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

متطلب جامعة

3ساعات
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

اختياري

المستوى الثاني

 .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
15
0
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

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يهتم المقرر بالمجاالت النظرية والتطبيقية في علم النفس  ,تطيور الطفيل ,اليتعلم .اليذاكر  ,اليذكا  ,الدافعيية ,الشخصيية ,واألسيس
الفسيولوجية للسلوك.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعلومات األساسية عن علم النفس :تعريفه ونشأته والمدارس النفسية ،ومجاالتيه النظريية
والتطبيقييية ,البحييا العلمييي فييي علييم اليينفس ,تطييور الطفييل ,الييتعلم .الييذاكر  ,الييذكا  ,الدافعييية ,الشخصييية ,واألسييس الفسيييولوجية
للسلوك.
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

 1المعارف
كتعري ي وسأيهت والميسار الس سيي
 1.1أن يتعرف الطالب علي المعلومات األساسيي لعلي اليس
ومجاالت السظري والتطبيقي .
 1.2أن يصف الطالب المجاالت النظرية والتطبيقية في علم النفس .
 1.3أن يحسس م اهي وسظريات عل الس ومأكالت الواقع .
 2المهارات
 2.1أن يميز الطاليب بيين سظرييات علي اليس ويي موالييع علي اليس الماتل ي اليتعل –اليككا -
الأاصي  -االس عاالت والسواوع .الخ)
 2.2أن يصم الطالب ماططا يولح وي كي ي الربط بيين م ياهي وسظرييات علي اليس ومأيكالت
الواقع والتطبيقات العملي لتلك السظريات
وي الجاسب التطبيقي ..
 3 .2أن يوظف سظريات عل الس
 3الكفاءات
 3.1أن يت ه الطالب أسوار اإلاصائيين الس سيين اآلارين وي السظا التعليمي ويقسر لرورة
تكامل األسوار والتعاون لتحقيق األهساف
 3.2أن يتحمل مسؤولي السور الكبير ل ولزمالئ وي تحقيق مستقبل واعس للجيل الساأئ.

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

ع1
ع1
ع3
1
3
2
ك1
ك2

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

قائمة الموضوعات

الوحسة األولى :مولوع عل الس العا
 تمهيس للمقرر أامل للمولوعات وكي ي احتساب السرجات وي الماسة ككلالمسال إلى عل الس التاريخ والمسار الماتل )
مساهج البحث وي عل الس
الوحسة الثاسي  :أه المولوعات التي يبحثها عل الس
ال صل األول
التعل م هوم – أس التعل الجيس –سظريات التعل
ال صل الثاسي
الكاكرة
ال صل الثالث
الساوعي  -أسواع السواوع  -سظريات ت سير الساوعي
ال صل الرابع
االس عاالت – تعري ها  -أسواعها التمييز بين السواوع واالس عاالت
ال صل الاام
االتجاهات الس سي
ال صل الساس
الككا  -قياس السظريات التي وسرت طبيع الككا
ال صل السابع
الأاصي تعري ها –سمات الأاصي – سظريات الأاصي
ال صل الثامن
ال روق ال رسي تعري ها أسواعها  -قياسها
ال صل التاسع
االستعساسات –تعري ها –ال رق بين االستعساس والقسرة
المجموع

ساعات االتصال

3
3
3
3
3
6
3
3
6
6
3
3
45
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

1.2
1.3
2.0

2.1

2.2

2.3
3.0

3.1

3.2

المعارف
أن يتعرف الطالب علي المعلومات األساسية لعلم
النفس كتعريفه ونشأته والمدارس النفسية،
.ومجاالته النظرية والتطبيقية
أن يصف الطالب المجاالت النظرية والتطبيقية في
 .علم النفس
أن يحدد مفاهيم ونظريات علم النفس ومشكالت
 .الواقع
المهارات
أن يميز الطالب بين نظريات علم النفس في
مواضيع علم النفس المختلفة ( التعلم –الذكا -
)الشخصية -االنفعاالت والدوافع .الخ
أن يصمم الطالب مخططا ً يوضح فيه كيفية الربط
بين مفاهيم ونظريات علم النفس ومشكالت الواقع
والتطبيقات العملية لتل النظريات

أن يوظييييف سظريييييات عليييي الييييس
التطبيقي ..

الحوار والمناقشة

 تقويم األدا فياالختبارات.

التعل التعاوسي والمساقأات
الجماعي

 تقويم األدا فياالختبارات.

الحوار والمناقشة

 المساقأييييات والمأيييياركاتواألسأط التعليمي .

التعل التعاوسي والمساقأات
الجماعي
األسأط االستقصائي وحل
المأكالت.

وييييي الجاسييييب العصف الكهسي
العروض العلمي
حل المأكالت

الكفاءات
أن يت ه الطالب أسوار األاصائيين الس سيين
اآلارين وي السظا ألتعليمي ويقسر لرورة تكامل
األسوار والتعاون لتحقيق األهساف
أن يتحمل مسؤولي السور الكبير ل ولزمالئ وي
تحقيق مستقبل واعس للجيل الساأئ.

طرق التقييم

 تقوي األقرانإجرا تقوي تكويسي أثساالمحالرة
اتامي
تقوي
إجراللوقوف على جواسب القوة
واللعف لسى الطالب
األسأط التعليمي .

التقويم الذاتي

 التعلم التعاوني والمناقشات  -تقويم المشاركة والتفاعلفي النقاش واألعمال
الجماعية
 األنشطة االستقصائية وحل الجماعية. تقويم الذات واألقران.المشكالت .
األنشيييطة االستقصيييائية وحيييل تقويم تقارير المشاهدات
الميدانية للممارسين
المشكالت

.2أنشطة تقييم الطلبة
أنشطة التقييم

م
1
2

ااتبار وصلي
ااتبار وصلي
العروض والمأارك وي األسأط الااص بالمقرر ,مساقأات

4
5

الواجبات أو البحوث
االاتبار السهائي
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توقيت التقييم
(باألسبوع)

الساس
الثاسي عأر
عليييييييى ميييييييسار
ال صل
األسبوع الثامن
سهاي ال صل

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%10
%10
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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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 واجرا اته 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 وينياقا فيهيا الطاليب ربيدا مبيررات الحيذف
وارضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.
 وتقدم لجنة اررشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج ،والتعامل مع الحاالت الخاصة وفق كل حالة.
 يتضمن هيكل الكلية وحيد لإلرشياد األكياديمي ،ويوجيد دعيم ومتابعية كيذل مين عمياد شيبون الطيالب بشيأن االرشياد
األكاديمي والمهني.
 يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحد االرشاد النفسي تحت عماد شبون الطيالب
وهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب ،ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها.
 ويوجد بالجامعة كذل وحد ارشاد اجتماعي تحت عماد شبون الطالب ،وتعميل الكليية كيذل عليى اليدعم االجتمياعي
من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفاد من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة.
 تتولى وحد التربية الميدانية متابعة الطالب أثنا الخبرات الميدانية لتأكيد التكامل بين المقيررات التيي درسيها الطاليب،
وتقلييي ،الفجييو 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.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
مدخل لعلم النفس
مدخل إلى علم النفس
مبادئ علم النفس

المرجع الرئيس للمقرر

علم النفس

المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية
أخرى

دافيدوف ،ليندا ،ترجمة
الطواب ،سيد وآخرون
اسماعيل ،أحمد السيد
إعداد :حمدي ،محمد نزيه؛
حسين ،محمود عطا؛ أبو
طالب ،فاتن محمد؛ أبو طالب،
صابر
الزق ،أحمد يحيى
ِّ

دار ماكجروهل،
الرياض
المتنبي ،الرياض

1988
1436

منشورات جامعة
القدس المفتوحة-
عمان ،األردن.

2010

دار وائل ،عمان

2009

دار الكتاب
مدخل إلى علم النفس الزغول ،عماد؛ الهنداوي ،علي
الجامعي
 المسال إلى عل الس  /عبس الرحمن عس  ,محي السين توق.
 أصول عل الس  /أحمس عزت راجح
 معج عل الس

2009



المواقع على الشبكة العنكبوتية ،مواقع التواصل االجتماعي ،نظام إدار التعلم
(  ,google.com ,ERIC ,)Blackboardالحصن النفسي



أقراص مدمجة تحتوي على موضوعات الماد معروضة ببرنامج power point

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر

متطلبات المقرر
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متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكا  ...إلخ)

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

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخص)،

القاعات السراسي
جهاز عرض البيانات
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

مدي تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أعضا هيئة التدريس للمقرر مع منسق
المقرر

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

قيادات البرنامج

تحليل نتائج الطالب في المقرر
ومناقشتها من خالل مجلس القسم .

الطالب

استطالع آرا الطالب حول المقرر

المراجع النظير

تقرير تقويمي.

أعضا هيئة التدريس

تحليل نتائج الطالب في المقرر .

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
فاعلية التدريس

طرق التقييم
تقرير جماعي تقويمي.
استشار النظرا .

فاعلة طرق تقييم الطالب
مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب  ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضا 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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