
1 

 

 
  جامعة فيالدلفيا

 الكلية : اآلداب والفنون 

                                                  2015/2016من العام الجامعي  األولالفصــــــل 

 Module Syllabus  خطة المادة
                                                

 المادة تدريس خطة
 9111112رقم المادة:  اسم المادة: مقدمة في علم النفس 

 المادة متطلب سابق لـ : ــــ المتطلب السابق للمادة: ــــ
 نوع المادة: اختياري كلية عاممستوى المادة: 

 حسب البرنامجموعد المحاضرات:  3الساعات المعتمدة: 
 

الرتبة  اسم منسق المادة
 األكاديمية

رقم هاتف 
 المكتب

رقم 
 المكتب

 البريد اإللكتروني

قسم اإلرشاد   أستاذ مساعد سناء الخوالدة .د
النفسي 

 الطابق الرابع

410 skwaldeh@philadelphia.edu.jo 

 
 

 التدريس هيئة عضو

 اسم المحاضر
الرتبة 

 األكاديمية
رقم هاتف 

 المكتب
رقم 
 البريد اإللكتروني المكتب

 isam.najib@philadelphia.edu.jo  2414 ستاذأ د. عصام الفقهاء أ.
 m.jalabneh@philadelphia.edu.jo 201 2309 ستاذ مساعد أ د. مصطفى الجالبنة

 walkailane@@philadelphia.edu.jo 410 2302 أستاذ مساعد  وليد الكيالني د.

 altobasi@philadelphia.edu.jo 410 2302 أستاذ مساعد د. عدنان الطوباسي
الطابق  محاضر أبو وردة أ.عبير

 الخامس
520  
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 وصف المادة:
تتناول هذه المادة التعريف بعلم النفس العاام ماح ثياج متا،تامس وملات بلمس وبالتم بثيااة النلااح المعابارس 
وعالقتااام باااالعلوم ا،تتماعياااي وا،نلاااانيي االااار م وتعااارس الماااادة مولاااوعال  لالااايي  ااا  علااام الااانفس م ااال 

واالس البيولوتيي للللوك النلان س وعمليال التذكر والتفكيار والاذكا م كماا تتنااول الماادة ديناميال الللوكس 
    مظاهر النموس والشلبييس والطرابال الللوك كالعدواح والغلب والعنف وا،كتئابم

 :توزيع المادة على الفصل الدراسي
 

 مالحظـــات الموضــوع التــاريخ األســبوع
 األول
 

علم النفس :مقدمة عن المادة و تعريف عام عنها  22/10 – 18/10
 , والتقارير واورق العمل للطلبة. والخطة الدراسية

 

 الثاني
 

توزيع المتلببيح    م  بل التلمييس وتعريفالس و 1  29/10 – 25/10
متا،ل علم النفس الملتلفيس وبياح متا،ل 

 المتلببيح    علم النفسم
وعلم م  برز متا،ل علم النفس: علم النفس الللوك س 2

علم النفس البيولوت س وعلم النفس النفس العياديس و 
 ال  ا  س وعلم النفس المعر  م   –ا،تتماع  

 م مدالل علم النفس3  

 م الثتميي المتبادلي بيح الللوك والشلبيي والبيئيس4

 

 والناشئة للسلوك االنسانيالمصادر الفطرية  5/11 – 1/11 الثالث
المبادر الفطريي والناشئي للللوك النلان س م 1

لوتداح كمبدر اوالمبادر الفطريي للللوك النلان س و 
 طري للللوك النلان س وتبنيف  هداف تعديل الللوك 

 النلان م 
 م هرم ال درال الع لييم2

 

ثاتال الن صس : تبنيف الثاتال النلانيي م1 12/11 -  8/11 الرابع
الثاتال و ق هرم ماللوس وتبنيف وثاتال النموس و 
الغرائز : الفطرييس وا،تتماعييس و الدوا ع النلانيي

واامزتيس والشلبيي النلانيي ونظريي  يزنك ثول 
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 اامزتيم 
م  نماط اا راد ثلب العالقي المتواترة مع البيئيس 2 

 نماط الناس وطبيعي الفرد و نائيي الكينوني والفاعل س و 
و ق البعديح المادي والمعنويس وم ارني بيح  نماط اا راد 

نظريال التعلم ثلب ليطرة البعديح المادي والمعنويس و 
 و ق بعدي النشاط واالالقم

 االسس الفسيولوجية  للسلوك االنساني 19/11 – 15/11 الخامس
مبادئ مظاهر التطورس و م الفرق بيح التطور والنموس و 1

العالقي المتبادلي والمتكاملي لمظاهر التطور التطورس و 
النلان س وتبنيف توانب التطور النلان س ومراثل 
التطور و ق االاس الغددي العلويس ومراثل التطور 
و ق االاس ا،تتماع س ومراثل التطور و ق االاس 

 التربويس والعوامل المؤ رة    التطورم 

اانشطي التلمييس والتهاز م  تهزة تنظيم وتنليق 2
العبب س والتهاز العبب  المركزي: الدماغ والثبل 

 الشوك س والتهاز العبب  الذات م

 

وظائف نبف  م نبف  الدماغ اايمح واايلرس و 1 26/11-22/11 السادس
الفرق بيح ذوي ليطرة نبف الدماغ ا،يمح واايلرس و 
 الدماغ اايمح واايلر م 

مح  جالنلان س والهرمونالس ونماذ م الغدد    التلم2
 الغدد البما م 

 االمتحان األول -

 

 الشخصية 3/12-29/11 السابع
وظيفي الشلبييس والعوامل المؤ رة م مفهوم الشلبييس و 
    تكويح الشلبييم 

التوزع ثلب م توزع الناس ثلب اانماط التلديي: 2
شكل الر سس والتوزع ثلب لوح البشرةس والتوزع ثلب 

 شكل التلمس والتوزع ثلب اللاليا التنينييم
م اانماط الفليولوتيي للشلبييس ونظريي  يزنك    3

 اامزتيس واانماط النفليي للشلبييم  
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 نماط الشلبيي ثلب توزيع ديفيد كيرل  و ق بعدي م 1 10/12-6/12 الثامن
النمط الثل س والنمط والتعلم المادي/المترد:  الع ل/العاطفي

  س والنمط الم ال م نمل  )البراتمات (س والنمط الع الالع
س والتغيرال التلديي المرا  ي م الدوا ع ا،تتماعيي2

   لالنفعا،لس وتطور دا ع الليطرة إلى العنف والعدواحم
 

 

 االنفعاالت: 17/12-13/12 التاسع 
 ما هي ؛ نمو االنفعاالت 

 والثباطمانفعال الغلبس س و  م انفعال اللوف/اللواف1
م بفال الللوك الملطربس و لباب ال لقس وردود 2

 يتعرس لإلثباطس و نماط الطرابال  عل الفرد الذي
 عراس البابي س و ا،لطرابال العبابيي الللوك:

 بعباب التثولم  
م  نواع ا،لطراب الذهان س ونماذج مح ا،لطرابال 3

الذهانييس والفروق االاليي المميزة للمبابيح 
 لطراب العباب  والذهان مبا،
 

 

 التعلم 24/12-20/12 العاشر
 مفهوم التعلم  -
 العوامل المؤ رة    التعلم البف   -
 الاليب التعلم وانماطم , -
 نظريال التعلم  - 

 

 االمتحان الثاني فترة 31/12-27/12 الحادي عشر 
 

 

 الدافعية  7/1 – 3/1 الثاني عشر 
 مفهوم الدا عيي

 , انماط الدوا ع ,  
 طرق ا ارة الدا عيي ,

 نظريال الدا عيي 
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 الذكاء 14/1 - 10/1 الثالث عشر
م طبيعي الذكا س وتعريفال الذكا س ومكونال الذكا  كما 1

م مراثل نمو الذكا س 2ي يلم التبار لتانفورد بينيمم 
معايير للتطور الع ل  العام عند الطفل    مرثلي و 

درتال الذكا  ونلب توزعها الع ل س و العمر الرلاعيس و 
 بيح الناسم

 

م م ياس لتانفورد بينيمس ومكونال الذكا  كما ي يلم 1  21/1 -17/1 الرابع عشر 
متا،ل وكللربلفيوس و م ياس التبار لتانفورد بينيمس و 
 التعمال التبارال الذكا م 

الذكا  والبيئيس والذكا  م عالقي الذكا  بالورا يس و 2
 والتثبيل الدرال م 

عالقي التفكير بالعمليال الع ليي م طبيعي التفكيرس و 3
 االر م

 

 التفكير 30/1 -28/1 الخامس عشر 
 لالوب تفكير الفرد المادي مفهوم  للوب التفكيرس و م 1
 للوب تفكير الفرد التتريدي (س و لعشاوائ / االتتابع (
 (م  ئالعشوا/ التتابع )
 
: التفكير مالتراتيتيال التفكير الت  تغلب المنطق2

التفكير ا،لتد،ل س المنط  س والتفكير التثليل س و 
 التفكير ا،لات رائ م و 
 التفكيرم التراتيتيال التفكير الت  تغلب الثدس: 3

وا،لات بائ س وا،لاتكشاا  م بباريس وا،لات الثدلا س
تلعى للموازني بيح التراتيتيال التفكير الت  وكذلك 

التفكير الناقدس وتفكير معالتي المنطق: الثدس و 
تفكير ثل الملأليس التفكير النظم س و المعلومالس و 

 والتفكير البداع م 

 

 مراجعة عامة 7/2 -30/1 السادس عشر
 وتسليم النتائجة االمتحان النهائي
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 أدوات التقييم:
 امتثانال قبيرة -                      ت ارير و/ و  بثاج قبيرة و/  و مشاريع    -
 ت ديم لألبثاج والت ارير -واتبال بيتيي                                                     -

 امتثانال مرثليي ونهائيي -
 أساليب التدريس:

 يي درالال ميدان -بثوج وت ارير    -مناقشال وتماريح و عمال بفيي     –مثالرال بفييم     -
 أسس التقييم:

 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات
  20 ا،متثاح ااول ) كتاب  (
  20 ا،متثاح ال ان  ) كتاب  (
  40 ا،متثاح النهائ  ) كتاب  (

  20 امتحانات قصيرة وأبحاث وتقارير
 

  100 المجموع:  
 

 سياسة الحضور والغياب:
%( مح اللاعال الم ررة للمادة بدوح عذر مرل   و قهري ي بلم 15 ك ر مح ) ، يلمح للطالب بالتغيب

%( بعذر م بول يترتب على ذلك اعتبار الطالب منلثبًا مح المادة    ثالي قبول العميد 20عميد الكليي  و )
 للعذر س بينما يعتبر مثرومًا وتكوح عالمتم    المادة )بفرًا(    ثالي عدم قبول العميد للعذرم

 : العبء الدراسي المتوقع
 ( لاعال  لبوعيًا    درالي هذه المادةم6كمعدل عام يتوقع  ح ي ل  الطالب على ااقل )

 
   المراجع الرئيسية:

 م س دار البركي للنشر والتوزيعمقدمة في علم النفس( 2014مثمودس عبام نتيب ) -
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 المراجع المساندة: 
 ( المدخل الى علم النفس ، دار الفكر ، عمان2009الدين )عدس، عبد الرحمن وتوفيق، محي  -

 

- 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/ 

http://plaza.interport.net/nypsan/service.html
http://www.psychologicalscience.org/links.htm
http://www.personal.psu.edu/faculty/n/x/nxd10/biologic2.htm
http://psych.hanover.edu/krantz/tutor.html
http://www.winternet.com/~webpage/adolescencepaper.html
http://helsinki.fi/hum/kognitiotiede/archive.html
http://www.mhsource.com/disorders/

