال
الموضوعات التي لم يتم 

 استيعابها وفهمها بشكل جيد.

 معرفة الطلبة باستراتيجيات التعلم والتعليم المختلفة 

المناقشات والمشاركات 
 التعليمية.واألنشطة 

إعداد خطة لمواجهة الصعوبات  
التي تواجه المتعلمين في 

بصورة  المقرر وتطبيقاستيعاب 
 ة.جيد

 علم النفسمعرفة الطلبة بكيفية الربط بين مفاهيم ونظريات 
 النظريات.ومشكالت الواقع والتطبيقات العملية لتلك 

المناقشات والمشاركات  استخدام مراجع من المكتبات  وحل  معرفة الطلبة الستراتيجيات تنمية مهارات التفكير الناقد -



 المشكالت. إلنجاز الواجبات المنزلية واألنشطة التعليمية. 
 

 المهارات اإلدراكية 
 التغذية الراجعة

 
مقارنة الطلبة بين نظريات علم النفس في مواضيع علم النفس  التقارير التحليلية

 والدوافع،.الخ( االنفعاالت-الشخصية-الذكاء– )التعلمالمختلفة 
إجراء تقويم تكويني أثناء 

 المحاضرة
جراء تقويم ختامي للوقوف على إ

جوانب القوة والضعف لدى 
 الطالبة

 نقد الطلبة للنظريات في مواضيع علم النفس المختلفة. Benchmark المرجعيات 

استخدام بطاقات المالحظة 
 وتقييم األداء

 تفسير الطلبة لمواقف مختلفة تعكس السلوك االنساني المناقشات

إجراء تقويم تكويني أثناء 
 حاضرةالم

إجراء تقويم ختامي للوقوف على 
جوانب القوة والضعف لدى 

 الطالبة

وضع الطلبة لمخطط يوضح كيفية الربط بين مفاهيم ونظريات  المقارنة
 ومشكالت الواقع والتطبيقات العملية لتلك النظريات علم النفس

 

  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية،
تسند تقييم بعض األبحاث التي 

 لمجموعة من الطالبات.
 التعلم التعاوني.
 التعلم الذاتي 
 المحاضرات 

 االتصال الكتابي من خالل إعداد وكتابة التقارير النفسية.

تقييم بعض األبحاث التي تسند  
 لمجموعة من الطالبات.

 

 استخدام الشبكة العنكبوتية 
 الجامعةزيارات إلى مكتبة 

تنمية التعلم الذاتي من خالل 
بحث الطالبة واطالعها على 
عدد من المراجع لتقديم عرض 

     جيد.  

البحث في الشبكة العنكبوتية في المواقع العلمية مع توثيقها 
 توثيقا صحيحا.

مالحظة العالقات الشخصية 
وتبادل الدور بين الطالبات أثناء 

 الحوار والمناقشة 
 

 نصات لخآخرينحسن الحديث واإل



 مزاولة األنشطة المرتبطة بالمقرر.
العمل الجماعي المشترك سواء 

و المناقشة، سجالت أبالعرض 
 التعلم 

 تقييمات األقران

 األنشطة الجماعية.
 لعب الدور

 الواجبات المنزلية 
 

 إثارة روح التنافس بين الطلبة وتقوية مشاعر االنتماء

 
 التقييمات الذاتية 

 المالحظة 

 

زيارات ميدانية إلى المدارس أو 
 ات النفسية.الوحد

 الحوار والمناقشة.

 

يقدر التفكير الناقد ويتحرى ممارسته وتطبيقه على أداءاته 
وأداءات زمالئه ، ويقدر حل المشكالت وفقا لألسلوب العلمي 

. 
 

  مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية
تقويم األبحاث و الواجبات التي 
أنجزها الطالب أو الطالبات 

 المتعلقة بموضوعات المقرر.و 

تكليف الطالب أو الطالبات  
بإجراء بحث أو دراسة مسحية 
باستخدام مصادر متعددة من 

 المعلومات.

 
 طرق البحث عن بعض مصادر المعلومات من الشبكة العنكبوتية

 

تقويم جماعي للمجموعة 
المشاركة في العروض الجماعية 
لبعض الموضوعات, ثم تقويم  

 حده. كل عرض  على
سؤال ترجيحي لتقييم الطالب أو 
الطالبات لعرض زمالئهم ) دون 
درجات( لتعليمهم الموضوعية 

 في الحكم

تقسيم طالب أو طالبات  الشعبة 
إلى عدد من المجموعات 
للمشاركة في عرض  بعض 

باستخدام  وحدات المقرر
 البوربوينت

 
قدرة على تنمية ال الطلبة ساعدي والمناقشات مما االطالعكثرة 

 اللغوية لدى المتعلمين.
 

تقييم فردي لكل متعلم  على 
حده تبعا لجودة اإللقاء 
واستخدام أساليب العرض 

الجيدة كاألسئلة والحصول على     
 جل انتباه المتعلمين اآلخرين

تكليف الطالب أو الطالبات  
بإجراء بحث أو دراسة مسحية 
باستخدام مصادر متعددة من 

 المعلومات

الحاسوب في كتابة األبحاث والتقارير العلمية المتعلقة استخدام 
 بالمقرر للمساهمة في تنمية القدرة على حل المشكالت

 

تقييم أسلوب الطالب والطالبات 
 في توثيق المعلومات.

تكليف الطالب و الطالبات 
بإتباع األسلوب العلمي في توثيق 

 المعلومات

مية التعلم الذاتي استخدام مصادر المعلومات من المكتبات لتن
 لدى المتعلمين.



 
 
 
 
 
 

 الدرجة         األسبوع المحدد له طبيعة مهمة التقويم ) اختبار، مشروع جماعي ، بحث ..  ( ( 4)
 %01 السادس 0اختبار فصلي
 %01 الثاني عشر 2اختبار فصلي

 %01 على مدار الفصل مناقشات بالمقرر،العروض والمشاركة في األنشطة الخاصة  
 %01 الثامن واجبات أو البحوث ال

 %1  حضور ومشاركة
 %41 نهاية الفصل االختبار النهائي

 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)
 مدخل إلى علم النفس / عماد الزغول وعلي الهنداوي

 المدخل إلى علم النفس / عبد الرحمن عدس, محي الدين توق.
 أصول علم النفس / أحمد عزت راجح

 خل ذو معنى/ احمد يحي الزقعلم النفس مد
 


