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 جامعة فيالدلفيا

اآلدابكلية   

العلوم اإلنسانيةقسم   

2016/2017/ السنة الدراسية الفصل الدراسي األول  
 

 

 الخطة التدريسية لمادة دراسية

 

مقدمة في علم  :المــادةعنون 

 النفس
0111112 :المــادةرقم   

عام :مستوى المادة ال يوجد :المتزامنالمتطلب السابق و/ أو    

حسب الجدول   المحاضرة:وقت 

 الدراسي

ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة:  

ساعات 3 عدد ساعات التدريس الفعلية:  

  مكان المحاضرة:

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب

كانه مو  
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 m.jalabneh@philadelphia.edu.jo يوميا 1:00-12:00 2309 ستاذ مساعد أ د. مصطفى الجالبنة

 altobasi@philadelphia.edu.jo يوميا 9:45-8:45 2302 أستاذ مساعد د. عدنان الطوباسي

 519 مدرس فاتح عساف
حثم 9-10  

نر 11-12:30  
fassaf@philadelphia.edu.jo 

حثم 11:00-10:00  مدرس عبير أبو وردة  aabuwardeh@philadelphia.edu.jo 
 

 )حسب دليل الجامعة( المادةوصف 
تتناال هذهاالمذدة االعرذدةتعلماالذفع ااعذدةاانحيذدةعاالهذ ااسذقباا،ذ صلتتااحيذ  اااتان حيذ ااا تحذف باالرذد  ااال ذدة علاااليذ

عمنل بالتذ عالقتحذفلةع وهذدتجت لعبةذ دت ال بةذدألخلى.ذ تعلضذدة لعرذ وضوعلتذأسلسبةذفيذع عذدةانحيذ لا ذ

دةا وكيذ دألسيذدةنبوةوجبةذة ا وكذد  ال ييذ ع  بلتذدةتلكلذ دةتحكبلذ دةلكلء.ذك لذتتنل هذدة لعرذ ظلهلذدةن ويذ

    . دةشخصبةيذ دضطلدفلتذدةا وكذكلةعد د ذ دةغضبذ دةعنلذ دتكتئلب

 المادةأهداف 
 

 أن يتعرف الطالب على مفاهيم علم النفس ونظرياته 
  على مفهوم الذكاء ودرجات الذكاء واختبارات الذكاءأن يتعرف الطالب. 
 أن يتعرف الطالب على مهارات التواصل 
 أن يتعرف الطالب على مفهوم الشخصية ومكونات الشخصية. 
 أن يتعرف الطالب على مفهوم االنفعاالت وطرق ضبط االنفعاالت. 

 مصادر التعليم

 .(2014)يذة نشلذ دةتوزمعيذ   وعيذعصلهذ صببذذعدرذدةنلكةذمقدمة في علم النفس -
 ججج
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 (شلطةذدةصوتبةذيذدختنلردتذدةنحابة)أشلطةذفبدمويذدألذذدة ودعذدة ال در 

 
 

 (، عرض األبحاثت نقاش، مجموعات تدريس، مناظراتمحاضرات، مجموعا)طرق التدريس

ذ
ذ

 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 
د  ال يذ عالقتحذفصود بذدة بلرذدة خت حةيذ أ ذمدركذدةعالقةذدة تنلعةةذفبسذأ ذمعلفذدةطلةبذفشك ذأسلسيذطنبعةذدةا وكذ

 دةصود بذدةلئبابةذدة كو ةذة ا وكذد  ال يذ تأثبلهلذع ىذقدررذدألفلدعذع ىذدةتع ع.

 

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 
 ادذدةننلء.قدررذدةطلةبذع ىذق ذدة شكالتيذ أ ذمكو ذةدمحذدةادررذع ىذدةن

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 
 دكتالبذدةطلةبذ هلردتذدةتودا ذ عذدة صلعرذ دألشخلصيذ دةادررذع ىذفهعذدةعالقلتذد  ال بةذدة تنلعةةذفشك ذأفض .

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 
 دةطلفذدآلخليذدةادررذع ىذضنطذدت حعلتت.يذتان ذدةلاةذفلةنحييذدةادررذع ىذدة ودرذ دة نلقشةذفطلماةذس ب ة

  النفس حركية )حيث ينطبق(المهارات 
ا ذغبلذدة حظبةذ أ  لطذدةاا وكذدة لتنطاةذفهالذكلة لكالتذ د م الءدتذ دساتخددهذدألجها رذد هلردتذدةتودكتالبذدةطلةبذ

  دألع دت.

 

 

 :تقييم الطلبةأدوات 

 ذ دت ت ل ذدةنهلئي(دت ت ل لتذ)دت ت ل ذدأل هذ دت ت ل ذدةلل يذ

 دختنلردتذقصبلر 

 تالرملذقصبلرذ /ذأ ذعل ضذ /ذأ ذ شلرمعذف لبةذقصبلر 

 دجنلتذعردسبة  

ذ

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

الدراسية/ التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات 

 المشاريع
20 

 100 المجموع

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 
 (طلماةذتوثبقذدهذAPAذ) 

 •ذمتعذتوثبقذدة ودشيذفورملًذفعدذتوثباهلذفيذجاعذدةن ،ذفلكلذدسعذدة ؤةلذدألخبلذ رقعذدةصح ة.ذ

ذفيذدةحهلسذمتعذ ضعذدةطنعةذفعدذدسعذدة ؤةلذ تنوعةذفلسعذ  كل ذدةنشلذ دةنلشلذ)إ ذ جدت(.ذ•ذ

مصبذذكلذك ذدة لدجعذ مصبذتخصبصذأ ذتوضبحذتلرمخذموهذدة الف ةذ  كال ذدتجت الوذ دتساعذدةكل ا ذةدفالدعذ•ذ

ذأ ذدةص لعلتذدةلمسذتعذدتجت لوذفهعذ.ذ

 عندذتوثبقذدة صالتذ دةد رملتذمصبذذكلذدسعذدة الهذفبسذعال تيذدقتنلسذ دسعذدة ص ةذدةد رمةذت تحذسطلذ رقعذ•ذ

ذدةناخةذ دةشهلذ دةانةذ دة لجعذدألا يذ تض بسذأرقلهذدةصح لتذ دة لدجعذدة لكوررذ.ذ

ذدةتوثبقذض سذدةنص:

ذ
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 (توثقذدة لدجعذعدخ ذدةنصذ فقذ ظلهذAPA:ذك لذمأتي)ذ

 (ذ2005ة صلعرذفيذفددمةذ تسذدةحالرذفلكلذدتسعذدألخبلذثعذسنةذدةنشلذفبسذقوسبسذ} لله:ذأشالرذدةع ايذ)مشلرذإةىذد

إةااااىذ................م.ذأ اااالذدةتوثبااااقذفاااايذ هلمااااةذدةحااااالرذفبكتاااابذدتسااااعذدألخباااالذ ساااانةذدةنشاااالذعدخاااا ذقوساااابسذ

لسذدة لفاايذفاااطذ لاا ذ)دةع اايذ(ذ تاالكلذأرقاالهذدةصااح لتذفاايذقاالهذدتقتناا2005م...............)دةع اايذ دةعطبااةيذ

ذ(.20يذصذ2005 دةعطبةيذ

ذ

 :ذدةتلتببذدةنهلئيذةالئ ةذدة لدجع

 •ذتلتبذج بعذدة ددخ ذهصلئبلذفيذقلئ ةذ دقدرذسودءذكل ذفلة ؤةلذأ ذدةعنود يذ ف ب،ذتذمحص ذدةكتلبذعسذدة الهذ

 •ذإه لهذدهذدةتعلملذعندذدةتلتببذدةهصلئيذة  صلعرذفلة غةذدةعلفبة.ذ

 •ذ)ذسطلذفلدغذ(ذفبسذك ذ دخ ذ آخل.ذذمتلكذ الفة

 •ذتوضعذقلئ ةذدة لدجعذفيذاح ةذ اتا ةذعسذدة الهذأ ذدةن ،.ذ

 •إذدذكل تذدةالئ ةذت تويذع ىذ صلعرذفلة غتبسذدةعلفبةذ د  ص ب ماةيذتكتابذقلئ اةذ نحصا ةذفكا ذةغاةيذع اىذأ ذتنادأذ

ذدةالئ ةذفلة صلعرذ فلة غةذدةتيذكتبذفهلذدةن ،.ذ

ذ

 ذأ ل ةذ

 :ذكتلب

(.ذ" هنااةذدةتاادرميذ:ذ  لرسااتهلذ تع م هاال"يذذتلج ااةذعنااددةع م ذفااسذسااعوعذدةع االيذ2001 اااو يذشاالرةوتي.ذ)عد ب

ذ كتبذدةتلفبةذدةعلفيذفد هذدةخ بجذدةعلفيذ:ذدةلملضيذدةاعوعمة.ذ

 ذرسلةةذ لجاتبل:ذ

دة اددرسذ(."ذ اتوىذدةتوتلذدةنحايذ  صلعرمذةدىذدة شلفبسذدةتلفومبسذ  ادمليذ1997أفوذعبشةيذزدهدرذج ب .ذ)

ذدة كو بةذفيذدةضحةذدةغلفبة"ذيذرسلةةذ لجاتبلذغبلذ نشورريذجل عةذدةنصلحذدةوطنبةيذف اطبسيذدةضحةذدةغلفبة.ذ

  والملكية التأليفحقوق: 

 الحرص على األمانة العلمية عند األخذ من المصادر والمراجع. -

 تجنب االنتحال 

 
ذ

ذ

ذ

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 

 
 

 الدراسيةالواجبات 

وأوقات  والتقارير 

 تسليمها

األساسية والمساندة التي ستغطى المواضيع  األسبوع 

مقدمةةةةة عةةةةن المةةةةادة وتعريةةةةف عةةةةام عنهةةةةا والخطةةةةة  

 الدراسية, والتقارير واورق العمل للطلبة.
(1) 

اهيته وأهميته في حياتنا مالنفس: علم  

 اليومية
ذ 1ذ ذ تعلمحلتي ذأا ذدةتا بةي ذدة تخصصبسذ. توزمع

ذ صلتتذ ذ فبل  ذدة خت حةي ذدةنحي ذع ع ذ صلتت في

ذدة تخصصبسذفيذع عذدةنحي.

 

ذ2 ذدةنحي: ذأفلزذ صلتتذع ع ذدةنحيذدةتلفويذيذذ. ع ع

ع عذدةنحيذدةعاكلييذع عذدةنحيذدةصنلعييذع عذدةنحيذ

ذ ذدةتطنبايي ذدةا وكيي ذدةنحي ذدةنحيذع ع  ع ع

ذتك بنبكيد ذدةنحيذدتجت لعيذي ذ ع عذدةذ– ع ع لالفيي

ذدةنحيذدة علفي.

ذذ

ذدة ت بةذدة تنلعةةذفبسذدةا وكذ دةشخصبةذ دةنبئةيذ.ذ3

  ددخ ذع عذدةنحيذ.ذ4ذذ

(2) 



 4 

 المصادر الفطرية والناشئة للسلوك االنساني 
ذ1 ذد  ال ييذ. ذة ا وك ذ دةنلشئة ذدةحطلمة دة صلعر

ذ  ذد  ال يي ذة ا وك ذدةحطلمة ةوجدد ذد دة صلعر

ذأهددفذ ذ تصنبل ذد  ال يي ذة ا وك ذفطلي ك صدر

ذتعدم ذدةا وكذد  ال ي.ذ

 .ذهلهذدةادردتذدةعا بة.2

(3) 

ذد  ال بةذ.1  ذدة لجلت ذدةناصيذتصنبل ذقلجلت :

دة لجلتذ فقذهلهذ لس ويذ تصنبلذ قلجلتذدةن ويذ 

ذد  ال بة ذ دةد دفع ذ دتجت لعبةي ذدةحطلمةي دةغلدئ ذ:

ذأم  كذقوهذ ذ  ظلمة ذد  ال بة ذ دةشخصبة  دأل  جةي

 دأل  جة.ذ

ذدةنبئةيذ2ذ ذ ع ذدة تودتلر ذدةعالقة ذقاب ذدألفلدع ذأ  لط .

أ  لطذدةنلسذ طنبعةذدةحلعذ ثنلئبةذدةكبنو ةذ دةحلع ييذ 

ذأ  لطذ ذفبس ذ  الر ة ذ دة عنويي ذدة لعي ذدةنعدمس  فق

ذ ذدة لعي ذدةنعدمس ذسبطلر ذقاب  دة عنوييذدألفلدع

  ظلملتذدةتع عذ فقذفعديذدةنشلطذ دألخالق. 

(4) 

 االسس الفسيولوجية  للسلوك االنساني 

ذ 1 ذ دةن وي ذدةتطور ذفبس ذدةحلق ذدةتطوريذ.  ظلهل

دةعالقةذدة تنلعةةذ دة تكل  ةذة ظلهلذ نلعئذدةتطوريذ  

دةتطورذد  ال ييذ تصنبلذجود بذدةتطورذد  ال ييذ

ذدألس ذ فق ذدةتطور ذدةعضوييذ  لدق  ذدةغدعي لس

ذ  لدق ذ ذدتجت لعيي ذدألسلس ذ فق ذدةتطور   لدق 

ذفيذ ذدة ؤثلر ذ دةعود   ذ فقذدألسلسذدةتلفويي دةتطور

ذدةتطور.ذ

.ذأجه رذتنظبعذ تنابقذدأل شطةذدةصا بةيذ دةصهلزذ2

ذدةد لغذ ذدة لك ي: ذدةعصني ذ دةصهلز دةعصنيي

ذ دة ن ذدةشوكييذ دةصهلزذدةعصنيذدةلدتي.
 

(5) 

ذ11/2016ذ/24ذ-16ذ  (6) 

االمتحان 

 األول

 الذكاء 
ذ  كو لتذدةلكلءذ1 ذ تعلمحلتذدةلكلءي ذدةلكلءي ذطنبعة .

ذ ذفبنبح. ذستل حورع ذدختنلر ذماباح ذ  وذ2ك ل ذ لدق  .

ذ  ذفيذدةلكلءي ذدةطح  ذعند ذدةعله ذدةعا ي ذة تطور  علمبل

ذ  ذدةلضلعةي ذ  لق ة ذدةعا يي ذدةلكلءذدةع ل عرجلت

   ابذتوزعهلذفبسذدةنلس.

(7) 

ذماباحذذ.1   ابلسذستل حورعذفبنبحيذ  كو لتذدةلكلءذك ل

 صلتتذ كا لف حبويذ  ابلسذدختنلرذستل حورعذفبنبحيذ 

 دستع لهذدختنلردتذدةلكلء.ذ

ذ 2 ذفلةوردثةي ذدةلكلء ذعالقة ذ دةلكلءذ. ذ دةنبئةي دةلكلء

ذ دةت صب ذدةدردسي.ذ

ذ 3 ذدةتحكبلي ذطنبعة ذدةعا بةذ. ذفلةع  بلت ذدةتحكبل عالقة

 دألخلى.

(8) 

 التعلم 
ذ حهوهذدةتع عذذ-

ذدةعود  ذدة ؤثلرذفيذدةتع عذدةصحيذذ-

ذدسلةببذدةتع عذ د  لطحذ,ذ-

  ظلملتذدةتع عذ-ذ

(9) 

 االنفعاالت: 
 ما هي ؛ نمو االنفعاالت 

ذدةخوف/دةخودف1 ذد حعله ذ ذ. ذدةغضبيذي د حعله

ذ د قنلط.

.ذاحلتذدةا وكذدة ضطلبيذ أسنلبذدةا قيذ رع عذ2

(10) 
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ذمتعلضذةإلقنلطيذ أ  لطذدضطلدفلتذفع ذدةحلعذدةلي

أعلدضذد الفةذيذ دتضطلدفلتذدةعصلفبةذدةا وك:

ذفعصلبذدةت وه.ذذ

.ذأ ودوذدتضطلدبذدةلهل ييذ   لذجذ سذ3

دتضطلدفلتذدةلهل بةيذ دةحل قذدألسلسبةذدة  ب رذ

 ة  صلفبسذفلتضطلدبذدةعصلفيذ دةلهل ي.

 21/12/2016 – 2/1/2017  (11) 

االمتحان 

 الثاني

 الشخصية 

ذ  ذدةشخصبةي ذ حهوه ذ دةعود  ذ. ذدةشخصبةي  ظبحة

 دة ؤثلرذفيذتكومسذدةشخصبة.ذ

دةتوزوذقابذ.ذتوزوذدةنلسذقابذدأل  لطذدةصادمة:ذ2

ذ دةتوزوذ ذدةنشلري ذةو  ذقاب ذ دةتوزو ذدةلأسي شك 

ذقابذشك ذدةصاعيذ دةتوزوذقابذدةخالملذدةصنبنبة.

مةذأم  كذفيذ.ذدأل  لطذدةحابوةوجبةذة شخصبةيذ  ظل3

 دأل  جةيذ دأل  لطذدةنحابةذة شخصبة.ذذ

(12) 

ذ1  أ  لطذدةشخصبةذقابذتوزمعذعمحبدذكبلسيذ فقذفعديذ.

دةن طذدة اييذ دةن طذ دةتع عذدة لعي/دة صلع:ذذدةعا /دةعلطحة

ذييذ دةن طذدة للةي.ذ   يذ)دةنلدج لتي(يذ دةن طذدةعاالدةع
ذدتجت لعبة2 ذدةد دفع ذدةصادمة. ذ دةتغبلدت دة لدفاةذذي

ذذذةال حعلتتيذ تطورذعدفعذدةابطلرذإةىذدةعنلذ دةعد د .
 

(13) 

 الدافعية  
ذ حهوهذدةددفعبة

ذ,ذد  لطذدةد دفعذ,ذذ

ذطلقذدثلررذدةددفعبةذ,

  ظلملتذدةددفعبةذ

(14) 

 التفكير 

أسـ وبذتحكبلذدةحلعذ حهوهذأس وبذدةتحكبليذ  .15

ذ ذددةتتلفعي(دة لعي ذ ةعشـودئي/ أس وبذ(ي

ذ(.ذيئدةعشود/ذدةتتلفعي)تحكبلذدةحلعذدةتصلمديذ

 

ذدة نطق2 ذتغ ب ذدةتي ذدةتحكبل ذدةتحكبلذ.دستلدتبصبلت :

ذ  ذدةت  ب يي ذ دةتحكبل ذدتستدتةييذدة نطايي دةتحكبل

 دةتحكبلذدتسـتالدئي.ذ 

ذدةتحكباال.ذدسااتلدتبصبلتذدةتحكباالذدةتاايذتغ اابذدة اادس:ذ3

 دتسااااااااااـتاصلئييذنصلرييذ دتسااااااااااـتذدة دسااااااااااـيي

دساااتلدتبصبلتذدةتحكبااالذدةتاااايذ دتسـتكشاااـلفي.ذ كااالةكذ

دةتحكباالذدةنلقااديذدة نطااق:ذتاااعىذة  ودز ااةذفاابسذدة اادسذ 

تحكبالذدةتحكبالذدةنظ اييذ  تحكبلذ علةصاةذدة ع و التيذ 

 ق ذدة اأةةيذ دةتحكبلذد فددعي.

(15) 

 28/1/2017- 5/2/2017  (16) 

االمتحان 

 النهائي
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 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

ذدةطلةبذ سذدةدردسةذ دتعددعذة  لعرذمال يذسلعتبسذةك ذ  لضلرذ سذفئةذدةخ ابسذعقباة.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذحةب عدهذ لذم تلجذإ

 

 ()المواظبة سياسة الدوام

إذدذغالبذدةطلةابذأكلالذ اسذ  سذ ص ووذدةالعلتذدة الررذة  لعر.ذذ%(15)تذما حذة طلةبذفلةتغببذأكللذ سذ

ع بدذدةك بةيذم الهذ اسذدةتاادهذذ لعرذع  ذعلرذ لضيذأ ذقهليذمان ح سذ ص ووذدةالعلتذدة الررذة ذ%(15)

دذكل ذدةغبلبذفانبذدة لضذد ذةعلرذقهليذمان حذأ لذإذةال ت ل ذدةنهلئيذ تعتنلذ تبصتحذفيذت كذدة لعر)احلدً(يذ

ذ.ذنا نلًذ سذت كذدة لعرذ تطنقذع بةذأقكلهذدت ا لبع بدذدةك بةذدةتيذتطلحذدة لعرذيذمعتنلذ 

ذ

ذ

 عـالمراج

 الكتب

( المةةدخل الةةى علةةم الةةنفس ، دار الفكةةر ، 2009عةةدس، عبةةد الةةرحمن وتوفيةةق، محةةي الةةدين ) -

 عمان
 

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

Dushkin /McGraw-Hill, ISPN 007041372-x  

 

العلمية المجالت  
 

 مجلة العلوم التربوية والنفسية

 المجلة األردنية للعلوم التربوية

 

 المواقع االلكترونية
- 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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