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 0/9/5105 تاسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انمقشس .8

 لمدراسة التجريبية لمسموك اإلنساني. التاريخي بالتطور المتعممين تعرف -
 التجريبي.اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ عمم النفس  -
 التعرف عمى اهداف عمم النفس التجريبي. -
 التجريبي.التعرف عمى مناهج البحث في عمم النفس  -
 البحث التجريبي.االساسية في  المتغيراتالتعرف عمى  -
 التعرف عمى كيفية ضبط العوامل المهددة لمسالمة الداخمية والخارجية لمتجربة. -
 لها.ااستعم شروطميم التجريبة و اعدد من التصالتعرف عمى  -

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.



 :وانتعهم وانتقييممخشجات انتعهم وطشائق انتعهيم    .11

 :انمعشفة وانفهم  - أ

 .االجتمبػٓ انتؼشف ػهّ اٌذاف ػهم انىفس -0أ
 .االجتمبػٓػهم انىفس  بدػُانتؼشف ػهّ مُض-5أ

 . اوُاع انمٕبداد االجتمبػٕخانممبسوخ ثٕه  -3أ

 .سٕكُنُجٕخ انجمبػبدانتؼشف ػهّ -4أ
  .دساسخ انذَافغ االجتمبػٕخانمبثهٕبد تىمٕخ  -5أ
   .انؼاللبد االجتمبػٕخاوُاع انتؼشف ػهّ  -6أ

 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 . انؼمم َانتشجٕغ ػهّ محبسثخ انشبئؼبد  – 0ة

 .فٓ انمؼبٕٔش االجتمبػٕخاستٕؼبة انفشَق   – 5ة

 خ.تىمٕخ مٍبسح انتمُٔم انزاتٓ مه خالل مبتزَدي ثً االختجبساد مه تغزٔخ ساجؼ  – 3ة

 :طشائق انتعهيم وانتعهم  

 .َحم انمشكالد طشٔمخ  انمىبلشخ -

  .استؼمبل نهتكىُنُجٕب انتؼهٕم )انذاتُ شُ ( نتؼهٕمتضمٕه طشائك ا -
 تشجٕغ انطهجخ ػهّ انتؼهم انزاتٓ  -

 

 :طشائق انتقييم  

 

 .  خ(انممبنٕخ َانمُضُػٕ)االختجبساد انتحشٔشٔخ  -

 .انتمُٔم انختبمٓ ( ممثال فٓ االختجبساد انفصهٕخ َانىٍبئٕخ  –انتمُٔم انجىبئٓ  –)انتمُٔم انتمٍٕذْ  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 تىمٕخ انمٕم االٔجبثٕخ .  -0ج

 .انتىشئخ االجتمبػٕخفٓ دػم االتجبٌبد االٔجبثٕخ فٓ انتىظٕم  -5ج

 .انتؼصتان ٔشفض -3ج

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 

 .انتؼهم انمىظم راتٕب   –انمىبلشخ  –االنمبء  -
 انتؼهم انتؼبَوٓ. -

 :طشائق انتقييم  

 

 االختجبساد انتحشٔشٔخ  َانمالحظخ  

 



 

 :انمهاسات  انعامة وانمنقىنة ) انمهاسات األخشي انمتعهقة بقابهية انتىظيف وانتطىس انشخصي ( -د 

 . ّ انجحث انؼهمٓانمستمش نهطهجخ َتحفٕزٌم ػهتُفٕش فشص انتؼهم -0د

 فٓ اكتسبة مٍبساد انتفكٕش انمختهفخ. انتؼهم انزاتٓ انمىظم -5د

 



 :بنية انمقشس .11

 انسبػبد األسجُع
مخشجبد انتؼهم 

 انمطهُثخ
اسم انُحذح / انمسبق أَ 

 انمُضُع
 طشٔمخ انتمٕٕم طشٔمخ انتؼهٕم

1 3 
انمشبس انٍٕب فٓ      

انمحُس انسبثك َكم 

 حست انمحتُِ 
 مدخل الى علم النفس االجتماعي

 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 تاريخ علم النفس االجتماعي = 3 2
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 اهداف علم النفس االجتماعي = 3 3
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
 االختجبساد

 انتحشٔشٔخ

 عالقته بالعلوم االخرى = 3 4
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 مناهج البحث = 3 5
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 االتجاهات = 3 6
 –االنمبء 

 انمىبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 المعايير االجتماعية = 3 7
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 القيم  = 3 8
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 الراي العام = 3 9
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 نظرية بافلوف = 3 11
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 نظرية االتساق المعرفي = 3 11
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 نظرية التناشز المعرفي = 3 12
 –االنمبء 

 انمىبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 نظرية العزو = 3 13
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 التنشئة االجتماعية = 3 14
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 االنصياع االجتماعي = 3 15
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 العالقات االجتماعية = 3 16
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 الدوافع االجتماعية = 3 17
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 االمراض االجتماعية = 3 18
 –االنمبء 

 انمىبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 القيادة = 3 19
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 الحرب النفسية = 3 21
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 الدعاية في الحرب النفسية = 3 21
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

االختجبساد  –االنمبء  التبادل االجتماعي = 3 22



  :مكتبة قسم  اضافة انً  ( 16دساسية عذد )انبنية انتحتية  قاعات  .12

 : انكتت انممشسح انمطهُثخ . أ

  
 اليوجد           

 زهران , حامد عبد السالم , علم النفس االجتماعي - انمشاجغ انشئٕسٕخ )انمصبدس(: . ة

 ج. انكتت َانمشاجغ انتٓ ُٔصٓ ثٍب      

 ) انمجالد انؼهمٕخ , انتمبسٔش, ...(         
 امحد حممد , علم النفس االجتماعيالزغيب ,  -

  د. انمشاجغ االنكتشَوٕخ      

 
 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 

 االلمام بكل ماهو مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم والتعليم. -

 مراجعة دورية للبحوث والدراسات العلمية المنشورة في المجالت العلمية والتقارير والدوريات. -

 قسام العلمية في الجامعات االخرى.بمقررات االمقارنة المقرر  -

 االستفادة من استبيانات الطلبة. -

 

 

 

 

 

 

 

 انتحشٔشٔخ انمىبلشخ

 التوازن االجتماعي = 3 23
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 التجاذب بين االشخاص = 3 24
 –االنمبء 

 انمىبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 سيكولوجيا الجماعات = 3 25
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 نظرية الهوية االجتماعية = 3 26
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 االجتماعي التصنيف = 3 27
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 التعصب = 3 28
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 نظريات التعصب = 3 29
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 مقاومة التعصب = 3 31
 –االنمبء 

 انمىبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ



 

 


