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 :مالحظات

 .و ما فوق 1026/1027تنطبق هذه الخطة على المقبولين في العام الجامعي  -

 يدرسون على الخطط  و الذين 1026/1027يجوز لطلبة علم النفس الذين قبلوا قبل العام الجامعي  -

 .القديمة دراسة مواد اختيارية من الخطة الجديدة و تحسب لهم كمواد تخصص اختيارية من خطتهم
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 الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في علم النفس
 

 البكالوريوس في علم النفس         :باللغة العربيةسم الدرجة العلمية ا

       B.A. in Psychology:  يةاسم الدرجة العلمية باللغة االنجليز

    

  :مكونات الخطـة(  أ
 

- :ساعة معتمدة   موزعة على النحو التالي( 231)تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في قسم علم النفس من 

  

 الساعات المعتمدة نوع المــادة الرقــم

 17 متطلبات الجامعة أولا 

 12 متطلبات الكلية ثانياا 

 66 اإلجباري   متطلبات التخصص اا ثالث

 28 متطلبات التخصص الختياري رابعا

 231 المجمـــوع   

 

 : ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي( 12: )متطلبات الجامعة: أوال

 : ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية( 21) :متطلبات الجامعة اإلجبارية - أ
 

 

من كل مجال ، وبحد أقصى مادتان من كل  ساعة معتمدة بحد أدنى مادة واحدة 21متطلبات الجامعة االختيارية  - ب

 مجال 

 

 العلوم اإلنسانية: المجال األول -

 

 

 رقم المادة

 اسم المادة

الساعات 

ةالمعتمد  

 المتطلب السابق عملي نظري

 - - 3 3 مهارات التصال باللغة العربية   2002200

 - - 3 3 مهارات التصال باللغة اإلنجليزية  2001200

 - - 3 3 العلوم العسكرية 1100200

 - - 3 3 التربية الوطنية 1300200

 رقم المادة

 اسم المادة

الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب السابق عملي نظري

 - - 3 3 الثقافة القانونية 2012200

 - - 3 3 حضارات إنسانية 1301201

 - - 3 3 مهارات إدارية 2602200

 - - 3 3 اإلسالمية  الثقافة 0102200

 - - 3 3 نظام اإلسالم  0101200

 - - 3 3 حقوق اإلنسان 2031200

 - - 3 3 الكتابة اإلبداعية 1302200

 - - 3 3 مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات 807200

 - - 3 3 الرياضة والصحة 2231200

 - - 3 3 التذوق الفني 1002200

 - - 3 3 لغة أجنبية 2001203
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 (العلوم االجتماعية واالقتصادية) المجال الثاني  :المجال الثاني -

 

 

 (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة:  ) المجال الثالث -

 

 

 :وتشمل المواد اآلتيةساعة معتمدة ( 12: )متطلبات الكلية اإلجبارية: ثانيا

 

 

 

 

 

 رقم المادة

 اسم المادة

الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب السابق عملي نظري

 - - 3 3 تاريخ األردن وفلسطين 1301201

 - - 3 3 القتصاد السياسي العالمي 2607200

 - - 3 3 مبادئ علم السياسة 3001200

 - - 3 3 طق والتفكير الناقدالمن 1303200

 - - 3 3 مدخل إلى علم الجتماع 1300200

 - - 3 3 جغرافية األردن 1301200

 - - 3 3 آثار األردن 1602200

 - - 3 3 مبادئ العمل الجتماعي 1702200

 رقم المادة

 اسم المادة

الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب السابق عملي نظري

 - - 3 3 مبادئ في الصحة العامة 000200

 - - 3 3 مناهج البحث العلمي 300200

 - - 3 3 العلم والمجتمع 311200

 - - 3 3 الزراعة المنزلية 612200

 - - 3 3 مبادئ في السالمة العامة 000200

 - - 3 3 مبادئ الطاقة واقتصادياتها 301200

 - - 3 3 صناعات أردنية 000202

 - - 3 3 مبادئ تغذية اإلنسان 603200

 - - 3 3 علم البيئة 300200

 - - 3 3 اإلسعاف األولي 720200

 - - 3 3 شبكات التواصل الجتماعي 2001200

 رقم المادة

ةاسم الماد  

الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب السابق عملي نظري

 - - 3 3 فلسفة العلوم الجتماعية واإلنسانية  1303203

 - - 3 3 مدخل إلى دراسة التاريخ  1301203

 - - 3 3 منهج قراءة النص العربي  1302202

 - - 3 3 مدخل إلى علم الجتماع  1300200

 - - 3 3 مدخل إلى الجغرافيا  1301202

 - - 3 3 و التفاعل اليجابيمهارات التواصل  1307203

 - - 3 3 مهارات حاسوبية للكليات اإلنسانية  2011201

 - - 2 0 أخالقيات و مهارات الحياة الجامعية 1300020
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 : ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي( 82)متطلبات تخصص علم النفس : ثالثا

 

 ساعة معتمدة  (66)اإلجبارية تخصص ال متطلبات -أ             

 ساعة معتمدة ( 21)متطلبات التخصص االختيارية  -ب    

 

 : ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية( 66)متطلبات تخصص علم النفس اإلجبارية  -أ

 

 

 

 رقم المادة

 اسم المادة

الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب السابق عملي نظري

 - - 3 3 أساسيات علم النفس  1337201

 - - 3 3 مناهج البحث في علم النفس 1307122

 - - 3 3 اإلحصاء الوصفي 1337220

 1307220 - 3 3 اإلحصاء التحليلي 1307120

 3 التعلم والمعرفة 1307132
3 - 2337102 

 2337102 - 3 3 علم النفس الفيسيولوجي 1307112

 2337102 - 3 3 علم النفس النمو 1307102

 2337102 - 3 3 لنفس الجتماعيعلم ا 1307362

 2337102 - 3 3 علم نفس الشخصية 1307372

 2337102 - 3 3 الدوافع و النفعالت 1307333

 2337102 - 3 3 العملعلم نفس  1307366

 2337102 - 3 3 الختبارات النفسية 1307112

 1307120 - 3 3 علم النفس التجريبي 1307321

 3 بي علم النفس العص 1307136
3 - 2337241 

 1307372 - 3 3 علم نفس الشواذ 1307371

 1307371 - 3 3 علم نفس الجريمة 1337176

 1307371 - 3 3 علم النفس الكلينيكي 1307173

 1307173 - 3 3 المدخل إلى العالج النفسي 1307171

 تطبيقات ميدانية  1307180
21 - 12 

1307321 

1307112 

1307171 
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 ساعة معتمدة يختارها الطالب من المواد ( 28)بات التخصص الختيارية متطل -ب

 :التالية     

 

  

 رقم المادة

 اسم المادة

الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب السابق عملي نظري

 2307362 - 3 3  جئيناللالجتماعي  -الدعم النفسي 1307101

 1307132 - 3 3 مقدمة في الستشارات السلوكية  1307102

 2307362 - 3 3 علم نفس الكوارث و األزمات  1307123

 3 الدعم النفسي لكبار السن و العجزة 1307320
3 - 2307102 

 2307112 - 3 3 علم النفس الصحي  1307321

 3 مشكالت نمائية 1307101
3 - 1307102 

 2307102 - 3 3 موضوع خاص في علم النفس 1307100

 2307102 - 3 3 ة و العالجالوقاي: مشكالت األسرة 1307303

 1307112 - 3 3  سيكولوجية اختيار الموظفين 1307323

 1307366 - 3 3 التوجيه النفسي المهني  1307162

 2307362 - 3 3 سيكولوجية اإلعالم واإلعالن 1307360

 2307362 - 3 3 سيكولوجية التغيير  2307311

 2307362 - 3 3 علم النفس البيئي  2307316

 2337102 - 3 3 اإلحساس و اإلدراك  2307232
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 الخطة االسترشادية

 

 السنة األولــــى

 

 الفصل الثاني الفصل األول

 الساعات اسم المــــــــــــادة رقم المـــادة

 المعتمدة

 الساعات اسم المــــــــــــادة رقم المـــادة

 المعتمدة

 3 متطلب جامعة---  3 متطلب جامعة--- 

 3 متطلب كلية إجباري---  3 جامعة متطلب--- 

 3 مناهج البحث في علم النفس 1307120 3 متطلب كلية إجباري--- 

 3 اإلحصاء الوصفي 1337220 3 أساسيات علم النفس  1337201

 3 التعلّم والمعرفة 1307132   

 3 متطلب جامعة     

 28 المجموع 21 المجموع

 

 السنة الثانيــــة

 

 الفصل الثاني الفصل األول

 الساعات اسم المــــــــــــادة رقم المـــادة

 المعتمدة

 الساعات اسم المـــــــــــــادة رقم المـــادة

 المعتمدة

 3 متطلب جامعة---  3 متطلب جامعة--- 

 3 متطلب كلية إجباري---  3 جامعةمتطلب --- 

 3 جباري متطلب كلية إ---  3 متطلب كلية إجباري--- 

 3 علم نفس الشخصية 1307372 3 اإلحصاء التحليلي 1307120

 3 علم النفس الجتماعي  1307361 3 علم النفس الفسيولوجي  1307112

 3 علم النفس العصبي 1307136 3 علم نفس النمو 1307102

 28 المجموع 28 المجموع
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 السنة الثالثـــــة

 

 الفصل الثاني الفصل األول

 الساعات اسم المــــــــــــادة المـــادةرقم 

 المعتمدة

 الساعات اسم المـــــــــــــادة رقم المـــادة

 المعتمدة

 3 متطلب جامعة ---  3 متطلب جامعة --- 

 3 متطلب كلية اجباري---  3 متطلب جامعة --- 

 3 متطلب تخصص اختياري---   3 متطلب كلية اجباري --- 

 3 متطلب تخصص اختياري---  3 الشواذ  علم نفس 1307171

 3 علم النفس التجريبي 1307321 3 الختبارات النفسية  1307112

 3 علم النفس و العمل 1307366 3 الدوافع و النفعالت 1307333

 28 المجموع 28 المجموع

 

 

 

 السنة الرابعـــــة

 

 الفصل الثاني الفصل األول

 الساعات ــــــــــــادةاسم المــــ رقم المـــــادة

 المعتمدة

 الساعات اسم المــــــــــــــادة رقم المــــادة

 المعتمدة

 21 تطبيقات ميدانية 1307180 3 تخصص اختياريمتطلب --- 

    3 اختياري تخصصمتطلب --- 

    3 اختياري تخصصمتطلب --- 

    3 علم نفس الجريمة 1337176

    3 ج النفسيالمدخل إلى العال 1307371

    3 علم النفس الكلنيكي 1307173

 21 المجموع 28 المجمـوع
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 وصف المـــواد

 برنامـج البكالوريـوس

 قسم علم النفس

 

 المواد اإلجبارية 

  أساسيات علم النفس   1332201

 (ساعات معتمدة 3)            (ال يوجد: )المتطلب السابق 

تقندم هنذه المنادة نبنذه عنن . متطلب أساسي لطالب تخصص علم النفس و يجب ان تؤخذ في السننة األولنى منن الدراسنة هذه المادة هي

و يعرض هنذا المسناق معلومنات متخصصنة فني المواضنيع . المدارس الرئيسية التي تشكلت في ميدان علم النفس تاريخ علم النفس و 

واإلحسنناس واإلدراك والننتعلم والننذاكرة والننذكاء واللغننة والدافعيننة والنفعننالت ما علننم النننفس الفسننيولوجيا نظريننات الننتعل : التاليننة

 . واألمراض النفسية والشخصية 

 الوصفياإلحصاء  1332220

 (ساعات معتمدة3)   (ال يوجد: )المتطلب السابق

و يعنرض المسناق معلومنات . ماعينةيعرض هذا المساق مقدمة إلى علم اإلحصاء و تطبيقاته فني ميندان علنم الننفس و الدراسنات الجت 

 ا مقناييس النزعنة(البيانينة متكرارينة و الرسنولالتوزيعنات ا) األوليةطرق تلخيص و عرض البيانات : متخصصة في المواضيع التالية

 .طبيعيا و نظرية التوزيع ال(النحراف المعياري و التباين)و مقاييس التشتت  (المتوسطا الوسيطا المنوالا المئينات)المركزية 

 مناهج البحث في علم النفس 1302122

 (ساعات معتمدة 3)           (ال يوجد: )المتطلب السابق

تحوينل  ا صنياةة الفرضنياتاتحديند المشنكالت: أساسنيات الطريقنة العلمينة فني البحنثيعرض هذا المساق معلومات متخصصنة عنن 

كمنا يعنرض . تحليل البيانات إحصائيا و كتابة النتائج العلمية االبيانات المتغيرات من كيف إلى كم و قياسهاا التصاميم التجريبيةا جمع

منن حينث طنرق  –الرتباطينة  التجريبينة و -مناهج البحث المتبعة فني علنم الننفس أنواعالستنتاجات العلميةا  المساق معلومات حول 

  . جمع البيانات وحدود الستنتاجات التي تبنى عليها

 يلياإلحصاء التحل 1302120

 (ساعات معتمدة 3)          (1332220: )المتطلب السابق

يعرض هذا المساق معلومات متخصصة عن طرق تحليل البياننات إحصنائيا و اسنتخراج العالقنات بنين المتغينرات الدراسنية و يشنمل  

ط بيرسون و سبيرمانا اختبار مربع معامل ارتبا:مقدمة في التصميم اإلحصائيا التحليل ألرتباطي بين المتغيرات : المواضيع التالية

الختبارات اإلحصائية المسنتخدمة فني إيجناد العالقنات بنين المتغينرات مثنل اختبنارات ز ا اختبنار تا تحلينل التبناين األحناديا . كاي

 .   تحليل التباين المتعددا النحدار و التحليل ألعاملي

 التعلم والمعرفة 1302132

 (ساعات معتمدة 3)        (   1332201: )المتطلب السابق

اإلجرائنيا و النتعلم بالنمذجنةا  والشنراطالنظرينات األساسنية فني الشنراط الكالسنيكي يعرض هذا المساق معلومات متخصصة عن 

 بمنا فني ذلنل النظرينات علم الننفس المعرفنيا كما تتناول النظريات الرئيسية في التعلم المعرفي السلوكيا  و التعلم العصبي السلوكي 

 . التي تقوم على نموذج معالجة المعلوماتا وبعض وجهات النظر المعاصرة في هذا الفرع من علم النفس

 علم النفس العصبي     1302136

 (ساعات معتمدة 3)      (     1332201: )المتطلب السابق

الدماغ على السنلوك سنواء عنندما يكنون  هو فرع من فروع علم النفس يهدف إلى دراسة العالقة بين الدماغ و السلوك وفهم كيف يؤثر

ويغطي المساق مقدمة تاريخية في تطور هنذا العلنم (. هو تواصل بين طب األعصاب اإلكلينيكي وعلم النفس)الدماغ سليما او به خلال 

دماةينة وطرق دراسة الجهاز العصبي و التشنري  العصنبي واألدوينة التني تنؤثر علنى الجهناز العصنبي و تركينب ووظنائف القشنرة ال

-عصننبي و التيهيننل النننفس-عصننبية و التقيننيم النننفس-وأمننراض و اضننطرابات الجهنناز العصننبيا والضننطرابات و األعننراض النننفس

 .عصبي وتقديم علم النفس العصبي اإلكلينيكي
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 علم النفس الفسيولوجي  1302132

 (ساعات معتمدة 3)     (       1332201: )المتطلب السابق

وظننائف األجهننزة العصننبية والغدديننةا والحسننيةا وعالقتهننا بالسننلوكا وبالنشنناطات علومننات متخصصننة عننن يعننرض هننذا المسنناق م

كما يتناول مواضيع متخصصة عن آلية عمل الندماغ و طريقنة تيثيرهنا  .الية والدافعية للعضوية البشريةالمعرفيةا واإلدراكيةا والنفع

 .على السلوك اإلنساني

 علم نفس النمو  1302112 

 (ساعات معتمدة 3)             (     1332201: )متطلب السابقال 

مقدمة عامة في معنى النمو ومراحله واتجاهاته والعوامل المؤثرة فيه منذ ما قبل الولدة يعرض هذا المساق معلومات متخصصة عن 

و يسنتعرض . و صول إلى مرحلنة الشنيخوخةمرورا بمرحلة الطفولة المبكرةا إلى الطفولة المتوسطةا فالمراهقةا فالشباب و الكهولة 

دور البيئة والوراثة ا و ماعي والنفعالي واللغوي والخلقينظريات النمو وجوانبه المختلفة كالنمو الجسمي والعقلي والجتهذا المساق 

 .ات الحرجة والنتقال عبر المراحلوالفتر

 علم النفس التجريبي 1302321

 (ساعات معتمدة 3)             (1302120: )المتطلب السابق 

أسنس المننهج التجريبني والخصنائص التني تمينزه عنن منناهج البحنث األخنر  فني علنم يعرض هذا المساق معلومات متخصصنة عنن 

المتغينرات وقياسنهاا اشنتقاق الفرضنيات وصنياةتهاا اسنتراتيجيات : تعريف بعناصر التجربة الرئيسية وهنيالمساق يتضمن  والنفسا

تجننارب  إجنراءو يتضننمن المسناق التعريننف بمختبنر علننم الننفس و كيفيننة  .والتصناميم التجريبيننة المختلنفالتجريبننيا النتحكم والضنبط 

وكتابنة تقرينر  فني ظنروف مخبرينة مضنبوطة إلجراء تجارب نفسنيةاستخدام مختبر علم النفس و يتضمن المساق . مخبرية او ميدانية

 .األسلوب العلمي المتعارف عليها حولها وفق شروط

 الدوافع واالنفعاالت  1302333

 (ساعات معتمدة 3)             (1332201: )المتطلب السابق 

منن وجهنة النظنر الفلسنفية إلنى النظرينات اإلنسنانية : التطنور النظنري لدراسنة الندوافعيعرض هذا المساق معلومنات متخصصنة عنن 

للنندوافعا ثننم يتننناول مجننالت البحننث الحديثننة كالدافعيننة للكفنناءة  والمعرفيننةا ويركننز علننى األسننس البيولوجيننةا والتعليميننةا والمعرفيننة

: ويغطني المسناق النفعنالت منن حينث. وتطبيقاتها فني مينادين التربينةا والعنالج النفسنيا والعمنللتحكم الذاتيا والدافعية لإلنجازا وا

 .الدوافع والنفعالت لعالقة بينالمظاهر الفيزيولوجية والمعرفية فيهاا وظائفها وطرق التعبير عنهاا وا

 علم النفس االجتماعي 1302362

 (ساعات معتمدة 3(                         )1332201: )المتطلب السابق

ينة اإلنسنانيةا و يتنناول هنذا المسناق يعرض هذا المساق معلومات متخصصة عن ميندان علنم الننفس الجتماعينة و العالقنات الجتماع

 التيثير الجتمناعيالعوامل التي تؤثر في السلوك الجتماعي مثل الشخصيةا الذاتا اللغةا العمليات المعرفية و الدوافع و النفعالتا 

تتصنل بنردراك النذات والمعرفنة واإلدراك الجتمناعيين ومنا يكتنفهنا منن عملينات  على الفرد كالمتثنال و الطاعنة و سنلوك الشنغبا و

 .ويتضمن المساق تعــريفاا بتطبيقات علم النفس الجتماعي في الحياة اليومية .و نشوء التحيز و التعصب وإدراك اآلخـرين

 و العملعلم النفس  1302361

 (ساعات معتمدة 3)        (      1332201: )المتطلب السابق

ينزود هنذا المسناق باألسنس العلمينة و التني يمكنن منن . نفس فني بيئنة العمنليعرض هذا المساق معلومات متخصصنة عنن دور علنم الن

. خاللها فهم سلوك األفراد و الجماعات في بيئة العمل و الذي يمكن من خالله زيادة األداء و تحسين مستو  الرفناه النفسني فني العمنل

البشنريا انتقناء المنوظفينا طنرق تندريب  األداءقينيم تاريخ علم نفنس العمنلا تحلينل العمنلا ت: يغطي هذا المساق الموضوعات التالية

 . ضغوط العمل طرق التعامل معالموظفينا زيادة دافعية الموظفينا فنيات قيادة المؤسساتا تحقيق الرضا الوظيفي و 

 علم نفس الشخصية  1302322

 (ساعات معتمدة 3)                    (1332201: )المتطلب السابق 

مفهنوم الشخصنية ودراسنة لمحندداتها الوراثينة والبيئينة وتركيبهنا منن عنادات وسنمات معلومات متخصصة حنول  يعرض هذا المساق 

كالنظرينات ظريات المختلفة التي تحناول تفسنير الشخصنية اإلنسنانية النالى ويتم التطرق . دافعية وجوانب معرفية وانفعالية وديناميات

اإلسنقاطيةا مثنل اختبنار  كما سيتم عرض أسناليب الحكنم علنى الشخصنية الموضنوعية و. ةالتحليليةا والسلوكيةا واإلنسانيةا والمعرفي

اختبنار كاتنلا و الختبنارات ا واختبار آيزنل ا اختبار جاكسنون للشخصنيةا اختبنار السنمات الخمنس الكبنر  الشخصية متعدد األوجه

 .اختبار تفهم الموضوعا والرورشاخالسقاطية  مثل 
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 شواذعلم نفس ال 1302321

 (ساعات معتمدة 3)      (1302322: )لمتطلب السابقا

صنولا إلنى تشنخيص تعرينف السنلوك الشناذ فني الماضني والحاضنر واسنتخدام التقينيم ويعرض هذا المساق معلومات متخصصة عنن 

التكينننف إلنننى الضنننطرابات النفسنننية للطفولنننة والمراهقنننةا واضنننطرابات الننننوم والضنننغوط وينننتم التطنننرق  .الضنننطرابات النفسنننية

فسية التي تؤثر في الصحة العوامل الن يتم التطرق الىكما  .واإلدمان الفصاموالضطرابات العقلية األخر  من مثل القلق والكتئاب و

 .العامةالنفسية و الجسدية 

 اختبارات نفسية 1302312

 (ساعات معتمدة 3)        (1332201:  )المتطلب السابق

صصننة عننن القينناس النفسنني و كيفيننة اسننتخدام الختبننارات النفسننية فنني عمليننة التشننخيص و التقيننيم يعننرض هننذا المسنناق معلومننات متخ

السقاطية والموضنوعية فني تقينيم الشخصنيةا واختبنارات تقينيم الوضنع يستعرض هذا المساق أنواعا مختلفة من الختبارات . النفسي

الختبنارات النفسنية بعنض بتطبيق الطلبة  أن يقومالمادة  مكن خاللو ي .النفسي من ةضب واكتئاب وقلقا واختبارات القدرات العقلية

تحنت إشنراف مندرس المنادة حسنب درجنة توفرهنا مرضنية  أوو تصحيحها و كتابة تقارير حول نتائجها اعتمادا على حنالت طبيعينة 

 .  المباشر

 علم النفس اإلكلينيكي 1302323

 (ات معتمدةساع 3)               (1302321: )المتطلب السابق

أسنس علنم الننفس اإلكلينيكنيا والتقينيم اإلكلينيكني ومنا يتضنمنه منن أدوات تشنخيصا يعرض هنذا المسناق معلومنات متخصصنة عنن 

كمنا تتطنرق المنادة إلنى اسنتخدامات الختبنارات  .ة دراسة ألساليب العالج المختلفةوطرق جمع البيانات اإلكلينيكيةا كما تتضمن الماد

 .ما بعد المعالجة للوصول إلى خطة عالجية متكاملة في مرحلة ما قبل و

 المدخل إلى العالج النفسي 1302323

 (ساعات معتمدة 3(              )1302323: )المتطلب السابق

التطور التاريخي للعالج النفسيا ودراسة للمفناهيم األولينة للعنالج المنبثقنة عنن مندارس يعرض هذا المساق معلومات متخصصة عن 

وأسناليب العنالج األخنر  كنالعالج  و المعرفينة السنلوكية التحليلينة ا والتحليلينة الحديثنةا والمعرفينةا واإلنسنانيةا: لنفس الرئيسيةعلم ا

 .اطفيا وربط المريض بالواقع وةيرهاالمعرفي الع

 علم نفس الجريمة  1332326

 (ساعات معتمدة  3(               )1302321: )المتطلب السابق

النظرينات السنيكولوجية التني تفسنر السنلوك اإلجرامنيا واألمنراض العقلينة والسنلوك المسناق معلومنات متخصصنة عنن  يعرض هنذا

والحد مننها وعلنم الننفس والشنرطة وعلنم  اإلجراميا وسمات شخصية المجرما والوقاية من السلوك و النحرافات الجنسية اإلجرامي

 .  و الجنائيالنفس القضائي 

 ميدانيةتطبيقات  1302381

هذا المتطلب هو عبارة عن فصل ميداني يقضيه الطالب في إحند  المؤسسنات التني يمكنن تطبينق نظرينات و مبنادئ علنم الننفس فيهنا 

مراكز عالج اإلدمانا مراكز اإلرشاد النفسي و الجتمناعيا مثل العيادات النفسيةا أقسام الموارد البشريةا السجون ا اإلصالحيات و 

و يمكنن إعطناء بعنض المحاضنرات فني . دور الرعاية للكبار و األيتام و ةيرها من األماكن المشابهة التي يوافق عليها مندرس المنادة

فني بداينة الفصنل ويجنري  .بوجنه خناص يم والمقابلنة التشخيصنيةالمبادئ األخالقية التي تحكم الخدمات النفسيةا ومراجعة لطرق التقي

و تنطبنق  .على األماكن المختلفة و متابعتهم و تقييمهم من قبل مدرس المادة و مشرف التطبيقنات الميدانينة حسنب تنوفرهتوزيع الطلبة 

 .على هذه المادة تعليمات التطبيقات الميدانية الموحدة و المعتمدة من قبل مجلس العمداء

 

 اريةالمواد االختي: ثانيا

 علم النفس الصحي  1302323

 (ساعات معتمدة  3(               )1302132: )المتطلب السابق

يعرض هذا المساق معلومات متخصصة عن دراسة العالقة ما بين المشكالت النفسية و األمراض الصحية الجسدية و تنيثير كنل منهنا 

ن أمنراض جسندية و مسناعدة الكنوادر الطبينة فني تقنديم الغاينة الصنحية على اآلخر و كيفية التخفيف من المشكالت النفسنية الناتجنة عن

  . كما يعرض المساق آليات العيش الصحي السليم بما يضمن حياة أكثر رفاهية. الشمولية بما فيها النفسية

 (ساعة معتمدة 21)           (2037070+2037023+2037032: )المتطلب السابق
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 علم النفس البيئي    1302326

 (ساعات معتمدة  3(               )1302362: )المتطلب السابق

عن طريقة تحقينق التنوازن  و يتناول المساق معلومات. و البيئة التي تحيط به اإلنسانلمساق الدراسة المفصلة للعالقة بين يتناول هذا ا

 . و البيئة و كيف تؤثر البيئة على تفاعالته الجتماعية و نوعية العالقات التي يبنيها و على صحته النفسية و الجسدية بين اإلنسان

  االجتماعي لالجئين -الدعم النفسي  1302301

 (ساعات معتمدة  3(               )1302362: )المتطلب السابق

و يسننتعرض المسنناق أكثننر . ينندرس هننذا المسنناق طبيعننة و خصننائص الالجئننين الننذين ينزحننون بسننبب الحننروب او الكننوارث الطبيعيننة

 . ليات تقديم الدعم النفسي الجتماعي و أساليبه المختلفةالجتماعية التي يعاني الالجئون منها و كذلل آ-المشكالت النفسية و النفسية

  مقدمة في االستشارات السلوكية  1302302

 (ساعات معتمدة  3(               )1302132: )المتطلب السابق

. راد و الجماعناتيزود هذا المساق الطلبة بمقدمة عن مفاهيم الستشارات السلوكية ومكوناتها و طرق دراسة المشكالت السلوكية لألف

 . يستعرض هذا المساق بعض النظريات السلوكية التي يمكن استخدامها في تعديل السلوك و األفراد

  علم نفس الكوارث و األزمات  1302323

 (ساعات معتمدة  3(               )1302362: )المتطلب السابق

  .ث و تيثيراتهنا النفسنية و الجتماعينة علنى المتنيثرين بهنايعرض هذا المساق معلومات متخصصة عن دراسنة مختلنف أننواع الكنوار

و الحنروب و    ويعرض المساق آليات الخدمات النفسية األولية أثناء التعرض لالزمات و الكوارث المفاجئة مثل النزلزل و الحرائنق

 . طرق دراسة أثارها قريبة و بعيدة المد 

 الدعم النفسي لكبار السن و العجزة  1302321

 (ساعات معتمدة  3(               )1302362: )متطلب السابقال

الجتماعية التي يعنانون منهنا و آلينات -يدرس هذا المساق طبيعة و خصائص كبار السن و العجزة و أكثر المشكالت النفسية و النفسية

 . تقديم الدعم النفسي الذي يساعدهم على التكيف و تقبل الواقع الذي يعيشون فيه

 الوقاية والعالج: مشكالت األسرة 1302313

 (ساعات معتمدة 3)             (1302362: )المتطلب السابق 

أنمنناط التنشننئة الوالديننة مننن حيننث آثارهننا ومشننكالتهاا وديناميننات التفاعننل األسننريا يعننرض هننذا المسنناق معلومننات متخصصننة عننن 

إلسناءة والوقاينة منن سنوء التكينف األسنري وعنالج المشنكالت العالقات األسرية كمصادر للضغوط وسوء التكيفا العنف األسري وا

القنوانين األردنينة المتصنلة بحماينة األسنرةا وبالمؤسسنات المحلينة التني تعننى بشنؤون و يعرض المسناق معلومنات عنن  .الناجمة عنه

 . األسرة

 مشكالت نمائية 1302311

 (ساعات معتمدة 3)      (1302112: )المتطلب السابق

المشنكالت التني تطنرأ علنى تصنرفات األطفنال والمنراهقين أثنناء نمنوهما فيمنا لنه صنلة مساق معلومات متخصصة عن يعرض هذا ال

مسنببات  إلنىيجري التطنرق  .بفقدان الشعور باألمان واضطراب العادات ومشكالت العالقة مع األقران والتصرفات المناوئة للمجتمع

جهاا مع التيكيد على البحوث التجريبية والميدانية التي أجريت على أشكال العنالج هذه الضطرابات وأساليب الوقاية منها وطرق عال

 .وجدواها

 سيكولوجية اإلعالم واإلعالن  1332322

 (ساعات معتمدة 3)     (1302362: )المتطلب السابق

البننى  كوينهنا وأسناليب تغيينرت و عملينات اإلقنناع و ايعرض هذا المساق معلومنات متخصصنة عنن األسنس النفسنية لالنتبناه واإلدراك

دور وسننائل التصننال الجمنناهيري المسننموعة يحتننوي المسنناق علننى معلومننات عننن  و . مننن اتجاهننات و أفكننار و سننلوك المعرفيننة 

كمنا يحتنوي المسناق علنى . والمقروءة والمرئية فني انتبناه الجماعنات وتشنكيل اتجاهاتهنا وتغييرهنا وعالقنة ذلنل بالسياسنة والقتصناد 

 . ميدان علم نفس اإلعالم و اإلعالن في عمليات الترويج السياسي و التجاري و الجتماعي تطبيقات

 موضوع خاص في علم النفس  1302300

 (ساعات معتمدة 3)         (1302201: )المتطلب السابق 

 .دراسة معمقة لموضوع خاص من الموضوعات المتصلة بتخصص مدرس المادة واهتماماته األكاديمية
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  التوجيه النفسي المهني  1302362

 (ساعات معتمدة 3)    (1302366: )المتطلب السابق

و يسنتعرض المسناق . نفسني المهننيوالتوجينه ال النفسني النوظيفي  اإلرشنادطنرق تقنديم  يعرض هذا المساق معلومات متخصصة عن

كمنا يسنتعرض . و مراحنل اتخناذ القنرار المهنني و سنوبرو فراننل و عملينات النظريات الرائجة فني هنذا الميندان مثنل نظرينة هولنند 

كاليفورنينا للشخصنيةا اختبنار  اسنتبانهاختبنار منايرز برجنزا  المساق مجموعة من الختبارات التي تستخدم في اإلرشاد الوظيفي مثنل

 .و ةيرها من الختبارات جاكسون

 سيكولوجية اختيار الموظفين  1302323

 (ساعات معتمدة  3)        (       3247032: )المتطلب السابق 

يقدم هذا المسناق معلومنات عنن كيفينة تطبينق المعرفنة منن مينادين علنم الننفس فني مجنال انتقناء المنوظفين و عملينة تقنيمهم قندراتهم و 

اسنتخدام الطرق التقليدية و الطرق الحديثنة فني انتقناء المنوظفينا : يحتوي هذا المساق على الموضوعات التالية. مهاراتهم قبل التعيين

مقناييس اتجاهنات و قنيم العمنل فني النتقناءا مراكنز التقينيم منن اجنل النتقناءا و فعالينة التقينيم  والشخصنية  واختبارات القدرة العقلينة 

  .النفسي المهني في التنبؤ باألداء الوظيفي

    سيكولوجية التغيير   1302322

 (تمدة ساعات مع 3(               )1302362: )المتطلب السابق

سيتضمن هذا المساق تحليل عملية تغيير الفرد و المنظمات و التعرف على المبادئ الرئيسية التي يعتمد عليها عملينة تغيينر السنلوك و 

يتضمن هذا المساق عرض النظريات الحديثة في مجال تخطيط و تنفيذ عملية التغيير بما في ذلل التغلنب علنى مقاومنة الفنرد المنظمنة 

 .حتملللتغيير الم

 اإلحساس واإلدراك  1302131

 (ساعات معتمدة 3)               ( 1302201: )المتطلب السابق

العالقنة بنين : يعرض هذا المساق معلومات متخصصة عن العمليات الحسية واإلدراكية مثل نظرينات اإلحسناس واإلدراكا ثنم يتنناول

كمنا . لحس المختلفة والعمليات اإلدراكية الناتجة عنهاا النتباه وتطنور اإلدراكالمؤثرات الفيزيائية والستجابات النفسيةا بنية أجهزة ا

 .يتم التعريف باألمراض التي تصيب أجهزة الحس وضرورة العناية بها

 

   تطرح من القسم أخرىمواد : ثالثا

 

 (متطلب جامعة)                مبادئ علم النفس      1302200

 (ساعات معتمدة 3)    (ال يوجد: )المتطلب السابق 

يقدم هذا المتطلب النظريات الرئيسية فني علنم الننفس و . هذه المادة هي متطلب عام لطالب الجامعة ةير المتخصصين في علم النفس  

: و يتضنمن المسنناق عننرض مفصننل للمواضننيع التاليننة. تطبيقاتهنا الحديثننة المتعلقننة بفهننم السننلوك اإلنسناني فنني مختلننف مجننالت الحينناة

سس الفسيولوجية للسلوك اإلنساني التعلما النمو اإلنسانيا الذاكرة البشريةا الذكاء ا الشخصنية ا األمنراض النفسنيةا طنرق العنالج األ

 .النفسي و تطبيقات علم النفس في الحياة الجتماعية

 (متطلب كلية اآلداب)       و التفاعل االيجابيمهارات التواصل   1302203

 (ساعات معتمدة 3)                    ( يوجدال: )المتطلب السابق 

يتننناول هننذا المسنناق المبننادئ الرئيسننية لمهننارات . ساسنني موجننه إلننى طننالب تخصصننات كليننة اآلدابهننذه المننادة عبننارة عننن متطلننب أ

رح األسنئلة و ا مهارات طو اإلنصات إلى اآلخر التواصل و التفاعل مع اآلخرين و يقدم عرضا تفصيليا ألساسيات مهارات الستماع

إلى اآلخرينا  مهارات تقديم المساعدة مهارات فض الخالفات بالطرق السلميةا اإلى اآلخرين إدارة الحوارا مهارات تقديم المعلومات

 .و أخالقيات التواصل و التفاعل اليجابي مع اآلخر مهارات كسب محبة اآلخرينا

 (ألسنان فقطلطلبة طب ا)   علم النفس لطب األسنان        1302122

 (ساعات معتمدة  3)     (                ال يوجد: )المتطلب السابق

يعنرض هنذا المسناق معلومنات متخصصنة عنن دور علنم الننفس فني مسناعدة أطبناء . هذه مادة متخصصة تعطنى لطلبنة طنب األسننان

أللننما إدارة األلننما األمننراض النفسننية ا: يحتننوي المسنناق علننى مواضننيع مننن مثننل. األسنننان فنني تقننديم خدمننة أفضننل بمهنيننة و احتننراف

 .  المصاحبة آللم األسنان مثل القلق و التوترا و دور علم النفس في طب أسنان األطفال
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 للمواد التي تم تغييرها في الخطة الجديدة  الخطة االنتقالية لمرحلة البكالوريوس

 

 

 

 

 

 :مالحظات

 .و ما فوق 1026/1027تنطبق هذه الخطة على المقبولين في العام الجامعي  -

سنون علنى الخطنط القديمنة دراسنة منواد و النذين يدر 1026/1027يجوز لطلبة علم النفس النذين قبلنوا قبنل العنام الجنامعي  -

 .اختيارية من الخطة الجديدة و تحسب لهم كمواد تخصص اختيارية من خطتهم

 

 
 
 

 رقم المادة لجديدةالخطة الدراسية ا رقم المادة الخطة الدراسية الحالية

 1337201 أساسيات علم النفس 1307201 أسس علم النفس العام

 1337220 الوصفي اإلحصاء 1307220 مبادئ اإلحصاء

 1307366 علم النفس و العمل 1307361 علم النفس الصناعي

 1307323 سيكولوجية اختيار الموظفين 1307363 علم النفس التنظيمي

 1337176 علم نفس الجريمة 1307176 سيكولوجية الجريمة

 1307203 التفاعل اليجابيمهارات التواصل و  1307202 األسس النفسية للسلوك الجتماعي 


