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نموذج ()12
توصيف مقرر دراسي ()2018/2017
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي:

4705

التخصص  :عام

 -2هدف المقرر

اسم المقرر :مدخل الى علم النفس

الفرقة  /المستوي:
الرابعة /الفصل الدراسى
االول

عدد الوحدات الدراسية  :إجمالى ( )2نظري (  + ) 2عملي ( )0
أن يكون الطالب في نهاية المقرر قادرا على أن:
االلمام بالمفاهيم وأساسيات دراسة ماهية علم النفس ومجاالت تطبيقه ونظرياته ،و معرفة
الطالب بالمحددات األساسية لنظريات علم النفس وأهمية العالقة بين العلوم النفسية والفن
والصناعة والمجتمع.

 -3المستهدف من تدريس المقرر :

أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قادراً على أن :

-3أ) المعلومات
والمفاهيم

أ )1يذكر علم النفس ونشأته وتطوره ومدارسة.
أ )2يوضح المحددات األساسية لنظريات علم النفس.
أ )3يشرح أسس العالقة بين العلوم النفسية والفن والصناعة والمجتمع.

-3ب) المهارات
الذهنية

ب )1يحلل المدارس المختلفة في علم النفس.
ب )2يقيم نظريات علم النفس .
ب )3يحلل تظرية الدوافع األولية الثانوية

-3جـ) المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر :

ج )1يوظف تظريات علم النفس لتحديد الدوافع النفسية
ج ) 2يقوم بتنمية القدراته في مجاالت علم النفس
ج ) 3يربط العالقات بين علم النفس والمجتمع والفن والصناعة

-3د) المهارات
العامة

د )1يتميز بالقدرة على الحوار والمناقشة .
د )2يتعاون مع زمالئه فى فريق العمل .
د ) 3يجمع المعلومات بأستخدام شبكة األنترنت.

 -4محتوي المقرر

محتوي المقرر

األسبوع

المحا
ضرة

عدد
الساع ت

الدرس
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إعالم الطالب بتوصيف المقرر
—1مفهوم علم النفس.
 -3نظرية الدوافع األولية الثانوية
 -4مجاالت علم النفس
اختبار منتصف الفصل الدراسى
 -5مجاالت علم النفس
 -6العالقة بين علم النفس والمجتمع والفن والصناعة
 -7تحديد المشاكل وفقا للعلوم النفسية وطرق عالجها
-8إجراء مقارنات لتقييم العالقات بين علم النفس والمجتمع
والفن والصناعة
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امتحان نهاية الفصل الدراسى
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 -2تشأة علم النفس وتطوره ومدارسه

2
--

2

 )1-5محاضرة
 )2-5مناقشات وعروض تعليمية
 -5أساليب التعليم والتعلم  )3-5إجراء بحوث .
 )4-5تعليم تعاونى
 -6أساليب التعليم والتعلم  )1-6إجراء بحوث (تفعيل الساعات المكتبية).
للطالب ذوى القدرات
 )2-6تعليم تعاوني ( تقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة).

المحدودة

 -7تقويم الطــالب :
-7أ) األساليب
المستخدمة

 -1إمتحان منتصف الفصل الدراسى .
 -2مناقشات وتقييم اداء صفى .
 -3إمتحان نهاية الفصل الدراسي .
()8

-7ب) التوقيت

-7جـ) توزيع
الدرجات

األسبوع
التقييم  1امتحان منتصف الفصل الدراسي
كل أسبوع
مناقشات وتقييم أداء صفى
التقييم 3
األسبوع()15
التقييم  4امتحان نهاية الفصل الدراسي
%10
اعمال الفصل (تققيم أداء تدريب عملي)
% 10
أنواع أخري للتقييم (تجميع معلومات)
%20
امتحان منتصف الفصل الدراسي
%60
امتحان نهاية الفصل الدراسي
______________________________________________
%100
اإلجمالي

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :

-
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.مذكرة معتمدة من مجلس المعهد

أ) مذكرات-8

ال يوجد

ب) كتب ملزمة-8
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جـ) كتب مقترحة-8

د) دوريات علمية-8
 الخ... أو نشرات
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