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

...........

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :عمم نفس فارقي
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكوديBu-:
fart-psych12
نظري
4

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 2010
الفرقة /المستوي :الثانية
-

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر

Aims

ٓٚذف ْزا انًمشس إن:ٙ
انتؼشٚف ثؼهى انُفظ انفبسل ٙنهطالة
يؼشفخ انفشٔق انفشدٚخ ٔانفشٔق ث ٍٛاندُغٍٛ
يؼشفخ انفشٔق ث ٍٛاندًبػبد ٔانًدتًؼبد ٔاألخُبط

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:

فى نهاية المقرر يكون الطالب قادر عمى ان:
Intended Learning Outcomes
أ -المعرفة و الفهم
أٚ .1.زكش تؼشٚفبد ٔيصطهسبد ػهى انُفظ انفبسل. ٙ
Knowledge and Understanding
أٚ .2.ششذ يظبْش انفشٔق انفشدٚخ ٔأًْٛتٓب ٔإَٔاػٓب .
أٚ .3.غتشخغ تطٕس انجسث ف ٙانفشٔق انفشدٚخ
ث ٍٛاندُغٔ ٍٛانفشٔق ث ٍٛاندًبػبد ٔانًدتًؼبد ٔاألخُبط
ةٕٚ .1.ضر تؼشٚف ػهى انُفظ انفبسلٔ ٙيظبْش انفشٔق انفشدٚخ .
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsةٚ .2.مبسٌ ث ٍٛانفشٔق ث ٍٛاندُغجٔ ٍٛاندًبػبد
ٔانًدتًؼبد ٔاألخُبط .
ةٚ 3غتُتح ٔٚطجك ٔٚسهم ٔٚمٛى ٔٚؼٛذ ثُبء انًؼهٕيبد .
جٚ .1.دًغ انًؼهٕيبد ٚطجمٓب فٗ زٛبتّ انٕٛيٛخ .
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsجٚ . .2.طٕس َفغّ راتٛب
جٚ .3.جتكش زهٕل خذٚذح ٔ َبخسخ
دٚ .1.ؼًم ػًال خًبػٛب ٔٚذٚشانفشٚك
د -المهارات العامة
 General Skillsدٚ .2.تٕاصم يغ األخش ٍٚثإ ٚدبثٛخ
دٚ . 3غتخذاو انتكُٕنٕخٛب انسذٚثخ .
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 -3يستٕ٘ انًمشس

Syllabus

ػذد انغبػبد

انًٕضٕع
انتؼشٚف ثؼهى انُفظ انفبسلٙ

8

يظبْش انفشٔق انفشدٚخ
إَٔاع انفشٔق انفشدٚخ ٔأًْٛتٓب
تطٕس انجسث ف ٙانفشٔق انفشدٚخ
انفشٔق ث ٍٛاندُغٍٛ
انفشٔق ث ٍٛاندًبػبد ٔانًدتًؼبد ٔاألخُبط
يشاخؼخ
االيتسبٌ

8
8
12
8
8
4
56

 -4أعبنٛت انتذسٚظ ٔانتؼهى
.4أ .اعتخذاو أعهٕة انؼصف انزُْٙ
.4 Teaching and learning methodsة .اعتخذاو اعهٕة انًسبكبِ
.4ج .اعتخذاو أعهٕة انًُبلشخ ٔانًسبضشح

.5أ .أعتخذاو طشٚمخ ثشٚم يغ انًكفٕفٍٛ
 -5أعبنٛت انتذسٚظ ٔانتؼهى نهطالة
.5ة .اعتخذاو طشق تكُٕنٕخٛخ زذٚثخ نضؼبف انغًغ
رٔ٘ انمذساد انًسذٔدح
.5 Teaching and Learningج.
methods for disables
 -6أعبنٛت انتذسٚظ ٔانتؼهى نهطالة
انًتًٛضٍٚ
 -7تقييم الطالب

.6أ .أعهٕة زم انًشكالد يٍ زٛث تسذٚذ انًشكهخ يؼشفخ أعجبثٓب
.6ة .إعتخذاو أعهٕة انتؼهٛى انزات. ٙ

 :Students assessmentاألمتحانات

أ -األساليب المستخدمة
Tools
ب -التوقيت
schedule
ج -توزيع الدرجات

Time

د – نظام تحديد التقديرات Grading

االمتحان التحريرى لقياس انمذسح ػهٗ انتفكٛش ٔانتسهٛم ٔاالعتُتبج
ٔيذٖ تسصٛم انطبنت نهًبدح انؼهًٛخ
لقياس قدرة الطالب عمي االسترجاع
اإلمتحان الشفهي
األسبوع ....األخير من الترم األول
 02 % 022درجة

نهاية الفصل الدراسي األول
منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

ممتاز من  %90فأكثر من مجموع درجات (  ) 18:20درجة
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system

جيد جداً من  %80إلي أقل من  %89من مجموع الدرجات (17 ÷16
) درجة

جيد من  %65إلي أقل من  %79من مجموع درجات ( ) 15=13درجة
مقبول من  %50إلي أٌقل من  %64من مجموع الدرجات ()12=10
درجة
 -8لبئًخ انكتت انذساعٛخ ٔانًشاخغ :List of references
أ -مذكرات Course notes
ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books

عهًٛبٌ انخضشٖ ،ػهى انُفظ انفبسل ، ٙداس انفكش انؼشثٗ
د .أحمد محمد الزعبي ،علم نفس الفروق الفردية  ،دار الفكر

محمد حسن غانم ،علم النفس الفارقى
ج -كتب مقترحة
 Recommended booksابو عالم ،رجاء محمود; شريف ،نادية محمود  .الفروق الفردية و
تطبيقاتها التربوية  ،دار القلم
يدهخ ػهى انُفظ  ،ط انٓٛئخ انؼبيخ نهكتبة
د -دوريات عممية أو نشرات
يدهخ كهٛخ األدة
...الخ
يدهخ دساعبد َفغٛخ
Periodicals, web sites.. etc.
en.wikipedia.org/wiki/Psychology
www.apa.org
psychology.about.com
www.rsscrs.info/vb/attachment
 -9االمكانيات المطموبة لمتدريس و

التعمم

يطهٕة صٚبدح انًخصصبد انًبنٛخ
تطٕٚش انًُبْح انذساعٛخ
دػى انكتبة نغٛش انمبدسٍٚ

تى يُبلشخ انتٕصٛف ٔإػتًبدِ ثًدهظ انمغى انًُؼمذ ثتبسٚخ
منسق المقرر(أستاذ المادة):
د/امينة بدوى

/

/
رئيس القسم:
د/عادل خضر
التاريخ /
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