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  مخطط املادة الدراسيت

 1. اظم املادة دراسات في عمم النفس االجتماعي     

 2. سكم املادة         4035032

 الساعات المعتمدة )نظرية،عممية( 0
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( 0

باث العابلت/املخطلباث املتزامنت ال يوجد
ّ
 4. املخطل

 5. اظم البرهامج ماجستير

 6. سكم البرهامج 

 7. اظم الجامعت عة االردنيةالجام

 8. الكلُت االداب

 9. اللعم عمم االجتماع

 10. معخىي املادة ماجستير

 11. العام الجامعي/ الفصل الذساس ي 4302/4343

 12. الذسجت العلمُت للبرهامج الماجستير

غ املادة ال يوجد  13. ألاكعام ألاخشي املشتركت في جذَس

 14. لغت الخذَسغ عربي

خ  4308 خ اظخدذار مخطط املادة الذساظُت/ جاٍس جاٍس

 مشاجعت مخطط املادة الذساظُت
.15 
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 منّسق المادة .01
 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج

 hotmail.com @hsari1950 0-00ت المكتبية ح ث خ الساعا  42885

 مدرسو املادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 

 

 وصف املادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
ىذه الموضوعات : االتجاىات  يتناول ىذا المقرر موضوعات محددة في عمم النفس االجتماعي ذات عالقة بواقع المجتمعات العربية . وأىم

النفسية واالجتماعية، والتعصب العرقي و االثني ، والصراع بين الجماعات  ، وحل الصراع بين الجماعات، والتفاوض كأسموب من اساليب حل 
قناع .  الخالفات ، واإلإ
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 املادة ونخاجاث حعلمهاجدريس أهداف  19.

 :األىداف -أ
 ن المتوقع أن يكون الطالب قادرا عمى:بعد دراسة ىذا المقرر فإنو م

 فيم الموضوعات الرئيسية التي يعالجيا عمم الفس االجتماعي . .0
 فيم اىمية عمم النفس االجتماعي في فيم الواقع االجتماعي . .4
 فيم أىمية االتجاىات ودورىا في توجيو السموك .0
 ادراك اىمية التفاوض في حل الصراعات بين االفراد. .2
 دراك خطورة التعصب العرقي و االثني .ا .5
 

 أن: عمى ا  يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 اوال:الميارات االكاديمية المعرفية االساسية:

 . معرفة اىمية عمم النفس االجتماعي في الحياة اليومية.0
 الجتماعية والنفسية.. معرفة مدى مساىمة ىذا العمم في حل المشكالت ا4
 . ادراك اىمية التفاوض في حل الصراعات و النزاعات بين االفراد والجماعات .0
 . معرفة خطورة التعصب عمى العالقات االجتماعية .2

 ثانيا : الميارات التحميمية و اإلدراكية:
 
 ة المعاصرة.. ادراك مدى مساىمة عمم النفس االجتماعي في فيم المشكالت النفسية واالجتماعي0
 . ادراك التاثيرات السمبية التي يتركيا التعصب عمى العالقات االجتماعية .4
 . تحميل عممية الصراع االجتماعي الى مكوناتو االساسية.0
 . تحميل دور التفاوض في انياء الصراعات بطريقة سميمة.2

 ثالثا: الميارات التحويمية :     
 ي حل المشكالت التي نواجييا في الحياة اليومية.. استثمار عمم النفس االجتماعي ف0
 . تطبيق مبادئ التفاوض عمى ما نصادفو في الحياة االجتماعية4
 
 

 . محخوى املادة الدراسيت والجدول الزمني لها02
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 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 ميمات وواجبات .       -المحاضرة .             -
 عرض تقارير و بحوث . –النقاش والحوار .        -
 
 
 

 طلباث املادةالخقييم ومخ أساليب .00

 % 03األول   االختبار .0
 %43عرض البحوث ومناقشتيا    .4
 %53النيائي  االختبار .0

 :ًخم إزباث جدلم هخاجاث الخعلم املعتهذفت من خالل أظالُب الخلُُم واملخطلباث الخالُت

 ثالعاعا املىضىع ألاظبىع

 3 َ مجاالت دراستً َأٌميتًطثيعة انمُضُع  1

 3   انتطُر انتاريخي نمُضُعات عهم انىفس االجتماعي 2

 3   انتطُر انتاريخي نمُضُعات عهم انىفس االجتماعي 3

 3  االتجاٌات انىفسية َ االجتماعية 4

 3  وظريات تكُيه االتجاٌات 5

 3  انعالقة تيه انسهُك َاالتجاي 6

 3  صة انعرقي  َانتمييز : مفٍُمً َ طثيعتًانتع 7

 3 وظريات انتعصة 8

 3 مظاٌر انتعصة 9

 3 انصراع تيه انجماعات : مستُياتً َ اشكانً 11

 3  انتفاَض كاسهُب في حم انصراعات 11

 3 استرتيجيات انتفاَض انفعال 12

 3 عرض انثحُث َمىاقشتٍا 13

 3 عرض انثحُث َمىاقشتٍا 14

 3 نثحُث َمىاقشتٍاعرض ا 15

 3 اإلمتحان انىٍائي 16
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 السياساث املخبعت باملادة .02

 .ظُاظت الحضىس والغُاب: ٌسجل الحضىس والغُاب في كل للاء مع الطلبت -أ

الطالب عم إلامخدان ال ًمنذ فشصت جلذًم إلامخدان الا بىجىد عزس طبي مخخىم من  الغُاب عن الامخداهاث وحعلُم الىاجباث في الىكذ املدذد: في خال غُاب -ب

كىن الحذ ألاعلى للعالمه عُادة الطلبت في الجامعت ألاسدهُت او معدشفى الجامعت وان لم ًلذم عزس طبي ًطلب منه جلذًم وسكت بدثُت ًخخاس عنىانها مذسط املادة ٍو

15  

  ًىجذإجشاءاث العالمت والصحت: ال  -ج

الغش والخشوج عن النظام الصفي: في خال ضبط الطالب في خالت غش او خشوجه عن آداب النظام الصفي  جكخب بالطالب شكىي خطُت وفم حعلُماث  -د

 .الجامعت املخعللت بالغش وإلاهضباط الصفي

دصل عبى ججمُعه باملادة كبل إعطاء الذسجاث: ًدصل الطالب على عالمخه في امخدان منخصف الفصل بعذ مذة اظبىع بدذ  -ه اكص ى من جلذًمه لإلمخدان ٍو

 .إلامخدان النهائي في آخش مداضشة في الفصل

لذخىل على املىاكع الخذماث املخىفشة بالجامعت والتي حعهم في دساظت املادة: مكخبت الجامعت للحصىل على املشاجع واللشاءاث املطلىبت / مخخبراث الحاظىب ل -و

ش الحثُت والىاجباث ألاظبىعُت.إلالكتروهُت و طب  اعت الخلاٍس

م والخعليم  .02
ّ
ب(مصادر الخعل  )املشافم، املعذاث، ألاجهضة، البرمجُاث، املخخبراث، املشاغل، اماكن الخذٍس

 ال ًىجذ

 

 املراجع .02

 

ت املخصصت:  -أ  الكخب املطلىبت، واللشاءاث واملىاد العمعُت والبصٍش

اض : مطبعت أوفعذ(.علم 2112فالح العنزي ) .1  النفغ الاجخماعي .  الٍش

 (. علم النفغ الاجخماعي و الخعصب . جشجمت عبذ الحمُذ صفىث . اللاهشة : داس الفكش العشبي .2111جىن دكذ ).2

 ( . علم الننفغ الاجخماعي .اللاهشة : داس الفكش العشبي.1991فؤاد البهي العُذ و ظعذ عبذ الشخمن .).3

 (. علم النفغ الاجخماعي. عمان : داس البيرق للطباعت والنشش.1998عبذ اللطُف علل ).4

 ( مذخل الى علم النفغ الاجخماعي ،جشجمت ًاظمين خذاد و اخشون ، عمان : داس وائل للطباعت و النشش .2112سوبشث مكلُنن وسٍدشاسد عضوط ).5

بي ).6  : جامعت الفاجذ .( الخمهُذ في علم النفغ الاجخماعي، لُبُا 1998عبذ العالم الذٍو

 ( . علم النفغ الاجخماعي ، اللاهشة : داس الششوق .1993ولُم المبرث ووالط المبرث ).7

ن العابذًن دسوَش ).8  ( علم النفغ الاجخماعي : اظعه وجطبُلاجه . اللاهشة : داس الفكش العشبي .1999ٍص

 معت اللذط العشبُت .(. علم النفغ الاجخماعي:منشىساث جا1998خلمي ظاسي و مدمىد خعن ).9

 

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. 

 

 

 الكخب املىص ى بها، وغيرها من املىاد الخعلُمُت الىسكُت وإلالكتروهُت.   -ب
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 معلوماث إضافيت 26.

 

 ال ًىجذ

 

 

خ: الخ - ---------------------الخىكُع:  ألاظخار الذكخىس خلمي ظاسي منعم املادة: مذسط أو   ------------------اٍس

 -------------------------------------- الخىكُع                      / اللعم: ملشس لجنت الخطت

 -----------------------------------------------الخىكُع -------------------------سئِغ اللعم: 

 -------------------------------------- الخىكُع -------------------------الكلُت:  ملشس لجنت الخطت/

 --------------------------------الخىكُع -------------------------------------------العمُذ: 


