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 1. اسم المادة عمم نفس الشخصية

 2. رقم المادة 1033032

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات معتمدة  0
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات  0

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج بكالوريوس عمم النفس العام 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة األردنية 

 8. الكمية اآلداب 

 9. القسم عمم النفس 

 10. مستوى المادة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 1322/1313

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد 

 14. لغة التدريس العربية 

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

 

 ِّٕسك اٌّبدة .66

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 أ.د مروان الزعبي 

 مدرسو المادة .71

 .كتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: رقم المكتب، الساعات المما يمي الرجاء إدراج
 ال يوجد مدرسون اخرون لممادة 

 

 وصف المادة .71

بّفَٙٛ اٌشخصٍت ِٚحذداحٙب اٌفسٌٍٛٛجٍت ٚاالجخّبػٍت ٚوذٌه ٔظزٌبث اٌشخصٍت اٌّخخٍفت، حٙذف ٘ذٖ اٌّبدة إٌى حؼزٌف اٌطبٌب 

ٌّسبق أُ٘ اضطزاببٚاٌخً حٕبٌٚج اٌشخصٍت ِٓ ٚجٙبث ٔظز ِخخٍفت . ثُ سٍخٕبٚي ٘ذا ا ت اٌشخصٍت ٚطزق دراست اٌشخصٍت  

 ٚٚسبئً حمٍٍّٙب ٚأُ٘ االخخببراث اٌخً حمٍس اٌشخصٍت ٚدالٌخٙب اإلوٍٍٍٕىٍت.     
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 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

العامة أوال: األهداف  
ارات التشخيصية  في التعرف على إضطرابات التعرف على مفهوم الشخصية والنظريات التي فسرت هذا المفهوم وعلى أهم االختب

 الشخصية
الخاصة ثانيا: األهداف  

 يتوقع من الطالب وبعد نهاية هذا المساق أن يكون قادراً على:
 التعرف على مفهوم الذات وتمييزه عن المفاهيم المشهبة في علم النفس .1

 التعرف على نظريات الشخصية حسب تسلسلها التاريخي .2

 ستهاالتعرف على طرق درا .3

 التعرف على تحليلها وفهمها .4

 
 
 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

 ِٕٙبج اٌّبدة :

اٌٛحذة األٌٚى ( 6)   ِمذِت ػبِت فً ػٍُ إٌفس:  

  األسبٛع األٚي:  

 حؼزٌف ػٍُ إٌفس  ٚ أ٘ذافٗ فً فُٙ اٌشخصٍت ٚاٌسٍٛن -

 أٔٛاع اٌسٍٛن ٚحأثٍز اٌبٍئت ٚاٌٛراثت فٍٗ -

 ٍزاث ٚاٌظزٚف ٚأثز٘ب ػٍى اٌشخصٍتاٌّث -

اٌٛحذة اٌثبٍٔت(2) ِمذِت فً اٌشخصٍت: حؼزٌف اٌّفَٙٛ،اٌؼٛاًِ اٌّؤثزة فً اٌشخصٍت:    

  األسبٛع اٌثبًٔ:  

 حؼزٌفبث اٌشخصٍت ٚحصٍٕفبحٙب -

 ِىٛٔبث اٌشخصٍت -

 طزق درسبة اٌشخصٍت -

 اٌخىٍف ٚ دٚرٖ فً اٌشخصٍت -

اٌٛحذة اٌثبٌثت(3) ِحذداث اٌشخصٍت.:    

 األسبٛع اٌثبٌث: 

 اٌّحذداث اٌبٌٍٛٛجٍت -

 اٌّحذداث اٌبٍئٍت ٚاالجخّبػٍت -

 األسبٛع اٌزابغ:

 اٌّحذداث اٌجغزافٍت -

 اٌّحذداث اٌثمبفٍت ِٚحذد اٌخؼٍٍُ -
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ٔظزٌبث اٌشخصٍت:اٌٛحذة اٌزابؼت : ( 4)  

  األسبٛع اٌخبِس:

حصٍٕف ٔظزٌبث اٌشخصٍت -    

ٔظزٌبث االسخؼذادٌت  -  

 األسبٛع اٌسبدس: 

 ّبطٔظزٌت األٔ -

 ٔظزٌت اٌخحًٍٍ إٌفسً -

 األسبٛع اٌسببغ:

 فزٌٚذ --ٔظزٌبث اٌخحًٍٍ إٌفسً اٌىالسٍىً: -

 األسبٛع اٌثبِٓ:

 األخخببر األٚي -

 ٘ٛرًٔ، فزَٚ، سٌٍٛفبْ –اٌخحٍٍٍٍْٛ اٌجذد  -

 األسبٛع اٌخبسغ:

 ) رٚجزس ِٚبسٍٛ ػٍُ إٌفس االٔسبًٔ بثٔظزٌ -

 

 األسبٛع اٌؼبشز: 

إٌظزٌت اٌسٍٛوٍت: سىٕز -  

ٔظزٌت اٌخؼٍُ االجخّبػً: اٌبزث ببٔذٚرا -  

 

اٌٛحذة اٌخبِست: اضطزاببث اٌشخصٍت( 5)  

  األسبٛع اٌحبدي ػشز: 

 حؼزٌفٙب -

 أٛاػٙب -

 ِحىبث اٌشخصٍت اٌسٌٛت ٚغٍز اٌسٌٛت -

 األسبٛع اٌثبًٔ ػشز:

إضطزاببث اٌشخصٍت  -    

 

اٌٛحذة اٌسبدست: دراست اٌشخصٍت ٚحمٍٍّٙب ٚأُ٘ االخخببراث.(6)  

 األسبوع الثالث عشر: 
 اختبارات الشخصية -
 اختبار الشخصية المتعدد األوجه -
 الصورة المختصرة لالختبار -
 تعليق عام على اختبار الشخصية المتعدد األوجه -
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 األسبوع الرابع عشر:
 اختبارات أيزنك لللشخصية -
 االختبارات األسقاطية -

 
الفصل متطلبات  

 عالمة 33  األول االمتحان 

 عالمة 23  الفصل أعمال 

 عالمة 53 النهائي االمتحان 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 

 

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02
 

 المراجع .22

 
 

 ٌّزاجغ اٌؼزبٍت ٚاألجٕبٍتا

( . ٔظزٌبث اٌشخصٍت . دار لببء ٌٍطببػت ٚإٌشز. اٌمب٘زة6991. ػبذ اٌزحّٓ، ِحّذ اٌسٍذ )6.  

( اٌشخصٍت: ٔظزٌبحٙب، ٚاخخببراحٙب، ٚاسبٌٍب لٍبسٙب. بٕغبسي دار اٌىخب اٌٛطٍٕت.6996. اٌمذافً، رِضبْ)2  

بٍٓ إٌظزٌبث اٌغزبٍت ٚبٍٓ إٌّظٛر اإلسالًِ(. اٌسٍٛن ٚبٕبء اٌشخصٍت 2002.اٌسزخً، إبزاٍُ٘ )3  

( اٌشخصٍت . حزجّت غٍُٕ ٚٔجبحً. اٌمب٘زة . دار اٌشزٚق.6996. الساٚراس ، رٌخشبرد)4  

( األبؼبد األسبسٍت ٌٍشخصٍت. اٌمب٘زة ، دار اٌّؼزفت اٌجبِؼٍت.6913. ػبذ اٌخبٌك، أحّذ) 5  

Hjelle & Ziegler( 1985). Personality theories. McGraw-Hill Int Book Com. NY 
 

 معمومات إضافية 26.
 ال يوجد
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------------------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  د. أحمد الشيخ عمي         منسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع د. أشرف القضاة                        رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

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


