كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :عمم النفس
المقرر يمثل عنص اًر رئيسياً أو ثانوياً بالنسبة لمبرامج :رئيسياً

القسـم الذي يتبعه البرنامج عمم النفس
القسم الذي يتبعه المقرر

.....

عمم النفس

العام الدراسي 0200/0202

.

..........

تاريخ إقرار التوصيف:

سبتمبر 2010

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر:تاريخ عمم النفس
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكودي:
4

نظري

الفرقة /المستوي :األولى
-

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
ٌٓذف انًمشس إنً تذسٌظ انًٕضٕػاخ اَتٍح :
 -1أهداف المقرر Aims
بداية نشأة علم النفس وتطوره .
أ -االتجاه البيولوجي وتأثيره فى نشأة علم النفس .
ب -االتجاه الفلسفي وتأثيره فى تاريخ علم النفس .
جـ  -االتجاه االسالمى ودورة فى تاريخ علم النفس .
د -اتجاه علم النفس وخصائصه فى العصور الوسطى
 -2بداية ظهور االتجاه التجريبى فى علم النفس .
 -3تاريخ بداية ظهور فروع علم النفس النظرية والتطبيقية .
 -4بداية ظهور النظريات النفسية وتطورها وأهم روادها
وإسهاماتهم العلمية أو النظرية الوظيفية وأهم روادها
وإسهاماتهم العملية
ثانيا ً  :نظرية التحليل النفسى
 -1نظريات فرويد .
 -2حركة التحليل النفسى بعد فرويد .
االتجاهات الحديثة فى نظرية التحليل النفسى
ثالثا ً  :نظرية المثير واالستجابة نشأتها وتطورها .
 -1االتجاه الكالسيكي
 -2نظرية دوالرد وميلر.
 -3االتجاهات الحديثة فى نظرية المثير واالستجابة
-2المخرجات التعميمية المستهدفة من تدريس المقرر:
تئَتٓاء ْزا انًمشس ٌكٌٕ انطانة لادس ػهى أٌ :
Intended Learning Outcomes
أٌ .1.تؼشف ػهى انًصطهحاخ ٔانًفاٍْى االعاعٍح نؼهى انُفظ
أ -المعرفة و الفهم
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 Knowledge and Understandingأٌ .2.زكش انُظشٌاخ ٔانًذاسط انفكشٌح انًفغشج لبداية نشأة علم
النفس وتطوره
أٌ .3.ؼذد انظٕاْش ٔانًؤثشاخ انًختهفح ػهى ًَٕ ٔ نشأة علم النفس
وتطوره

بٌ .1.فشق تٍٍ االتااْاخ انؼهًٍح انًختهفح
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsبٌ .2.طثك ٌٔحهم انًؼهٕياخ
جٌ .0.اًغ انًؼهٕياخ ػٍ تاسٌخ َٔشأِ ػهى انُفظ
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsجٌ .2.طثك انًؼهٕياخ ٔانتذسٌة ػهٍٓا
جٌ .3.ثتكش حهٕل جذٌذج ٔ َاجحح
دٌ .1.غتخذو األعانٍة انتكُٕنٕجٍح انحذٌثح
د -المهارات العامة
 General Skillsدٌ .2.كتشف اعانٍة انتؼهى انزاتى
دٌ .3.كٌٍٕ فشتك ػًم ٌٔحم انًشكالخ انتى تٕاجّٓ
 -3يحتٕي انًمشس

ػذد
انغاػاخ

انًٕضٕع

Syllabus

تذاٌح َشأج ػهى انُفظ ٔتطٕسِ
أ -االتجاه البيولوجي
ب -االتجاه الفلسفي.
جـ  -االتجاه االسالمى
د -اتجاه علم النفس وخصائصه فى العصور
الوسطى
بداية ظهور االتجاه التجريبى فى علم النفس
 -3تاريخ بداية ظهور فروع علم النفس النظرية
والتطبيقية .
 -4بداية ظهور النظريات النفسية وتطورها وأهم
روادها وإسهاماتهم العلمية:
أو النظرية الوظيفية وأهم روادها وإسهاماتهم
العملية
ثانيا ً  :نظرية التحليل النفسى
 -1نظريات فرويد .
 -2حركة التحليل النفسى بعد فرويد .
 -3االتجاهات الحديثة فى نظرية التحليل النفسى

4

4
4
4
4

4
4

ثالثا ً  :نظرية المثير واالستجابة نشأتها وتطورها

4

 -1االتجاه الكالسيكي
 -2نظرية دوالرد وميلر.
 -3االتجاهات الحديثة فى نظرية المثير واالستجابة
تاسٌخ تذاٌح فشٔع ػهى انُفظ انُظشٌح ٔانتطثٍمٍح

4
4
8

انًشاجؼح

4

االيتحاٌ

4
56

 -4أعانٍة انتذسٌظ ٔانتؼهى

.4أ .انتؼهى انزاتى
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.4 Teaching and learning methodsب .انًحاكاج
.4ج .انًحاضشج
 -5أعانٍة انتذسٌظ ٔانتؼهى نهطالب رٔي
.5أ .صٌادج ػذد انغاػاخ انًكتثٍح
.5ب .تفؼٍم َظاو االسشاد األكادًٌى
انمذساخ انًحذٔدج
.5 Teaching and Learning methodsج .انتٕاصم يغ انطالب تشكم أكثش
for disables
.6أ .انتؼهى انزاتى
 -6أعانٍة انتذسٌظ ٔانتؼهى نهطالب
.6ب .انًكافأِ
انًتًٍضٌٍ
 -7تمٍٍى انطالب

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة
Tools
ب -التوقيت

Time schedule

االمتحان التحريرى لقياس مدى القدرة عمى االستيعاب
واالسترجاع والتعبيرعن األفكار بطريقة صحيحة

نهاية الفصل الدراسى االول
األسبوع األخير من الترم األول.

ج -توزيع الدرجات

نهاية الفصل الدراسي

د – نظام تحديد التقديرات Grading
system

 % 100أي  20درجة

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

 20-18ممتاز
 17-16جيد جدا
 15-13جيد
 12-10مقبول

 -8لائًح انكتة انذساعٍح ٔانًشاجغ :List of references
أ -مذكرات

Course notes

على عبذ السالم .تاريخ علم النفس  ،اتجاهاته القديمة والحديثة ،
الناشر مكتبة النهضة المصرية.

ب -كتب ممزمة
تاريخ علم النفس ومدارسه ،محمد شحاته ربيع ،دارغريب للطباعة
) Required books (Text booksوالنشر
ج -كتب مقترحة
Recommended books

أصول علم النفس ،محمد شحاتة ربيع  ،دار المسيرة للطباعة والنشر
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د -دوريات عممية أو نشرات ..الخ
knol.google.com
Periodicals, web sites.. etc.
ar.wikipedia.org
www.acofps.com
www.muskingum.edu
زيادة الوخصصاث الواليت لإلًفاق على كل ها يخص العوليت
 -9االمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم
التعليويت .
تطىير الىسائل الوساعذة
تطىير الوٌاهج الذراسيت اًطاللا هي تكٌىلىجيا التعلن الحذيث
هجلت علن الٌفس

تى يُالشح انتٕصٍف ٔإػتًادِ تًاهظ انمغى انًُؼمذ تتاسٌخ

/

/

هٌسك الومرر(أستار الوادة) :أ.د.ػهى ػثذ انغالو
رئيس المسن:
ا.د/عادل خضر
التاريخ /
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