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 علم النفس االجتماعً             
 

 1. اسم المادة

 2. رقم المادة 4527432

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات نظرية 5
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات نظرية 5

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج بكالوريوس

 6. رقم البرنامج 

 الجامعة االردنيـــــة

 7. اسم الجامعة 

 8. الكمية كمية االداب

 9. القسم علم االجتماع

 10. مستوى المادة / ثالثة / رابعة سنة أولى / ثانية

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2019-2020

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  15/2/2019
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 ال يوجد
 

 مدرسو المادة .71

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني

/ 4276:8:;29(/ 4-43.52) – ر/ ث :46:9ميساء نصر الرواشدة/ رقم المكتب د. 
m_rawashdeh@ju.edu.jo                                                         
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 وصف المادة .71

      

ٌتناول هذا المقرر التطور التارٌخً لموضوعات علم النفس االجتماعً حتى ٌتسنى للطالب ربط هذه 
وأشكاله ومستوٌاته: بالموضوعات المعاصرة لهذا العلم . كما ٌتناول اٌضا عملٌة التفاعل االجتماعً ومظاهره 

إضافة لذلك ٌعالج هذا المقرر مفهوم االتجاهات النفسٌة واالجتماعٌة وطبٌعتها وقٌاسها وطرق تكوٌنها وتعدٌلها، 
اضافة الى عالقتها بالسلوك.و باالضافة الى هذا ٌتناول المساق موضوع التعصب االثنً والعنصري بأشكاله 

 التقلٌل منه . المختلفة والنظرٌات المفسرة له وأسالٌب

 

 
 

 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 

 

 اسابٌع  5   علم النفس االجتماعً : مفهومه، طبٌعته واهمٌته وتطور موضوعاته. .3

 اسابٌع  5                                 مناهج البحث فً علم النفس االجتماعً. .4

 اسابٌع  5        التفاعل االجتماعً: مفهومه، أشكاله ومظاهره ونظرٌات تفسٌره. .5

 اسابٌع  4 االتجاهات النفسٌة واالجتماعٌة : كٌف تتشكل وكٌف تتغٌر،وعالقتها بالسلوك . .6
 اسابٌع  4 التمٌٌز العرقً . التعصب و .7
 اسابٌع 4التنمٌط االجتماعً . .8

 بعد دراسة هذا المقرر فإنه من المتوقع أن ٌكون الطالب قادرا على: األهداف: -أ

 فهم الموضوعات الرئٌسٌة التً ٌتناولهاعلم النفس االجتماعً . .3
 فهم اهمٌة علم النفس االجتماعً فً الحٌاة الٌومٌة . .4
 التفاعل االجتماعً ومظاهره وأشكاله.فهم أهمٌة  .5
 ادراك اهمٌة االتجاهات كموجهات للسلوك. .6
 فهم معنى التعصب و التنمٌط االجتماعً وخطورتها على العالقات االجتماعٌة . .7
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 
 المحاضرة والمناقشة -6

 كتابة تقارٌر بحثٌة وعرضها -2
 التعلٌم األلكترونً -3

 

 
 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 التقييم والمتطمبات التالية:يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستهدفة من خالل أساليب 
  

 (عالمة 52: ٌحدد موعد مسبق باإلتفاق مع الطلبة                          ) االمتحان األول  -

 (عالمة 42)   ة:                                              تقارٌر بحثٌواجبات اسبوعٌة و -

 (                                   عالمة 72قبل وحدة القبول والتسجٌل      ) ً: وفق البرنامج المعلن عنه مناالمتحان النهائ-

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب: يسجل الحضور والغياب في كل لقاء مع الطمبة. سياسة الحضور -أ

اإلمتحان ال يمنح : في حال غياب الطالب عم الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
فرصة تقديم اإلمتحان اال بوجود عذر طبي مختوم من عيادة الطمبة في الجامعة األردنية او مستشفى الجامعة وان 

  37ة ويكون الحد األعمى لمعالمه لم يقدم عذر طبي يطمب منه تقديم ورقة بحثية يختار عنوانها مدرس الماد

 : ال يوجدإجراءات السالمة والصحة -ج

: في حال ضبط الطالب في حالة غش او خروجه عن آداب النظام الصفي  لغش والخروج عن النظام الصفيا -د
 تكتب بالطالب شكوى خطية وفق تعميمات الجامعة المتعمقة بالغش واإلنضباط الصفي.

: يحصل الطالب عمى عالمته في امتحان منتصف الفصل بعد مدة اسبوع بحد اقصى من إعطاء الدرجات -ه
 يمه لإلمتحان ويحصل عبى تجميعه بالمادة قبل اإلمتحان النهائي في آخر محاضرة في الفصل.تقد

: مكتبة الجامعة للحصول على المراجع والقراءات تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 مختبرات الحاسوب للدخول على المواقع اإللكترونية و طباعة التقارير الحثية والواجبات األسبوعية. /المطلوبة 
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 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ

 
 
 (.علم النفس االجتماعٌز الرٌاضز4224فالح العنزي ) .3
(. علم النفس االجتماعً و التعصب . ترجمة عبد الحمٌد صفوت . القاهرة : دار 4222جون دكت ) .4

 الفكر العربً .
 الفكر العربً.( . علم الننفس االجتماعً .القاهرة : دار 3223فؤاد البهً السٌد و سعد عبد الرحمن .) .5
 (. علم النفس االجتماعً. عمان دار البٌرق للطباعة والنشر.3221عبد اللطٌف عقل ) .6
( مدخل الى علم النفس االجتماعً ،ترجمة ٌاسمٌن حداد و 4224روبرت مكلٌنن ورٌتشارد عزوس ) .7

 اخرون ، عمان : دار وائل للطباعة و النشر .
 النفس االجتماعً، لٌبٌا : جامعة الفاتح . ( التمهٌد فً علم3221عبد السالم الدوٌبً ) .8
 ( . علم النفس االجتماعً ، القاهرة : دار الشروق .3225ولٌم المبرت ووالس المبرت ) .7
 ( علم النفس االجتماعً : اسسه وتطبٌقاته . القاهرة : دار الفكر العربً .3222زٌن العابدٌن دروٌش ) .1
 االجتماعً:منشورات جامعة القدس العربٌة .(. علم النفس 3221حلمً ساري و محمود حسن ) .2

 
1. Gergen, K. and Gergen, M. (1981). Social Psychology. New York: 

Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 
2. Baron, R, and Graziano, W (1991). Social Psychology .Forth Worth: Holt, 

Rinehart and Winston,Inc. 

3. Franzio, S. (2000). Social psychology. Boston: McGraw Hill. Second 
edition. 
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 معمومات إضافية

 
 
 

 

-----التاريخ:  - ---------------------التوقيع:  دكتورة ميساء الرواشدة   منسق المادة:مدرس أو 
------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة-------------

------------------------------- 
-----------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

------------------ 
--------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

----------------- 
---------------التوقيع ------------------------------------------- العميد:

----------------- 
 
 


