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 لضم ػهم انىفش –كهٕخ اٖداة  – جبمؼخ انمبدصٕخ انتعهيميةانمؤسسة  .1

   ػهم انىفش   انقسم انجامعي / انمشكز .2

 انثبوٓ  انصف –انجٕئٓػهم انىفش  اسم / سمز انمقشس .3

 اصبصٓ أشكال انحضىس انمتاحة .4

  5102 – 5102انضىخ انذساصٕخ  انفصم / انسنة .5

  اصجُػٕب   بػبد( ص10) عذد انساعات انذساسية )انكهي( .6

 0/9/5102 تاسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انمقشس .8

 .مفهوم عمم النفس البيئي  المتعممين تعرف -
 .البيئي اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ عمم النفس  -
 .عرف عمى اهداف عمم النفس البيئي الت -
 .البيئيالتعرف عمى مناهج البحث في عمم النفس  -
 .البحث البيئي االساسية في  المتغيراتالتعرف عمى  -
 .عمى كيفيةاالدراك البيئي التعرف  -
 .السموك  –نظريات البيئة التعرف 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

 .انجٕئٓانتؼشف ػهّ اٌذاف ػهم انىفش -0أ
 .انجٕئٓانتؼشف ػهّ مُضُع ػهم انىفش -5أ

 . االدسان انجٕئٓ انتؼشف -3أ

 .انضهُن  –ؼشف ػهّ وظشٔبد انجٕئخ انت-0أ
  .انتؼشف ػهّ انتكٕف نهمبنُف َ غٕش انمبنُف  -2أ
   

 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 .تىظٕم انتؼهم نهمفبٌٕم انىفضٕخ  – 0ة

 .ضمبن انتؼبمم انضهٕم مؼٍب ٕخَكٕفثٕه انمفحُصٕه اصتٕؼبة انفشَق انفشدٔخ   – 5ة

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

 :طشائق انتعهيم وانتعهم  

 .َحم انمشكالد طشٔمخ  انمىبلشخ -

  .اصتؼمبل 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

 ان ٔؼٓ انطبنت اٌمٕخ انمحبفظخ ػهّ اصتجبثبد انمفحُصٕه. -0ج

 فٓ دػم االتجبٌبد االٔجبثٕخ فٓ دساصخ انظُاٌش انىفضٕخ.انتىظٕم  -5ج

 ان ٔشفض انتحٕز فٓ اجشاءاد انجحج انؼهمٓ.-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 

 . ّ انجحج انؼهمٓتُفٕش فشص انتؼهم انمضتمش نهطهجخ َتحفٕزٌم ػه-0د

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

 تؼهم مٍبساد انمٕبس انىفضٓ فٓ انجحُث انتجشٔجٕخ.  -3د



 :بنية انمقشس .11

 انضبػبد األصجُع
مخشجبد انتؼهم 

 انمطهُثخ
اصم انُحذح / انمضبق أَ 

 انمُضُع
 طشٔمخ انتمٕٕم طشٔمخ انتؼهٕم

1 3 
انمشبس انٍٕب فٓ      

انمحُس انضبثك َكم 

 حضت انمحتُِ 
 ؟ ماهو علم النفس البيئي 

 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 لم النفس البيئي خصائصع = 3 2
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 طرائق البحث  في علم النفس البيئي  = 3 3
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 االدراك البيئي  = 3 4
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 االدراك البيئي  = 3 5
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 ادراك المخاطر الطبيعية و تقيم البيئة  = 3 6
 –االنمبء 

 انمىبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

7 3 = 
البيئية و التنبة بالسلوك االتجاهات 

 البيئي

 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 نظريات البيئة و السلوك  = 3 8
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 نظريات البيئة و السلوك  = 3 9
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 تأثيرات السلوكية لضوضاء  = 3 11
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 تأثيرات السلوكية لدرجة الحرارة  = 3 11
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

12 3 = 
تأثيرات السلوكية لتلوث الهواء و 

 و الرياحالماء 

 –االنمبء 

 انمىبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 تاثيرات السلوكية لتلوث االرض  = 3 13
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 الكثافة السكانية  = 3 14
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 تاثير الكثافة على السلوك االجتماعي  = 3 15
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 تاثير الكثافة على اداء المهمة  = 3 16
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 التكيف للبيئة السكنية  = 3 17
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 التفاعل الدينامي بين االنسان و البيئة  = 3 18
 –االنمبء 

 انمىبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 المنظور البيئي لتفاعل االجتماعي  = 3 19
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 ميكانزمات التفاعل االجتماعي  = 3 21
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 المجال الشخصي ووظائفة  = 3 21
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ



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

 : انكتت انممشسح انمطهُثخ . أ

  
 اليوجد           

 انمشاجغ انشئٕضٕخ )انمصبدس(: . ة
 .4002 الفضل يوسف تأليف.  والبيئة األنسان -
 4002 السعدي حسني تأليف.  البيئة علم -

 ج. انكتت َانمشاجغ انتٓ ُٔصٓ ثٍب      

 ) انمجالد انؼهمٕخ , انتمبسٔش, ...(         
 (.)علم النفس البيئي   -

 د. انمشاجغ االنكتشَوٕخ      
 

 
 
 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 

 االلمام بكل ماهو مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم والتعليم. -

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

 قسام العلمية في الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

 االستفادة من استبيانات الطلبة. -

 

 

 

 

 

 السلوك المكاني  = 3 22
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 الضغط البيئي  = 3 23
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 التربية البيئية  = 3 24
 –االنمبء 

 انمىبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 الحث البيئي  = 3 25
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 ادراك التلوث في البيئة  = 3 26
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 التلوث البيئي و اضراره  = 3 27
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 انواع الملوثات  = 3 28
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 ترشيد  الطاقة الكهرباء  = 3 29
 –االنمبء 

 انمىبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ

 ساليب معالجة المشكالت البيئية  = 3 31
 –االنمبء 

 انمىبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشٔشٔخ



 

 

 

 


