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 : المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

 : إسم المدرس  العلوم التربوية: الكلية

 : موعد المحاضرة  معلم صف: القسم

 المدخل إلى علم النفس العام : عنوان المقرر
( 0503101) 

           :الساعات المكتبية

  

 وصف المساق 

وتطبيقاته إضافة إلى ‘هي إحدى المتطمبات اإلجبارية لطمبة كمية العموم التربوية،وتسعى إلى التعريف بأهم مفاهيم عمم النفس وميادينه
 .تسميط الضوء عمى الشخصية ،وأبعادها ووسائل الدفاع والعالج النفسي

 
 أهداف المساق 

 :يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب عمى
 يعرف عمم النفس ،وبعض فروعه ومدارسه. 
 يعرف النمو والتطور والمفاهيم المختمفة المرتبطة به. 
 يتعرف عمى طبيعة الذكاء،وطرق قياسه،وكيفية توزيعه،ومحدداته. 
 يتعرف عمى طبيعة الذاكرة،وأنماطها،ويفهم النظريات التباينةفي تفسير النسيان. 
 يتعرف عمى ماهية الشخصية ومكوناتها. 
 يميز بين إضطرابات الشخصية المختمفة. 
 يطور إتجاهًا إيجابيًا تحو عمم النفس. 

 :مخرجات التعمم
: عند االنتهاء من هذا المقرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى ادراك 

  لطبيعة السموك اإلنساني والمؤثرات الخارجية والداخمية. 
 مبادى النمو لمرحمة الطفولة المبكرة. 
 الذكاء،وطرق قياسه،وكيفية توزيعه،ومحدداته. 
 طبيعة الذاكرة،وأنماطها،ويفهم النظريات التباينةفي تفسير النسيان. 
 معرفة ماهية الشخصية ومكوناتها. 
 معرفة إضطرابات الشخصية المختمفة. 
 التميز بين القيم واألتجاهات. 

 

 :  هيكل المقرر

 

إجراءات  طرق التعليم
 التعلم

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع
 المعتمدة

 األسبوع

ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

 ػيٌ اىْفظ  -

 ذؼشٝفٔ -

 ٍفٍٖ٘ٔ -

 اىغي٘ك -

ٝرؼشف اىطاىة ػيٚ 

اىَقظ٘د تؼيٌ اىْفظ اىزٛ 

ٝرنُ٘ ٍِ ٍفٍِٖ٘ٞ 

فشػِٞٞ َٕا اىؼيٌ ٗاىْفظ 

ٗاىؼيٌ ٕ٘ ّشاؽ ىغ٘ٛ 

اجرَاػٜ ٖٝذف تٔ األّغاُ 

3 

 األول
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ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

اىٚ صٝادج قذسذٔ فٜ 

اىغٞطشج ػيٚ اىطثٞؼح اٍا 

اىْفظ فرشَو اىغي٘ك 

ٗاىؼَيٞاخ اىؼقيٞح حٞس 

ّقظذ تاىغي٘ك ٕ٘ مو 

ٍاٝظذس ػِ األّغاُ ٍِ 

ّشاؽ اق٘اه ٗافؼاه َٗٝنِ 

 ٍالحؼرٖا تشنو ٍثاشش

ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

 اىؼَيٞاخ اىؼقيٞح -

 اىذساعح اىؼيَٞح -

ّقظذ تاىؼَيٞاخ اىؼقيٞح 

 –ٕٜ اىؼَيٞاخ اىَؼشفٞح 

اىرفنٞش ٗاىرفنش ٗاألدساك 

ٗاألّرثآ ٗاىَشاػش 

ٗاىذٗافغ اىرٜ ّخرثشٕا 

تظ٘سج شخظٞح راذٞح 

ٗالَٝنِ ٍالحؼرٖا 

تشنو ٍثاشش ٍِٗ االٍصئ 

ػيٖٞا ٍؼرقذاخ األّغاُ 

 (ٍفًٖ٘ اىزاخ)ػِ راذٔ

مَا ٗاُ ٕزجٓ اىؼَيٞاخ 

ىٞغد ٍْفظيح ػِ تؼؼٖا 

اىثؼغ تو ٕٜ ٍرذاخئ 

تظ٘سج ٍؼقذج ٗٝؤشش 

تؼؼٖا فٜ تؼغ ٕٜٗ 

راخ طيح ٗشٞقح تغي٘ك 

اىفشد اٍا ٍا ّر٘قؼٔ 

ٍْادساك اىطاىة ىيذساعح 

اىؼيَٞح فْر٘قغ أّ عٞفٌٖ 

تأُ ػيٌ اىْفظ ٕ٘ أحذ 

اىؼيً٘ اىرٜ ذؤٍِ ٗىٖا 

إٔذاف ماىَ٘ػ٘ػٞح 

ٗاىفٌٖ ٗاألدساك ٗاىرْثؤ 

ٗػثؾ اىغي٘ك مَا ٗٝفٔ 

اٝؼاً اُ ٍِ خظائض 

اىؼيٌ اىقاتيٞح ىيرحقق 

ٗىالاػادج ٗتاالخش ّر٘قغ 

اُ ٝفٌٖ خاطٞح اىقٞاط 

اىرٜ ذؼْٜ ذحذٝذ عَاخ 

األشٞاء ٗاىغي٘ك تاألسقاً 

اٛ ذؼشٝف اىَفًٖ٘ تذالىح 

ؽشٝقح قٞاعح ٗٝغَٚ ٕزا 

 تاىرؼشٝف االجشائٜ 

3 

 انثانً

ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

 ٍؼادىح ػيٌ اىْفظ -

 اىَصٞشاخ -

 اىرناٍو -

 األدساك -

 األعرجاتح -

ّر٘قغ ٍِ اىطاىة اُ 

ٝنُ٘ ٍيَاً تنٞفٞح حذٗز 

اىغي٘ك ٗاىزٛ ٝثذأ 

تاىَصٞشاخ اىرٜ ٝرؼشع 

ىٖا األّغاُ ٍٗا ٝجشٛ 

فٜ داخو اىذٍاؽ ٍِ 

ذفغٞش ٗادساك ىٖزج 

اىَصٞشاخ ٗفٜ ػ٘ء رىل 

ْٝرج اىغي٘ك ٗاىزٛ ٝؼرثش 

 اعرجاتح ىٖزج اىَصٞشاخ

3 

 انثانث

ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

اىرجإاخ األعاعٞح فٜ  -

 ذفغٞش اىظ٘إش اىْفغٞح 

 

ّر٘قغ اُ اىطاىة عٞنُ٘ 

ٍذسماً الُ ػيٌ اىْفظ 

مغٞشج ٍِ اىؼيً٘ األخشٙ 

ٝذسط اىؼ٘إش ار ٝؼذ 

ذ٘فش ظ٘إش ٍحذدج 

ىيذساعح ششؽاً اعاعٞاً ٍِ 

3 

 انزابع
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ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

ششٗؽ اىحنٌ ػيٚ اٛ فشع 

ٍِ فشٗع اىَؼشفح تاّح ػيٌ 

ٍِٗ األٍصئ ػيٚ اىظ٘إش 

ظإشج اىرؼيٌ ٗظإشج 

األػطشاب اىْفغٜ 

ٗاىؼذٗاُ ٗاىزماء 

 ٗاألّفؼاالخ ٗاىزامشج

ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

اخرالف اىؼيَاء فٜ  -

 ذفغٞش اىظإشج اىْفغٞح

 

ّر٘قغ ُ ٝفٌٖ اىطاىة 

اخرالف اىَذاسط اىحذٝصح 

فٜ ػيٌ اىْفظ فٜ ذفغٞشٌٕ 

ىيظ٘إش اىْفغٞح فاالذجاج 

اىغي٘مٜ ٗاألذجاج اىثٞي٘جٜ 

ٗاألذجاج اىغٞن٘ دْٝاٍٜ 

ٗاألذجاج اىَؼشفٜ ٗاىَْحٚ 

األّغاّٜ ىنو ٍِ ٕزج 

األذجإاخ ذحيٞيح اىخاص 

 ىيظإشج اىْفغٞح

3 

 انخامس

ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

االخرظاطاخ اىْفغٞح  -

ْٕاك ّ٘ػِٞ ٍِ 

االخرظاطاخ اىْفغٞح 

ٕ٘ :األٗه

األخرظاطاخ 

 . اىْظشٝح

األخرظاطاخ : اىصاّٜ -

 اىرطثٞقٞح

ّر٘قغ اُ ٝذسك اىطاىة 

اُ اىَجاالخ اىْظشٝح 

ذغؼٚ اىٚ ذ٘ىٞذ اىَؼشفح 

ٗامرشاف اىق٘اِّٞ اىرٜ 

ذحنٌ اىغي٘ك اىثششٛ 

ٗذط٘ٝش اىْظشٝاخ 

تظشف اىْظش ػِ قَٞرٖا 

اىرطثٞقٞح اىَثاششج ٕٗزا 

ٍا ٝطيق ػيٞٔ اعٌ اىثحس 

األعاعٜ اٍا اىَجاألخ 

اىرطثٞقٞح فٖٜ ذغرْذ إىٚ 

اىثحس اىرطثٞقٜ ٗذٖذف 

إىٚ ذحغِٞ ظشٗف حٞاج 

األّغاُ ٗتَؼْٚ آخش ٕٜ 

ٍجاالخ ذٖذف إىٚ ذطثٞق 

اىق٘اِّٞ ٗاىْظشٝاخ اىرٜ 

ذ٘طيح اىٖٞا اىَجاالخ 

 اىْظشٝح

3 

 انسادس

ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

 )إذاف ػيٌ اىْفظ -

 – اىفٌٖ –اى٘طف 

اىرحنٌ –اىرْثؤ 

 (ٗاىؼثؾ

ّر٘قغ اُ ٝذسك اىطاىة اُ 

ىؼيٌ اىْفظ إٔذاف ٝغؼٚ 

إىٚ ذحقٞقٖا شأّٔ شأُ تقٞح 

اىؼيً٘ األخشٙ ٕٗزٓ 

األٕذاف ٍرشاتطح ٝغرْذ 

احذَٕا ػيٚ األخش فاىفٌٖ 

ٝغرْذ إىٚ اى٘طف ٗاىرْثؤ 

ٝغرْذ ػيٚ اىفٌٖ ٗاىرحنٌ 

ٗاىؼثؾ ٝغرْذ ػيٚ ٍا 

عثقح ٍِ إٔذاف ار اُ 

اىؼثؾ ٝحذز ّرٞجح 

ىيرفاػو اىَغرَش تِٞ اىفٌٖ 

ٗاىرْثؤ تاىظ٘إش اىْفغٞح 

فرضداد قذسذْا ػيٚ اىؼثؾ 

ميَا اصادخ قذسذْا ػيٚ 

اىرْثؤ مَا اُ قذسذْا ػيٚ 

اىرحنٌ فٜ اى٘قد ّفغٔ 

اخرثاس ىذقح ٗطحح ذْثؤاذْا 

 ٗفَْٖا ىيظإشج اىْفغٞح

3 

 انسابع

ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

 اىرؼيٌ  -

 ذؼشٝف اىرؼيٌ -

 ّظشٝاخ اىرؼيٌ -

ّر٘قغ أُ ٝنُ٘ اىطاىة 

ػيٚ ٍؼشفح ذاٍح تؼَيٞح 

اىرؼيٌ ٗمٞفٞح حذٗشٖا ػيٚ 

 انثامن 3
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اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

اىشغٌ ٍِ ذؼذد اىرؼشٝفاخ 

اىرٜ ذْاٗىد ٍ٘ػ٘ع 

اىرؼيٌ ّرٞجح ىغرْادٕا إىٚ 

 ّظشٝاخ ٍرْ٘ػح 

فاىَؼشفُٞ٘ ٝحاٗىُ٘ اشثاخ 

دٗس اىؼَيٞاخ اىَؼشفٞح فٜ 

-اىرزمٞش )اىرؼيٌ ٍصو

 (األّرآ-اىرزمش-اىرشٍٞض

ٗاىْظش اىٞٔ ػيٚ أّ ّشاؽ 

ػقيٜ الَٝنِ ٍالحظرٔ 

ٗاَّا ٝغرذه ػيٞٔ ٍِ خاله 

 .األداء 

اٍا اىغي٘مُٞ٘ فٞشمضُٗ 

إرَاٌٍٖ األمثش ػيٚ دٗس 

اىَؤششاخ اىخاسجٞح فٜ 

ذشنٞو عي٘ك اىفشد 

ٗتشٍجرٔ ٕٗنزا ٝؼٖش ىْا 

ىنو ٍْظش ذؼشٝفح ٗذفغٞشج 

 اىخاص تٔ ىيرؼيٌ

ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

ّظشٝح االششاؽ  -

اىنالعٞنٜ ّٗظشٝح 

 االششاؽ االجشائٜ 
ّر٘قغ اُ ٝذسك اىطاىة اُ 

ٕاذِٞٞ اىْظشٝرِٞ َٕا ٍِ 

اىْظشٝاخ اىغي٘مٞح اىرٜ 

فغشج ػَيٞاخ اىرؼيٌ حٞس 

اشرٖشخ تافي٘ف مؼاىٌ 

ىْظشٝح األششاؽ اىنالعٞنٜ 

ٗاىؼاىٌ عنْش مؼاىٌ ىْظشٝح 

األششاؽ االجشائٜ ٗىنو 

ٌٍْٖ ذجاستح اىخاطح 

 الاشثاخ ّظشٝرٔ

3 

 انتاسع

ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

ّظشٝح اىرؼيٌ -

األجرَاػٜ ىيؼاىٌ 

اىْفغٜ تاّذٗسا اىزٛ 

اػرَذ فٜ ذفغٞشج 

ىيرؼيٌ ػيٚ اىَالحؼح 

 ٗاىرقيٞذ

ّر٘قغ اُ ٝذسك اىطاىة 

ّ٘ع اخش ٍِ ّظشٝاخ 

اىرؼيٌ ٗاىرٜ ذغَٚ تْظشٝح 

اىرؼيٌ األجرَاػٜ ٗاىزٛ 

 ٝحذز تٖا اىرؼيٌ 

ّٗر٘قغ اُ ٝذسك اىطاىة 

اىرجشتح اىؼيَٞح اىرٜ قاً تٖا 

 . تاّذٗسا ال إشثاخ ّظشٝرٔ

3 

 انعاشز

ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

ّر٘قغ إُ ٝنُ٘ اىطاىة قذ  اىزامشج ٗاىْغٞاُ  -

ادسك ٗفٌٖ ٗتؼَق 

ٍ٘ػ٘ع اىزامشج اىثششٝح 

ٍٗارا ّؼْٜ تٖا حٞس ذؼذ 

اىزامشج اىثششٝح ػيٚ 

دسجح تاىغح األَٕٞح 

ىغرَشاس حٞاج األّغاُ 

دُٗ ٍْغظاخ ٗػْذٍا 

ذفشو اىزامشج فٜ أداء 

ػَيٖا ذنُ٘ اىْرائج ػادج 

ٍحثطح اٗ ٍحشجح ٗفٜ 

تؼغ األحٞاُ خطٞشج 

ٗقاذئ مَا ّٗر٘قغ اُ 

3 

انحادي 

 عشز 
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ٝذسك اىطاىة اُ اىزامشج 

ٍِ اىَفإٌٞ اىرٜ ذظف 

ػَيٞٔ ٍؼشفٞح ٍؼقذج 

ذشذثؾ تؼَيٞاخ أخشٙ 

ماىْرثآ ٗاألدساك 

 .ٗاىرخضِٝ

ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

ّر٘قغ اُ ٝذسك اىطاىة  اىْغٞاُ  -

أُ اىْغٞاُ ٕ٘ اى٘جٔ 

اىصاّٜ ىيزامشج فحِٞ 

ّرزمش اىشئ فٖ٘ ػنظ 

اىْغٞاُ مَا ّٗر٘قغ إُ 

ٝذسك اىطاىة اىْظشٝاخ 

اىرٜ حاٗىد ذفغٞش مٞفٞح 

 حذٗز اىْغٞاُ

3 

انثانً 

 عشز 

ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

اىزماء ٗذؼشٝفح  -

 ّٗظشٝاذٔ

ّر٘قغ إُ ٝفٌٖ اىطاىة 

ٍإ٘ اىَقظ٘د تاىزماء 

ٗٝفٌٖ اٝؼاً ذؼشٝف 

اىزماء ٗاُ ٍفًٖ٘ اىزماء 

ٝؼذ ٍِ أمصش ٍفإٌٞ ػيٌ 

اىْفظ شٞ٘ػاً ٗرٗ ذأشٞش 

ٗىؼح ػيٚ حٞاج اىْاط 

فٜ مافح ج٘اّثٖا 

 .ٍٗشاحيٖا

ّر٘قغ اُ ٝنُ٘ اىطاىة قذ 

ادسك  ذفغٜ اىْظشٝاخ 

اىرٜ حاٗىد ذؼشٝف اىزماء 

ٗذفغٞشج ٗمٞفٞح حذٗشٔ 

مْظشٝح عنٞشٍاُ 

 .ٗش٘سداٝل ٗماذو

3 

 انثانث

  عشز

ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

 اىذافؼٞح ذؼشٝفٖا -

 ٗظائفٖا -

 ّظشٝاذٖا -

ّر٘قغ اُ ٝنُ٘ اىطاىة قذ 

ذؼشف ػيٚ اىذافؼٞح 

تاػرثاسٕا اىق٘ج اىَحشمح 

ىيغي٘ك ٗاىرٜ ذَذٓ 

تاىطاقح ّٗر٘قغ اٝؼاً اُ 

اىذافؼٞح ٍفًٖ٘ افرشاػٜ 

الَٝنِ ٍالحظرح ٍثاششج 

ٗاَّا ٝغرذه ػيٞٔ ٍِ 

خاله األشاس اىرٜ ٝرشمٖا 

 ػيٚ عي٘ك اىفشد 

مَا ّٗر٘قغ اُ ٝنُ٘ قذ 

ادسك األذجإاخ اىَؼشفٞح 

 اىرٜ حاٗىد ذفغٞش اىذافؼٞح 

3 

انزابع 

 عشز

ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

ٗظائف اىذافؼٞح  -

 ّٗظشٝاذٖا

ّر٘قغ اُ ٝنُ٘ اىطاىة 

ػيٚ فٌٖ ٗدسٝاج تأُ 

اىذافؼٞح ٕٜ اىرٜ ذذفغ 

اىفشد ىيرظشف ٗاىرفنٞش 

ٗاىشؼ٘س ػيٚ ط٘سج 

دُٗ أخشٙ حٞس اّٖا 

ذ٘جٔ اىغي٘ك ّح٘ ٕذف 

إىٚ اُ ٝرحقق رىل 

 .اىٖذف

مَا ّٗر٘قغ اُ ٝنُ٘ 

اىطاىة ػيٚ فٌٖ ٗدساٝح 

ٕشٍٞح ٍاع٘ ىيحاجاخ 

 األّغاّٞح 

3 

انخامس 

 عشز
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ّغرخذً ؽشٝقح اىَْاقشح  -

اىَثْٞح ػيٚ اىرفاػو 

االجرَاػٜ اىقائٌ تِٞ 

اىطيثح اّفغٌٖ ٍٗذسط 

 .اىَادج

ؽشٝقح اىقاء اىَحاػشج  -

ىثؼغ األجضاء ٍِ 

 .اىَادج

 .ؽشٝقح اىؼظف اىزْٕٜ -

 

اعرخذاً 

اىَْاقشح 

ٗاىح٘اس اىَثْٜ 

ػيٚ اعاط 

اىرفاػو 

األجرَاػٜ 

اىقائٌ تِٞ 

اىرالٍٞز 

 .ٍٗذسط اىَادج

اىشخظٞح ذؼشٝفٖا  -

 ّٗظشٝاذٖا

ّر٘قغ ٍِ اىطاىة اُ ٝنُ٘ 

قذ فٌٖ اُ اىشخظٞح ٍِ 

أمصش اىَفإٌٞ شٞ٘ػاً 

ٗاعرخذاٍْاً فٜ حٞاّرا 

اىٍٞ٘ٞح ٍِٗ امصشٕا عحشاً 

ٗجارتٞح ّٗر٘قغ اُ ٝفٔ 

اٝؼاً اُ ػاٍح اىْاط 

ٝغرخذٍُ٘ ٕزا اىَظطيح 

ىالشاسج إىٚ اعي٘ب اىفشد 

فٜ اىرظشف فٜ اىَ٘اقف 

اىَرؼذدج تَْٞا ألٝغرخذً 

ػيَاء اىْفظ ٕزا اىَظطيح 

ىالشاسج إىٚ ٕزا األعي٘ب 

فحغة تو ىالشيشج إىٚ 

اىؼَيٞاخ اىذاخيٞح اىرٜ ذْرج 

ٕزا األعي٘ب مَا ّٗر٘قغ 

اُ ٝنُ٘ قذ فٌٖ ٗجح ّظش 

اىرحيٞو اىْفغٜ ىفشٗٝذ فٜ 

ذنِ٘ٝ اىشخظٞح ٍٗنّ٘اذٖا 

. 

 

انسادس 

 عشز
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 .الحوار والمناقشة -4

 .التعميم عن طريق األنشطة -5

 .المكتبة، واإلنترنت: ربط الطالب بمصادر المعرفة المختمفة، مثل -6

 

 :األدوات المستخدمة في التقييم

 االختبار وسيمة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ممف اإلنجاز الذي يشمل التكميفات الصفّية وغير الصفّية والبحث والتقرير 
، والتفاعل الصفّي في المحاضرة، والجدول اآلتي يوّضح برمجة إجراءات التقييم في المقّرر 

 
 انذرجة انتارٌخ انتقىٌم أساس أو االختبار
 %20  األول االختبار
 %20  انثانً االختبار

 أوال درجاته عهى انطانب ٌطهع (وانتقزٌز وانتكهٍفات انمشاركة )انفصم أعمال

 نهاٌته حتى انفصم بذاٌة منذ بأول
10% 

 %50  اننهائً االختبار
 

 

 
 


