
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

 يعد مقرر"مدخل إلى علم النفس العام" مدخل عاما إلى دراسة سلوك الحيوان والنسان، سواء كان السلوك
ن دراسة هذا المقرر تساعد الطالب على  المطلوب دراسته سويا أم شاذا، صالحا أم طالحا، تقليديا أم إبداعيا. وا*

 فهم مكونات (عناصر) السلوك والعوامل التي تسهم في تشكيله وتعديله والتنبؤ به وأساليب البحث العلمي
 المتبعة في دراسته. كما أن دراسة مقرر "مدخل علم النفس العام" يعد مدخل لدراسة جميع فروع علم النفس

 ومدارسه النظرية والتطبيقية. لذلك يعد هذا المقرر أحد المقررات الجبارية المطلوب دراستها في السنة الولى
 من قبل جميع طلبة أقسام العلوم التربوية والنفسية وطلبة جميع كليات التربية والتربية الساسية والتربية

 الرياضية ومعاهد إعداد المعلمين. ونعتقد أن دراسة هذا المقرر مفيدة أيضا لكل مواطن يرغب أن يكون مثقفا
 أو مربيا أو طبيبا أو مهندسا أو سياسيا أو رجل أعمال أو كاتبا ناجحا. وبسبب أهمية هذا المقرر، نجد

 عشرات الكتب تحمل أسمه، أو تحمل أسماء قريب من أسمه في المكتبات، مثل: أصول علم النفس، علم
.النفس العام، مقدمة في علم النفس، مبادئ علم النفس العام، مدخل إلى علم النفس العام، ... الخ

1. المؤسسة التعليمية  جامعة القادسية / كلية التربية للبنات

2. القسم الجامعي / المركز  قسم الرشاد النفسي والتوجيه التربوي

3. اسم / رمز المقرر  علم النفس العام

4. البرامج التي يدخل فيها

5. أشكال الحضور المتاحة دوام رسمي

6. الفصل / السنة 2017-2018

7. (عدد الساعات الدراسية (الكلي 90

8. 11/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف



: أهداف المقرر-9

 يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعلومات الساسية عن علم النفس: تعريفه ونشأته والمدارس
 النفسية، ومجالته النظرية والتطبيقية. البحث العلمي في علم النفس. تطور الطفل. التعلم. الذاكرة. الذكاء.

 الدافعية. الشخصية. والسس
ويفتح أفاقا وأبوابا أمام الراغبين في فهم سلوكهم وسلوك المحيطين بهم والتخصص في أحدالفسيولوجية للسلوك،  

 فروعه. وتعتمد درجة استفادة الطالب من دراسة هذا المقرر على أهداف تدريس المقرر الواضحة وتوافر وسائل
جراءات قياس وتقويم تقدم الطلبة نحو  تحقيقها وفي مقدمتها مفردات المقرر الجديدة المفيدة وأساليب تقديمها وا*

تحقيق تلك الهداف ورغبة الطالب في فهم سلوكه وسلوك المحيطين به

9. مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
 أ- المعرفة والفهم

.  السلوك النسانيمعرفة الطلبة بأحدث النظريات والبحاث التي تمكنهم من تفسير -

معرفة الطلبة بأساليب تعديل السلوك والطرق العلجية المستمدة من نظريات علم النفس -
معرفة الطلبة بأهمية مفهوم الفروق الفردية في مختلف مجالت علم النفس-

 معرفة الطلبة بمناهج البحث المختلفة وطرق إجراء وتصميم البحوث-

معرفة الطلبة باستراتيجيات التعلم والتعليم المختلفة-

.معرفة الطلبة لستراتيجيات تنمية مهارات التفكير الناقد وحل المشكلت-

 معرفة الطلبة بكيفية الربط بين مفاهيم ونظريات علم النفس ومشكلت الواقع والتطبيقات العملية لتلك-
النظريات



 ب -  المهارات الخاصة بالموضوع

 بحوث تخرج –

 تقارير علمية –

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات-

 الواجبات المنزلية، والتكليفات البحثية-

استخدام الشبكة العنكبوتية في الحصول على المعلومات التي تثري موضوعات المقرر- 

 البحاث والدراسات التي تعمق فهم المتعلمين لمحتوى المقرر وتساعد على تحقيق أهدافه،استراتيجية -
حل المشكلت

إجراء المناقشات حول بعض الموضوعات التي لم يتم استيعابها وفهمها بشكل جيد-

إعداد خطة لمواجهة الصعوبات التي تواجه المتعلمين في استيعاب المقرر وتطبيق بصورة جيدة-

 طرائق التقييم      

 اختبار العمال الفصلية الول-

اختبار العمال الفصلية الثاني-

تقديم بحث علمي يرتبط بمواضيع المقرر-

المناقشات والمشاركات والنشطة التعليمية-



ج- مهارات التفكير

-  مقارنة الطلبة بين نظريات علم النفس في مواضيع علم النفس   المختلفة )التعلم –الذكاء-1ج
  الشخصية-النفعالت والدوافع،.الخ

-  نقد الطلبة للنظريات في مواضيع علم النفس المختلفة2ج  .

-تفسير الطلبة لمواقف مختلفة تعكس السلوك النساني3ج .

- وضع الطلبة لمخطط يوضح كيفية الربط بين مفاهيم ونظريات علم النفس ومشكلت الواقع4ج  
والتطبيقات العملية لتلك النظريات

 طرائق التعليم والتعلم    

• التقارير التحليلية
• المرجعيات
• المناقشات

• المقارنة
 طرائق التقييم   

•  إجراء تقويم تكويني أثناء المحاضرة إجراء تقويم ختامي للوقوف على جوانب القوة والضعف لدى
الطالبة

• استخدام بطاقات الملحظة وتقييم الداء
• التغذية الراجعة

.
.( د - المهارات  العامة والمنقولة ( المهارات الخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي

 . التصال الكتابي من خلل إعداد وكتابة التقارير النفسية - 1د

.  البحث في الشبكة العنكبوتية في المواقع العلمية مع توثيقها توثيقا صحيحا - 2د

.  للخرين حسن الحديث والنصات - 3د

.  إثارة روح التنافس بين الطلبة وتقوية مشاعر النتماء -   4د



- زيارات ميدانية إلى المدارس أو الوحدات النفسية5د .

 تكليف الطالبات بإجراء بحث أو دراسة مسحية باستخدام مصادر متعددة من المعلومات.6د

10. بنية المقرر

السبوع الساعات
 مخرجات التعلم

المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق

أو الموضوع
طريقة التعليم طريقة التقييم

الول 3 ماهية علم النفس

 نشأة علم النفس،   
.،المدارس النفسية

     

 نظري
 اسئلة عامة

ومناقشة

الثاني 3
 البحث العلمي في علم

النفس

 ،خصائص العلم   

 ،اهداف علم النفس
خطوات البحث العلمي

نظري  اسئلة عامة
 ومناقشة او
امتحان اني

الثالث 3 
 السس البيو لوجية

للسلوك

 الجهاز العصبي
 والسلوك، الجهاز

  والدماغ، العصبي
الخليا العصبية

 نظري

 أسئلة عامة
 ومناقشة

الرابع 3 النمو النساني  النمو المعرفي، النمو .
 ،اللغوي

 النمو الجتماعي،
النمو النفعالي

 طريقة نظري
 المناقشة



الخامس 3  التعلم

 تعريف التعلم، نظريات
 التعلم: الشراط

 الكلسيكي، الشراط
 الجرائي، التعلم

 بالملحظة، التعلم
 بالستبصار، التعلم ذو

. المعنى

نظري

 أسئلة عامة
 ومناقشة او
امتحان اني

السادس 3 الذاكرة
 معالجة المعلومات،

عمليات الذاكرة
 أسئلة عامة نظري

 ومناقشة

السابع 3 النسيان
 عمليات النسيان

،نظريات النسيان
 نظري

اسئلة عامة

الثامن 3 الذكاء

 عريف الذكاء، خلفية
 تاريخية، قياس الذكاء،

 ،نظريات الذكاء
الذكاء والتحصيل

 نظري
 الواجبات
الجماعية

3 التاسع
 العوامل المؤثرة في

السلوك

 العوامل ، العوامل
 البيولوجية، العوامل

 ،البيئية، البيئة الرحمية

 البيئة السرية، التفاعل
،بين ال الوراثة والبيئة

نظري

المناقشة

العاشر 3
 مراحل تطور علم

النفس
 المراحل الربعة

للتطور
 أسئلة عامة 

 ومناقشة



3 الحادي عشر

 علق���ة النف���س

 الع���ام العل���وم

 الخرى

العلوم  مجموعة 

 الجتماعي��������ة

العلوم  مجموعة 

السلوكية

 نظري

اسئلة عامة

الثاني عشر 3  ميادين علم النفس
 العلوم التطبيقية
 العلوم النظرية

 الواجبات نظري
الجماعية

الثالث عشر 2
 دور العلماء

 المسلمين في علم

النفس

 ابن
 سينا،الفارابي،الغزالي

نظري
المناقشة

الرابع عشر 3

 المناه���������������ج

 المس���تخدمه ف���ي

علم النفس العام

 المنهج
الوصفي،التجريبي،العي

ادي

 نظري

 مناقشة و
امتحان اني

الخامس عشر 3  الحساس
 تعريفة،انواعة،العوامل

المؤثره فية
نظري

اسئلة عامة

3 السادس عشر فروع علم النفس
 الفروع النظرية

 والتطبيقية

 الواجبات نظري
+الجماعية

مناقشة

3 السايع عشر مفهوم الصحة النفسية المراض النفسية الشائعة
نظري  مناقشة و

امتحان اني

الثامن عشر 3 السعادة والرفاهية النفسية علم النفس اليجابي اسئلة عامة نظري



التاسع عشر 3 المتغيرات  المتغيرات المستقلة والتابعة
.والدخيلة

نظري  الواجبات
+الجماعية

مناقشة

العشرون 3  أخلقيات الباحث في علم
النفس

 الموضوعية ،الدقة
 ،المهنية

 مناقشة و نظري
امتحان اني

 احدى
وعشرون

3 محركات السلوك
 محركات سلوك الكائنات

.الحية
محركات سلوك الحيوانات -2

نظري اسئلة عامة

اثنى وعشرون 3 :قياس العمليات العقلية

 نماذج من اختبارات قياس
 (الذكاء (رافن

 نماذج من اختبارات -2
.(قياس البداع (تورانس

 الواجبات نظري
+الجماعية

مناقشة

 ثلت
وعشرون

3  الشخصية
 طبيعة الشخصية

،الغرائز
نظري  مناقشة و

امتحان اني

 اربعة
وعشرون

3 الدافعية
 مفهوم الدافعية،

. نظريات الدافعية
 نظري

اسئلة عامة

 خمسة
وعشرون

3  الحاجات
 نظرية الحاجات،

 النظرية
المعرفية

 الواجبات نظري
+الجماعية

مناقشة

ستة وعشرون 3 الشخصية
 عريفها، التحليل

النفسي والشخصية
 نظري

اسئلة عامة

 سبعة
وعشرون

3  النظرية النسانية، النظريات
 النظرية

 مناقشة و نظري



المعرفية امتحان اني

 ثمانية
وعشرون

3  النتباه
 تعريفة،انواعه ،العوامل

 المؤثرة فية
 نظري

اسئلة عامة

 تسعة
وعشرون

3   الدراك
 معنى مفهوم مفهوم

 الدراك ،قوانين
 الدراك

 الواجبات نظري
+الجماعية

مناقشة

ثلتون
3   التفكير

 التفكير النساني،
 التفكير البداعي،

التفكير الناقد

امتحان شهري نظري

11.  البنية التحتية

: القراءات المطلوبة

 كتب المقرر
  اخرى

) مدخل إلى علم النفس،2004عماد الزغول وعلي الهنداوي (  
دار الكتاب الجامعي، العين، المارات

) أسس علم النفس، دار1997محمد أحمد عبد الخالق ( -3  
.المعرفة الجامعية، السكندرية- مصر

) السس العصبية للسلوك،1966الحمداني، موفق ( -4  
.المكتبة العصرية، بيروت - لبنان

) علم النفس الفسيولوجي:2000البياتي، خليل إبراهيم ( -5  
.مبادئ أساسية، دار وائل للنشر، عمiان- الردن

.مواقع النترنيت ذات العلقة والمجلت العلمية المحكمiة -9

 متطلبات خاصة

وتشمل على سبيل الخدمات الجتماعية .  
 المثال ورش العمل والدوريات والبرمجيات
 والمواقع اللكترونية ) التدريب الصيفي

مشاريع بحوث التخرج



 الخدمات الجتماعية

12.  القبول
المتطلبات السابقة ل توجد

10 أقل عدد من الطلبة

60 أكبر عدد من الطلبة


