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 1. اسم المادة  أساسيات عمم النفس 

 2. رقم المادة 2337102

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات معتمدة  3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات  3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج بكالوريوس عمم النفس العام 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة األردنية 

 8. الكمية اآلداب 

 9. القسم عمم النفس 

 10. مستوى المادة السنة األولى

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الفصل الثاني 7102/ 7102

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد 

 14. لغة التدريس ربية الع

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث   7102أيمول 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 a.alsheikh@ju.edu.joد. أحمد الشيخ عمي، مختبر عمم النفس، 

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ال يوجد مدرسون اخرون لممادة 

 

 وصف المادة .71

التعريةف بعمةةةم الةنفس ومجاالتةو وأىدافةو العقميةة ،يسةعى ىةاا المسةاى الةى  يعرف عمم النفس عمى أنو الدراسةة العمميةة لمسةموا والعمميةات
والتفاعةةةل والةةةتعمم والتةةةاكر. الةةةاكاء والتفكيةةةر. الشخصةةةية  .وأىميتةةةو فةةةى الحيةةةاة . تطةةةور عمةةةم الةةةنفس . منةةةاىج البحةةةث فةةةى عمةةةم الةةةنفس.

 والتوافى .االجتماعي االضطرابات النفسية 

mailto:a.alsheikh@ju.edu.jo
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 تعلمهاالمادة ونتاجات تدريس أهداف  19.

 :األىداف -أ
 تغيير اتجاىات الطمبة نحو عمم النفس  .0
 أن يتعرف عمى ماىية عمم النفس وأساليب البحث فيو   .7
 أن يطمع الطالب عمى اىم الميادين والمجاالت في عمم النفس ) كاتعمم والااكرة والشخصية والتفاعل االجتماعي (.  .3
 يومي والحياة االعتياديةأن يحاول ربط النظرية ونتائج البحوث بالتطبيى ال  .4

 
 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 تكوين قاعدة نظرية في عمم النفس ومفيومو ونظرياتو .0
 استخدام المفاىيم العممية في عمم النفس .7
 التمييز بين النظريات وتفسيراتيا لمظواىر النفسية .3

 
 
 

 لها والجدول الزمني لدراسيةالمادة ا محتوى .02
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نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

، حواشين وآخرون
7102 

األول  أحمد الشيخ 7، 0 االمتحان 
 والثاني 

 التعريف بعمم النفس وميادينو 
 ماىو عمم النفس وكيف تطور 

 ميادين ومجاالت عمم النفس       
 م النفسأىداف عم 

   مدارس عمم النفس
، حواشين وآخرون

7102 
 الواجبات
 االمتحان

 الثالث أحمد الشيخ 7، 0
 والرابع

 التعمم 
 ما ىو التعمم

 نظريات التعمم 
)االشراط الكالسيكي،االشراط االجرائي 

 ،التعمم االجتماعي(
، حواشين وآخرون

7102 

 االمتحان
 

الخامس  أحمد الشيخ 3، 7، 0
 والسادس

 مستويات الااكرة ،م الااكرة مفيو 
عمميات الااكرة ) الترميز، التخزين، 

 النسيان، االسترجاع(

، حواشين وآخرون
7102 

السابع  أحمد الشيخ 3، 7، 0 االمتحان
 والثامن 

 الاكاء 
 وقياسوتعريف الاكاء 

 تحسين الاكاء وعالقتو بالتحصيل  

، حواشين وآخرون
7102 

التاسع  خأحمد الشي  3، 7، 0 االمتحان
 والعاشر

 الشخصية 
 مفيوم الشخصية 

نظريات الشخصية ) التحميمي، 
السموكي، المعرفي،   اإلنساني، 

 السمات (
 قياس الشخصية 

، حواشين وآخرون
7102 

العاشر  أحمد الشيخ 3، 0،7 االمتحان
والحادي 

 عشر

 اإلضطرابات النفسية   
 معنى السموا السوي والالسوي 

 لمضطربنمااج من السموا اا
، حواشين وآخرون

7102 

 الواجبات
 االمتحانات

الثاني  أحمد الشيخ 3، 7، 0
 عشر

 عمم النفس اإلجتماعي  
 ،تعريف عمم النفس اإلجتماعي 

، المعرفة اإلجتماعية  ، اإلتجاىات
 العزو، التأثير االجتماعي

، حواشين وآخرون
7102 

الثالث  أحمد الشيخ 3، 7، 0 االمتحانات
 عشر

 عمم النفس الفسيولوجي 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02
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 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 المحاضرة .0
 المناقشة الجماعية .7
 الواجبات  .3
 لعب الدور .4
 الفيديو  .5

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحقىإثبات  يتم
 االمتحانات .0
 الواجبات .7

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ
نظةرًا لمغيةاب يتم تطبيى لوائح الجامعة عمى ىاه المادة، فةي مةا يتعمةى بالحضةور، والتقيةد بالمواعيةد، واالمتحانةات، واالمتحانةات التعويضةية 

 بإان؛ وعقوبات الغش؛ والسياسات المتعمقة بالواجبات والمشاريع. وينبغي أن يكون الطةالب عمةى عمةم بتمةا المةوائح، باإلضةافة إلةى القةوانين
 واألنظمة األخرى.

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
ا يتعمةى بالحضةور، والتقيةد بالمواعيةد، واالمتحانةات، واالمتحانةات التعويضةية نظةرًا لمغيةاب يتم تطبيى لوائح الجامعة عمى ىاه المادة، فةي مة

 بإان؛ وعقوبات الغش؛ والسياسات المتعمقة بالواجبات والمشاريع. وينبغي أن يكون الطةالب عمةى عمةم بتمةا المةوائح، باإلضةافة إلةى القةوانين
 واألنظمة األخرى.

 والصحة إجراءات السالمة -ج

مادة يجوز القيام بأي زيارة ميدانية أو تطبيى أي اختبار دون مراعاة المعايير األخالقية المتعمقة بالحصول عمى الموافقة وبإشمراف مدرس الال 
 بشكل مباشر

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 ة البكالوريوس" يتم تطبيى لوائح الجامعة المعمنة عمى موقع الجامعة الرسمي تحت عنوان " تعميمات منح درج

 إعطاء الدرجات -ه

 األولختبار الدرجة ل 75

 لالختبار الثانيدرجة  75

 درجات لممشاركة 01

 درجة لالمتحان النيائي 41

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
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 المشاغل، اماكن التدريب( )المرافى، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات،مصادر التعّمم والتعميم  .02

 . مختبر وغرفة معدة  للمقابالت النفسية1

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 
 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب

 وابات إلى العقل والسموا. الطبعة األولى. دار الفكر. (. عمم النفس: ب7102حواشين، مفيد وآخرون ) .0
 (. عمم النفس العام . عمان : دار المسيرة .7114الريماوي، محمد ) .7
 (. مبادىء أساسية في عمم النفس .عمان : دار حنين 7117اليندواي، عمي . الزغول، عماد )   .3
 عمان : دار الفكر .( مباديء عمم النفس . 7114عدس، عبدالرحمن و توى، محي الدين ) .4

5. - Santrock . W (2000). Psychology, 6th edition . Mc-Grow Hill.5  
1. - Myers .D (200 ). Psychology . Mc-Grow Hill. 

 

 
 

 

 معمومات إضافية 26.
 ال يوجد
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