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 نموذج توصيف مختصر
 نفس231 رقم ورمز المقرر

 علم نفس االجتماعي اسم المقرر
  3 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  الساعات المكتبية
 

التي تتأثر بها أفكار ومشاعر وسلوك الفرد  على الكيفيةيهدف هذا المقرر إلى التعرف  ( الهدف العام للمقرر:1)
نتيجة تعرضهم للمثيرات والمواقف االجتماعية. وتتضمن وحدات المقرر مواضيع أهمها: تعريف بعلم النفس 

راك االجتماعي والعزو، الذات، التأثير االجتماعي، االجتماعي وتاريخه ومناهج البحث فيه، الّذهن االجتماعي، اإلد
 .شخصية، سلوك المساعدة، والسلوك العدواني-االتجاهات، اإلقناع، العالقات البين

 
 ساعات التدريس عدد األسابيع ( الموضوعات2)

 6 1 معالم علم النفس االجتماعي
 6 1 الذهن االجتماعي

 6 1 اإلدراك االجتماعي
 3 2 الذات

 3 2 أثير االجتماعيالت
 6 1 االتجاهات

 6 1 اإلقناع
 3 2 العالقات الشخصية

 3 2 سلوك المساعدة
 3 2 السلوك العدواني



 

 ( مخرجات التعلم 3)
استراتيجيات 
 التدريس  

 طرق التقييم  
 

 المعرفة
يتعرف على كيفية تتأثر أفكار الفرد ومشاعره وسلوكه بالمثيرات 

 االجتماعية

 المحاضرة
 لنقاشا

 اختبارات تحصيلية
 تقييم المشاركات

يتعرف على كيفية تعامل العلماء مع الظواهر لفهمها بطريقة 
 موضوعية

يسمي النظريات التي شيدها العلماء في حقل علم النفس 
 االجتماعي

يتعرف على الكيفية التي تنعكس بها المعرفة إيجابيا على ذاته 
 ومهنته وبيئته
 خالقيات الممارسات العلمية في علم النفسيضع قائمة بأ

 

 المهارات اإلدراكية
يشرح كيفية تأثر أفكار الفرد ومشاعره وسلوكه بالمثيرات 

 االجتماعية

 المشاركاتتقييم  طرح اسئلة معيارية

يشتق كيفية تأثر بنائه النفسي وبناء غيره بالتفاعل مع المثيرات 
 االجتماعية

يقارن التأثيرات المختلفة ويستخرج العمليات النفسية التي تقف 
 خلفها

يحاول التبؤ بالتأثيرات المحتملة لبعض التغيرات في البيئة 
 االجتماعية

 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية
يظهر تسامحا إزاء اختالف غيره عنه الختالف التأثيرات التي 

 تعرض لها
  لعب الدور

يحلل بعض المشكالت النفسية إلى مكوناتها األولية )التأثيرات 
 االجتماعية(



 يقترح بعض الحلول لمشكالت نفسية
 
 
 

 مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية
 يوضح بعض مظاهر التأثير االجتماعي

تكليف بالبحث في 
 اإلنترنت

راسات شبيهة بالدراسات المذكورة في يبحث في اإلنترنت عن د تقييم اإلنجاز
 الكتاب المقرر

 يقرأ الرسوم البيانية الملحقة بنتائج بعض الدراسات
 

 المهارات النفس حركية 

 يعيد اختبار بعض التجارب المعروضة في الكتاب المقرر
اقتراح حلول لبعض 

 تقييم اإلنجاز المشكالت

 تقييم اإلنجاز تابة مقالةك يجرب استحداث بعض التأثيرات االجتماعية
 تقييم اإلنجاز كتابة تقرير يحاول اختبار بعض فرضياته

 

 طبيعة مهمة التقييم )كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار نهائي، ....((4)
الأس بوع المحدد 

 له
 نسبته من التقويم النهائي

 %51 السادس اختبار فصلي أأول

 %51 الثاني عشر اختبار فصلي اثن

 %03=  1×  7 كل أأس بوعين كتابة مقاالت وواجبات منزلية ومشاركات صفية

 %43 يحدد الحقا اختبار نهائي

 

 ( المراجع المعتمدة للمقرر:5)

 علم النفس االجتماعي، د. فالح العنزي
 


