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نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر:

عمم النفس

المقرر يمثل عنص اًر رئيسياً أو ثانوياً بالنسبة لمبرامج :رئيسياً

القسـم الذي يتبعه البرنامج
القسم الذي يتبعه المقرر

عمم النفس

العام الدراسي 2011/2010

تاريخ إقرار التوصيف:

عمم النفس

سبتمبر 2010

أ -معمومات أساسية:
اسم

المقرر:

نصوص

الرمز الكودي:

نفسية

الفرقة /المستوي :الثانية

متخصصة بالمغة االنجميزية

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

4

نظري

-

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر

Aims

ِٗدف الوقسز الٔ:
رسخوةخ لةجؼا الوظةْن هةي هساخةغ هزتظظةخ رزٌةبّن هْ ةْػبد
هتزلوةةةخ مةةةد هدةةةب د ػلةةةن الةةةٌو ّ زا ةةةخ ثؼةةةا الوظةةة ل بد
الٌوس٘خ الوزتظظخ فٔ هدبن ػلن الٌو ا خزوبػٔ .

-2الوتسخبد الزؼلو٘خ الوسزِدفخ هي ردزٗ الوقسز:
فى نهاية المقرر يكون الطالب قادر عمى:
Intended Learning Outcomes
أٗ .1.زسخن ثؼا الٌظْص ّهْ ْػبد لجؼا الوشكالد ا خزوبػ٘خ
أ -المعرفة و الفهم
أٗ .2.زؼسف الز ْزاد الؼلو٘خ ّا ردبُبد ال دٗثخ لدزا خ الظْاُس
 Knowledge and Understandingا خزوبػ٘خ
أٗ .3.زؼسف ػلٔ الوؼٌٔ ّزاء الوب ح الؼلو٘خ

ب -القد ارت الذهنية
Intellectual skills

ةٗ .1.وسس ثؼا الظْاُس الوتزلوخ فٔ هدبن ػلن الٌو

ا خزوبػٔ

ة ٗ -2-سذ ا ئلخ ّٗوكس روك٘سا ًبقدا ّٗجزكس
ة -3-رشتض الوشكالد ّٗقزسذ ملْن هتزلوخ لِب

جٗ .1.دوغ الوؼلْهبد ثب زتدام الزكٌْلْخ٘ب ال دٗثخ
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsجٗ.2.سزتدم ا بل٘ت الزؼلن الرارٔ
ج.3.
د .1.ر ظ٘ل الوؼلْهبد هي هظب ز هزٌْػخ ّا زتدام ركٌْلْخ٘ب
د -المهارات العامة
 General Skillsالوؼلْهبد ّا طالع ّالج ث ػي الوؼلْهبد
د .2.الؼول الدوبػٔ ّإ ازح الوسٗق
.3.ا زتدام ا بل٘ت مل الوشكالد
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 -3ه زْٕ الوقسز

Syllabus

المىضىع
ال الق (اًوظبن الْالدٗي) ّاثسٍ ػلٔ ا طوبن
رأث٘س الجساهح الزل٘و٘صًْٗ٘خ ػلٔ ا طوبن
رأث٘س ا ًزسًذ ػلٔ ا طوبن ّػلٔ الجٌبء ا سٓ
ردزٗ ثؼا الوظ ل بد الٌوس٘خ رتض هدبن ػلن
الٌو ا خزوبػٔ
هساخؼَ
ا هز بى

عدد
الساعات
12
12
12
12
8
56

 -4أ بل٘ت الزدزٗ ّالزؼلن
.4أ .ا زتدام أ لْة الوٌبقشخ ّالو ب سح
.4 Teaching and learning methodsة .ا زتدام ا لْة الو بكبٍ
.4ج .ا زتدام أ لْة الؼظف الرٌُٖ
 -5أ بل٘ت الزدزٗ ّالزؼلن لل الة ذّٕ
القدزاد الو دّ ح
.5أ .أ لْة مل الوشكالد هي م٘ث ر دٗد الوشكلخ هؼسفخ أ جبثِب
Teaching
and
Learning
methods
.5ة .شٗب ح ػد الو ب ساد الدزا ٘خ
.5 for disablesج.
 -6أ بل٘ت الزدزٗ
الوزو٘صٗي
 -7رق٘٘ن ال الة

ّالزؼلن لل الة

.6أ .إ زتدام أ لْة الزؼل٘ن الرارٖ .
.6ة.ا لْة الوكبفأٍ

:Students assessment

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

د – نظام تحديد التقديرات Grading
system

االمتحان التحريرى

لقياس قدرة الطالب عمى الفهم والتعبير

األسبوع االخيرمن الترم الثانى
نهاية الفصل الدراسي % 100
منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

 20-18ممتاز
 17-16جيد جدا
 15-13جيد
 12-10مقبول
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 -8قبئوخ الكزت الدزا ٘خ ّالوساخغ :List of references
أ -مذكرات

Course notes

يقىم الطالب ترجمة الفصىل فى المىضىعات المحددة

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books
ج -كتب مقترحة
Recommended books

Social Psychology

د -دوريات عممية أو نشرات .الخ
Periodicals, web sites.. etc.

en.wikipedia.org/wiki/Psychology
www.apa.org
psychology.about.com
webspace.ship.edu

www.saludalia.com
www.sonic.net
www.gulfkids.com
www.bahiapsicosocial.com.ar
 -9االمكانيات المطموبة لمتدريس و

التعمم

رن هٌبقشخ الزْط٘ف ّإػزوب ٍ ثودل

شٗب ح الوتظظبد الوبل٘خ
الزؼل٘ن أخِصح مدٗثخ ث سق هجزكسح
رْف٘س ا خِصح ا شهخ ّالقبػبد الودِصح كزوبن الؼول٘خ الزؼلو٘خ

القسن الوٌؼقد ثزبزٗخ

هٌسق الوقسز(أ زبذ الوب ح):
/ثبكٌ٘بش مس٘ت

/

/

زئ٘ القسن:
/ػب ن خضس
التاريخ /
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