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الرتبة  اسم منسق المادة 
 األكاديمية

رقم هاتف 
 المكتب

رقم 
 المكتب

 البريد اإللكتروني

 Lashour@philadelphia.edu.jo 2633  ستاذ مساعد أ ليـنة عاشور د. 

 
 التدريس هيئة عضو

الرتبة  اسم المحاضر
 األكاديمية

رقم هاتف 
 المكتب

رقم 
 المكتب

 البريد اإللكتروني

 Lashour@philadelphia.edu.jo 2633  أستاذ مساعد  لينـة عاشورد. 
 

 

 
 وصف المادة:

ترتكز هذه المادة على عمليات الشخصية وعالقتها بالتكيف . وتتناول تعريف الشخصية , محددات 
الشخصية . نظريات الشخصية والتكيف عمليات الشخصية والتكيف : مفهوم الذات وتقدير الذات , 

كيف والصحة الشخصية التسلطية والتعصب , الدور الجنسي , العالقة بين التفكير والفعل , واالنفعال والت
 وتقييم الشخصية . 



 نتائج التعلم: 
وعالقتة في االرشاد  الشخصية والتكيفأن يعرف الطالب بشكل أساسي المهارات المعرفية اإلدراكية:  -1

وعالقته بجوانب الحياة المختلفة، وأن يدرك العالقة المتبادلة بين الجوانب الرئيسة المكونة النفسي. 
 .امل واالنسجام مع المجتمع وتأثيرها على قدرة األفراد على التع للشخصية

ومنها مهارات االتصال والتواصل األكاديمي مع المصادر واألشخاص، المهارات النفسحركية األدائية:  -2
 والقدرة على فهم العالقات اإلنسانية المتبادلة بشكل أفضل.

بالمثل وأخالقيات المهنة واألداء في مجتمع وهي مهارات تتعلق جتماعية: االالمهارات العاطفية  -3
 الدراسة والمجتمع اإلنساني بشكل عام.

 
  

 أدوات التقييم:
 امتحانات قصيرة -تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/ أو مشاريع                          -
 والتقارير تقديم لألبحاث -واجبات بيتية                                                     -
 امتحانات مرحلية ونهائية -

 
 
 

 أساليب التدريس:
 دراسات ميدانية  -بحوث وتقارير    -مناقشات وتمارين وأعمال صفية     –محاضرات صفية.     -

 أسس التقييم:
 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات
  20 االمتحان األول ) كتابي (
  20 االمتحان الثاني ) كتابي (

  40 االمتحان النهائي ) كتابي (
  20 امتحانات قصيرة وأبحاث وتقارير

 
  100 المجموع:  

 



 :على الفصل الدراسية توزيع الماد
 

 مالحظـــات الموضــوع التــاريخ األســبوع
5/3/2015 – 1/3 األول  تعريف الشخصية  .1 

  

 

 الثاني
 + الثالث 

8/3 – 12/3/2015  نظريات الشخصية  

 التحليلية  -1

 االنسانية -2

 السلوكية  -3

 المعرفية  -4

 

19/3/2015 -5/3 الرابع    تفسير نظريات الشخصية لمفهوم الصحة النفسية 

26/3/2015 - 22/3 الخامس   محددات الشخصية 
 العوامل البيولوجية. 1
 العوامل االجتماعية. 2

 

2/4/2015 -29/3 السادس   
 

 النفسي  درشاإلوعالقتها باخصائص الشخصية 

 وسائل التكيف 

 اشكال الدفاع االولية 

 التكيف الحسن -

 مهارات التكيف -

 آليات الدفاع االولية -

 وظائف اليات الدفاع  -

 

 السابع
 + 

 ثامن 

12/4 – 16/4/2015  اضطرابات الشخصية 

 بعض النظريات التي فسرت أنماط الشخصية  -

 



 
 

 الغدد الصماء والشخصية -

 اضطرابات الشخصية -

 لتاسع ا
+ 

 العاشر 
 

19/4- 23/4/2015  
 

:علم نفس الشخصية  

   االختبارات الموضوعية للشخصية

اختبار الشخصية المتعدد األوجه-   

 اختبار كاليفورنيا للشخصية -

 اختبار عوامل الشخصية السته عشر -

 اختبار جاكسون لبحوث الشخصية -

 

 الحادي عشر 
+ 

 الثاني عشر 

26/4- 30/4/2015  االختبارات االسقاطية للشخصية 

 اختبار بقع الحبر )رورشاخ(. -

 اختبار تفهم الموضوع -

 

 ثالث عشر 
+ 

 رابع عشر 

3/5 – 7/5/2015  اختبار تفهم الموضوع لألطفال - 

 اختبار روتر لتكملة الجمل الناقصة -

 

14/5/2015 -  10/5 الخامس عشر   مراجعة عامة. 

 السادس عشر 
 

6 – 14/5/2015    وتسليم النتائج االمتحان النهائي 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سياسة الحضور والغياب:
%( من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

قبول العميد %( بعذر مقبول يترتب على ذلك اعتبار الطالب منسحبًا من المادة في حالة 20عميد الكلية أو )
 للعذر ، بينما يعتبر محرومًا وتكون عالمته في المادة )صفرًا( في حالة عدم قبول العميد للعذر.

 : العبء الدراسي المتوقع
 ( ساعات أسبوعيًا في دراسة هذه المادة.6كمعدل عام يتوقع أن يقضي الطالب على األقل )

   المراجع الرئيسية:
 دوسية الشخصية والتكيف  -

 المراجع المساندة: 
 

- Duffy, Karen G. ( 1999) Psychology: Annual Editions (99/00) 

Dushkin /McGraw-Hill, ISPN 007041372-x  

- Abraham A. Brill Library. http://plaza.interport.net/nypsan/service.html 

- American Psychological Society (APS). www.psychologicalscience.org/links.htm 

- Biological Changes in Adolescence. 

http://www.personal.psu.edu/faculty/n/x/nxd10/biologic2.htm 

- Psychology Tutorials: http://psych.hanover.edu/krantz/tutor.html 

- The Opportunity of Adolescence 
http://www.winternet.com/~webpage/adolescencepaper.html 

- Cognitive Science Article Archive. http://helsinki.fi/hum/kognitiotiede/archive.html 

- Mental Health Infosource: Disorders. http://www.mhsource.com/disorders/ 
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