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	 ���د�������  

  ا�داب وا����ن : 	ــ���ا�
  

����	:�ـــ��ا����   ا�
��م ا �����	 وا
  

  2008/2009�' ا�
�م ا�&��
$  ا�%��$: ــــــ#ا��"

  34ـــ	 12ر/ـــ. ا��ـــ�دة

Course Syllabus 

  0111112:ر�@ ا���دة   ����� �� ��� ا���
 :ا�ـ�ــــ�دة

��E�3ت ا����C	 أوا   :����ى ا���دة�  � �ـــــ��ــــــ� :وا��Fا��	/ �

� :���1 ا��FG�Hة����1ة   #"! ا� ��
�   3 :ا�����ت ا�

  

      ��K ه�I	 ا��1ر/.     

L�  �ـــــــــــــــا
E2Fا�	  

	��   اNآ�د/

O���  ر�P ا�


Q وP��  

  ا�����ت 

	�E���  ا�
  ا�FE/1 ا ���Fو�$

 walkailane@philadelphia.edu.jo  12:00-11:00  ا4داب وا����ن/519أ-,�ذ �"���  و�)� ا�()'��. د

  

 اســم منسق المادة
  الرتبة 

 األكاديمية

  رقم المكتب

  وموقعه

الساعات 
 المكتبية

 البريد اإللكتــــروني

 أ-,�ذ �"��� �G�HI ا�E'F��. د
925 /�J��F�ا �-�Kر  

 ا4داب وا����ن/ 519
12:00-1:00 m.jalabneh@philadelphia.edu.jo 

  :وRS ا���دة

�دة   �Pرس  R�ا STه     VWأ� �W�               XWP���Y��-W)� و-Zا XWP���XWP و����Fو� Sر�WHPو XP[\W� ]W(# �W� 
��W�ا �W�JE ^W��J,�ا

�)� اZ`�ى   �"���)� وا�R,م ا����J��E X,b'و� ،XFه��-)� �� . وe�ق ا� �[ �)X، و��-Zت ا���g�R�ا G�دة إ�R�ض ا�J,Pو

   J,�وا ،�R����ول ���W                 ��� ا���
 آW�,P �WRآ ^W�J�اف وا�W��mط وا�W #mوان وا�WJ�وا �(Io\�دراك واmء وا��� وا��ا�J)� وا�Tآ

���JR�ن ا�"�mة ا�(�E 
  .��� ا���

  :أه1اف ا���دة

  .التعرف على علم النفس وديناميات السلوك -1

  . التعرف على األسس الفسيولوجية للسلوك اإلنساني-2

  . التعرف على الشخصية-3

  .عرف على اإلنفعال واضطرابات السلوك الت-4

  . التعرف على التعلم ونظرياته والعوامل المؤثرة فيه-5

  . التعرف على الدافعية أنماطها ونظرياتها-6

  . التعرف على الذكاء خصائصه ونظرياته-7

  . التعرف على التفكير طبيعته وعالقاته بالعمليات العقلية األخرى-8
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�� : دة�����ت ا�

1.  O�   )���ان ا����ب، ا��R�Z، ا�&Y	 ا���FXة، �L	 ا��FV: (ا���Fرة ا��

  .، عصام نجيب، دار البركة للنشر والتوزيع2001، لسلوك اإلنسانيديناميات ا: مرجع رئيسي     

 

2.  ��  )أFX\	 ��1/�، أ\FX	 �2�S	(��1ة ا���اد ا�

 ���� �      

 

3.   	���G اءات اFا�(ا�� ، O�   ا�_... ور/�ت 1ا��

  ، راضي الوقفي، دار الشروق، عمان1998، 7مقدمة في علم النفس ط    -

  

  ) إن و�1(د��# دراL	 ا���دة   .4

 ���� �      

  

��	 ا��Rb�c، ا�/ د��# ا��ا��Eت .5�
  )إن و�1(ا�_ .... �&�رب ا�

 ���� �  

  

   ا�_... �FG�Hات، ����VPت،  #d��� ،#b���Fcات  :أO���L 12ر/. ا���دة

  

 ��
���eb ا��Learning outcomes   

1.  �Yوا�� 	�F
�   Knowledge and understanding  ا�

���,oR�ة ا��� و�'�b هTا ا�"��ك �FEا�! ا��)�"�mا�"��ك ا �J( e �-���! V)\E أ-H�ف ا�J� أن.   

  

    Cognitive skills��Yرات ا دراك و��Hآ�ة ا���Nر   .2

!��H�ف ا�J� أن �b'J�ا  G�� اد��Zرة ا�b G�� ��� وu[P)�ه�"�mك ا��"�� ���)R�ا �"(K��ا !��د�� E)�  ا��Fا ,R�ا   

��J,�ا.  

  

3.  $�  ) Communication skills�v ا��"�در وا�uXNص (��Yرات ا�2"�ل وا���اS# اNآ�د/

�ت  b'J�ا �w� G�� !��H�ا V b �� � ",)R�ا ���JR�ا ���"P أنVxأ� V)\E ��د� ,R�ا �(��"�mا .  

  

4  	P�
�x"u وا���Y	 ذات ا���C 	S�4 	��� ��Yرات �

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  :أدوات ا�����ــــ�

�ر�� و •�P/�(Ib ث��Eة وأو أ/zر�� أو �\

�ت Ib)�ة •�� ا�,�

 وا� �ت •

�ث وا�,��ر�� •�E{��ي �} ����P 

• �(K�w��ت ��I)� و�� ا�,�

  

�����  �2ز/v ا�
���ت ��{ أدوات ا�

�����  ا�1ر�	  أدوات ا�

��Hن اNول��   ���	20  ا

��Hن ا�%��$��   ���	20  ا

 $b�Yن ا���H���   ���	50  ا

��H��ت ا��"�Fة  / ا���Vر/v  / ا��ا��Eت/ أو ا�HCNث /ا����ر/F و��   ����ت 10  ا

��ع&�   ���	100  ا�

 

�������	 وا��
  اN���	 ا�

•  ~(u�,�أ-��ب ا)�(�(g�P أ���� z�( 

•  �wE���Z ���)��د ا����ق ا� إ-�

•  �Rد���د �� ا�"�H اZآJ,Eا�Plagiarism  
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$Lدة ��{ ا��"# ا�1را��  �2ز/v ا�

  

  مالحظـــات  الموضــوع  تــاريخال  األســبوع

  19/2/2009 -15  اZول

���  26/2/2009 -22  ا��

    ا��VI اZول 

]��  5/3/2009-1  ا��

zEا�12/3/2009-8  ا�  

���    ا��VI ا��


��o�19/3/2009-15  ا  

  26/3/2009-22  ا�"�دس

]��    ا��VI ا��

zE�  2/4/2009-29/3  ا�"

5-9/4/2009  ����ا�  

 zEا�ا� VI��ول   اNن ا�H���  ا

z-�  16/4/2009-12  ا�,

�}�J�23/4/2009-19  ا  


��o�ا VI��ا    

  ا��VI ا�"�دس  30/4/2009-26  �ا���دي �\

�\� ���  7/5/2009-3  ا��

�\� ]��  14/5/2009-10  ا��

zE�  ا��VI ا�"

��Hن ا�%��$��  ا

�\� zEا�21/5/2009-17  ا�  

�\� 
��o�28/5/2009-24  ا  

���    ا��VI ا��

��H��ت ا���b�Y	  ��ا��J ا��VI ا�,�-z   7/6/2009-31/5  ا�"�دس �\���  1Cء ا

  

O��3�2 ا��� }�� }����# ا�
��' ���d :#C&� ا���L '� #�/ �  # ��L	 12ر/. آ�� 

  
  :L��L	 ا��KHر وا����ب

  

�)! أآ�� ��  ,��E !��H�� �R"� �15 %     �Wwb أو �Wg�� رTW� ون�WE دة�WR�� رة��R�ت ا���ي �� ��W(R� XW ا�(�)�W إذ    �� ا�"
��K و�W)Pن                            Ww��ن ا�W�,�'� م�W�,�ا �W� zW�R� �WR�(E ،رTWJ�� �W(RJ�ل ا�W b �W��# �W� دة�WR�ا �W� �ً �"W�� !W��H�ر ا�W ,ا� !P�,�

�دة ���ًا �� #��� ��م b �ل ا�TJ�� �(RJر ا�R��g أو ا��w�يR�ا �� X,�'�.  
  

��دة      �� 	���
  ا��Fا�v ا�

• Oـــــــــــ� ا��

  ).المقرر الرئيس للمادة( ، عصام نجيب، دار البركة للنشر والتوزيع2001نساني، ديناميات السلوك اإل         

  .، راضي الوقفي، دار الشروق، عمان1998، 7مقدمة في علم النفس ط                  

• 	���
 ا�1ور/�ت ا�

� �� e��~ ا   wل ��)�I��(� اR� 
 . �(,!دور��ت �o,��� ذات �'�b �� ��� ا���

  Websitesا���اvP ا ���Fو��	   •

www.arabpsychology.com 

  


