
 قسم علم النفس برنامـج البكالوريـوس وصف المواد
 

  
  

  مبادئ علم النفس  ٢٣٠٧١٠٠

  ) ساعات معتمدة٣ (          )ال يوجد: (المتطلب السابق  
جاالت  الرئيسية والحقائق الحديثة المتعلقة بفهم السلوك اإلنساني في مختلف مةالنظريات السيكولوجي  

وعرض تاريخي لتطور علم النفس، وأسس العمليات العقلية والتفاعالت االجتماعية ومعايير السواء . الحياة
  .والشذوذ وتطبيقات علم النفس التربوية، العيادية، االقتصادية واإلدارية

  
  األسس النفسية للسلوك االجتماعي  ٢٣٠٧١٠١

  )عات معتمدة سا٣         (         )ال يوجد: (المتطلب السابق  
األسس النفسية للتفاعالت االجتماعية مثل االمتثال والطاعة والقيادة وسلوك الحشود وتشكيل وديمومة وانهيار 

  .العالقات بين الراشدين وسلوك اإليثار وسلوك العدوان واإلعالم
  

     أسس علم النفس العام ٢٣٠٧١٠٢

  )تمدة ساعات مع٣         (         )ال يوجد: (المتطلب السابق  
وتطور دراسة علم النفس واألسس البيولوجية . نظريات علم النفس وموضوعاته وتطبيقاته

للسلوك، واإلحساس واإلدراك والتعلم والذاكرة والذكاء واللغة والدافعية واالنفعاالت 
  ٠والشخصية والصحة النفسية واالضطرابات العقلية والعالج النفسي وعلم النفس االجتماعي

  
  لمدخل إلى علم السلوكا  ٢٣٠٧١٠٣

  )ساعة واحدة معتمدة       (        )ال يوجد: (المتطلب السابق  
األسس البيولوجية للسلوك والعمليات العقلية، بما في ذلك اإلحساس واإلدراك، والتعلم، والدوافع، واالنفعاالت، 

  .ونمو الشخصية، ومظاهر السلوك السوي والسلوك الشاذ
  

  مبادئ اإلحصاء   ٢٣٠٧١١٠

  )ساعات معتمدة٣                 (    )ال يوجد: (                المتطلب السابق  
المتوسطات والمنوال والمئين وأساليب عرض البيانات والتباين واالنحرافات المعيارية والتوزيع   

  .االعتدالي ومعامالت االرتباط
  

  اإلحصاء التحليلي  ٢٣٠٧٢١٠

  ) ساعات معتمدة٣                (  )٢٣٠٧١٥٠(:                    المتطلب السابق  
النماذج اإلحصائية الختبار الفرضيات، واستنتاج العالقات بناء على البيانات المتوافرة من العينات   

التحليل االرتباطي وتحليل اإلنحدار، ونماذج تحليل التباين األحادي والمتعدد وما يتبعها : وتشتمل على نماذج
  ٠يةمن مقارنات إحصائ

  
  



  مناهج البحث في علم النفس  ٢١١٢٣٠٧

  ) ساعات معتمدة٣                 (    )ال يوجد: (المتطلب السابق  
تحديد المشكالت، صياغة الفرضيات، جمع البيانات ومعالجتها، : أساسيات الطريقة العلمية في البحث

 من –ريبية وشبه التجريبية، واالرتباطية  التج-االستنتاجات العلمية، تمايز مناهج البحث المتبعة في علم النفس
  .  حيث طرق جمع البيانات وحدود االستنتاجات التي تبنى عليها

 

  التعلم والمعرفة  ٢٣٠٧٢٣١

  ) ساعات معتمدة٣      (    )     ال يوجد: (                المتطلب السابق  
تتناول النظريات الرئيسية في التعلم النظريات األساسية في االشراط الكالسيكي واالشراط االجرائي، كما 

المعرفي بما في ذلك النظريات التي تقوم على نموذج معالجة المعلومات، وبعض وجهات النظر المعاصرة 
  ٠في هذا الفرع من علم النفس 

  
  اإلحساس واإلدراك   ٢٣٠٧٢٣٢

 ساعات ٣           (                ) ال يوجد: (                                  لمتطلب السابق
  )معتمدة

العالقة بين المؤثرات : العمليات الحسية واالدراكية تبدأ بدارسة نظريات اإلحساس واإلدراك، ثم يتناول
الفيزيائية واالستجابات النفسية، بنية أجهزة الحس المختلفة والعمليات االدراكية الناتجة عنها، االنتباه وتطور 

  ٠األمراض التي تصيب أجهزة الحس وضرورة العناية بها  كما يتم التعريف ب٠اإلدراك
    

  علم النفس الفيسيولوجي   ٢٣٠٧٢٤١

  ) ساعات معتمدة٣ (    )         ال يوجد: (                                 المتطلب السابق
دراكية، الوظائف األجهزة العصبية والغددية، والحسية، وعالقتها بالسلوك، وبالنشاطات المعرفية، واإل

  ٠واالنفعالية والدافعية للعضوية البشرية 
  
  علم نفس النمو  ٢٣٠٧٢٥١ 

  ) ساعات معتمدة٣          (      )     ال يوجد: (المتطلب السابق  
مقدمة عامة في معنى النمو ومراحله واتجاهاته والعوامل المؤثرة فيه منذ ما قبل الوالدة وحتى نهاية 

به المختلفة كالنمو الجسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعالي واللغوي  ونظريات النمو وجوان٠المراهقة
  ٠ دور البيئة والوراثة والفترات الحرجة واالنتقال عبر المراحل٠والخلقي

  
  علم النفس الرياضي  ٢٣٠٧٢٦٥

  ) ساعات معتمدة٣          (        )ال يوجد: (المتطلب السابق  
. تطبيقه، ووسائل جمع اليانات الخاصة بالدراسات النفسية فيهنشأة علم النفس الرياضي وتطوره ، ومجاالت 

وتتناول المادة موضوعات النمو اإلنساني وخصائصه في المراحل العمرية، والدافعية اإلنسانية، وسيكولوجية 
ثم االنفعاالت وخصائصها، وعالقتها بخبرات النجاح ، المنافسات الرياضية، والصراع النفسي وتأثيراته

  ٠والميول واالتجاهات المتصلة بالنشاط الرياضي والفشل، 
  
  



  علم النفس التجريبي  ٢٣٠٧٣١٢

  ) ساعات معتمدة٣          (      )٢٣٠٧٢١٠: (المتطلب السابق  
األسس المنهج التجريبي والخصائص التي تميزه عن مناهج البحث األخرى في علم النفس، يتضمن تعريف 

ات وقياسها، اشتقاق الفرضيات وصياغتها، استراتيجيات التحكم المتغير: بعناصر التجربة الرئيسية وهي
 من التجارب في ظروف مخبرية مضبوطة، وكتابة تقرير ٠والضبط التجريبي، والتصاميم التجريبية المختلفة

  ٠حولها وفق شروط األسلوب العلمي المتعارف عليها 
  

  الدوافع واالنفعاالت   ٢٣٠٧٣٣٣

  ) ساعات معتمدة٣          (        )ال يوجد: (المتطلب السابق  
من وجهة النظر الفلسفية إلى النظريات اإلنسانية والمعرفية، ويركز على : التطور النظري لدراسة الدوافع

األسس البيولوجية، والتعليمية، والمعرفية للدوافع، ثم يتناول مجاالت البحث الحديثة كالدافعية للكفاءة والتحكم 
ويغطي المساق االنفعاالت .  وتطبيقاتها في ميادين التربية، والعالج النفسي، والعمل٠زالذاتي، والدافعية لإلنجا

المظاهر الفيزيولوجية والمعرفية فيها، وظائفها وطرق التعبير عنها، والعالقة بين الدوافع : من حيث
  ٠واالنفعاالت 

  
  علم نفس اللغة  ٢٣٠٧٣٣٤

  )حدة معتمدةساعة وا       (        )ال يوجد: (المتطلب السابق  
 وتتعرض ٠القضايا االساسية في طبيعة اللغة من جوانبها النفسية االجتماعية واالتصالية والفسلجية  

المادة للنظريات والبحوث التجريبية والميدانية في مسائل فهم اللغة وإنتاج اللغة واكتسابها ودور الذاكرة 
  ٠ائل المعاصرة التي يدور حولها الجدل كما تجري مناقشة المس٠الداللية في فهم الكالم وإنتاجه

  
  الوقاية والعالج: مشكالت األسرة  ٢٣٠٧٣٥٣

  ) ساعات معتمدة٣          (        )ال يوجد: (المتطلب السابق  
أنماط التنشئة الوالدية من حيث آثارها ومشكالتها، وديناميات التفاعل األسري، العالقات األسرية كمصادر 

 األسري واإلساءة والوقاية من سوء التكيف األسري وعالج المشكالت الناجمة للضغوط وسوء التكيف، العنف
  ٠ القوانين األردنية المتصلة بحماية األسرة، وبالمؤسسات المحلية التي تعنى بشؤون األسرة ٠عنه

  
  علم النفس االجتماعي  ٢٣٠٧٣٦١

  ) ساعات معتمدة٣ ()                        ال يوجد: (                 المتطلب السابق  
الظواهر التي يخضعها علماء النفس االجتماعي للبحث االمبريقي في المجاالت الرئيسية لهذا الميدان والمتمثلة 
في التأثير االجتماعي، والمعرفة واإلدراك االجتماعيين وما يكتنفها من عمليات تتصل بإدراك الذات وإدراك 

ضمن المساق تعــريفاً بتطبيقات علم النفس االجتماعي في ويت. اآلخـرين، والعـالقات بين األشخاص
  الحياة اليومية

  
  
  
  
  



  علم النفس الصناعي  ٢٣٠٧٣٦٢

 ساعات ٣               (  )    ٢٣٠٧١٠٢: (                                  المتطلب السابق
  )معتمدة

كالت تصميم العمل وقياس المهارات التطبيقات علم النفس في مجال الصناعة ومنظمات العمل، وتتناول مش
المتصلة به، وانتقاء العاملين، وقياس فعاليتهم، كما يتناول موضوعات من مثل أثر الحوافز على السلوك 

  ٠الفردي، والعمل الجماعي، والدافعية، والقيادة، واالتصال وأثرها على اإلنتاج 
  

  علم النفس التنظيمي   ٢٣٠٧٣٦٣

  ) ساعات معتمدة٣          (    )          ٢٣٠٧٣٦٢: (المتطلب السابق  
األسس النفسية : المبادئ والمفاهيم النفسية المتصلة بالسلوك اإلنساني في المنظمات تتضمن مواضيع من مثل 

للقيادة واألشراف، بناء المنظمات، ونظريات االتصال في المنظمات، الروح المعنوية والرضا المهني، طرق 
  ٠ليب اتخاذ القرارات معالجة الصراعات، وأسا

  
  علم نفس الشخصية   ٢٣٠٧٣٧١

  ) ساعات معتمدة٣                  (    )٢٣٠٧١٠٢: (المتطلب السابق  
تعريف بمفهوم الشخصية ودراسة لمحدداتها الوراثية والبيئية وتركيبها من عادات وسمات وديناميات   

 قياس جوانب الشخصية وتقويمها، والنظريات  ويتم التطرق باختصار إلى٠دافعية وجوانب معرفية وانفعالية
كما سيتم عرض . المختلفة التي تحاول تفسيرها كالنظريات التحليلية، والسلوكية، واإلنسانية، والمعرفية

أساليب الحكم على الشخصية الموضوعية واإلسقاطية، مثل اختبار الشخصية متعدد األوجه، استبانة كاليفورنيا 
  .ك، واختبار تفهم الموضوع، والرورشاخللشخصية، واختبار آيزن

    
  علم نفس الشواذ  ٢٣٠٧٣٧٢

  ) ساعات معتمدة٣                (  )٢٣٠٧٣٧١: (                                 المتطلب السابق
 وتتطرق ٠تعريف السلوك الشاذ في الماضي والحاضر واستخدام التقييم وصوالً إلى تشخيص االضطرابات

ت النفسية للطفولة والمراهقة، واضطرابات النوم والضغوط والتكيف واالضطرابات العقلية إلى االضطرابا
 كما تشمل العوامل النفسية التي تؤثر في الصحة ٠األخرى من مثل القلق واالكتئاب والسيكزوفرنيا واإلدمان

   ٠العامة
  

  موضوع خاص في علم النفس   ٢٣٠٧٤٠٠

  ) ساعات معتمدة٣      (       )٢٣٠٧٣٦١: (                 المتطلب السابق  
  ٠دراسة معمقة لموضوع خاص من الموضوعات المتصلة بتخصص مدرس المادة واهتماماته األكاديمية 

  
  اختبارات نفسية  ٢٣٠٧٤٢١

 ساعات ٣                (      )ال يوجد:  (                                  المتطلب السابق
  )معتمدة

سقاطية والموضوعية في تقييم الشخصية، واختبارات تقييم الوضع النفسي من غضب واكتئاب االختبارات اال
 كما تتطرق إلى استخدامات االختبارات في مرحلة ما ٠وقلق، واختبارات القدرات العقلية والتحصيل والتكيف



 خالله تطبيق مفاهيم  وتتطلب المادة قيام الطلبة بعمل ميداني يتم٠قبل المعالجة للوصول إلى خطة عالجية
  ٠التقييم النفسي بما في ذلك استخدام االختبارات الالزمة لتقييم مشاكل سلوكية واضطرابات نفسية محددة

  
  

  مشكالت نمائية  ٢٣٠٧٤٥٢

  ) ساعات معتمدة٣      (       )٢٣٠٧٢٥١: (                                 المتطلب السابق
األطفال والمراهقين أثناء نموهم، فيما له صلة بفقدان الشعور باألمان المشكالت التي تطرأ على تصرفات 

 يجري التطرق الى مسببات ٠واضطراب العادات ومشكالت العالقة مع األقران والتصرفات المناوئة للمجتمع
 هذه االضطرابات وأساليب الوقاية منها وطرق عالجها، مع التأكيد على البحوث التجريبية والميدانية التي

  ٠أجريت على أشكال العالج وجدواها
  

    سيكولوجية االتجاهات وقياسها واإلعالم  واإلعالن٢٣٠٧٤٦٠

  ) ساعات معتمدة٣      (     )٢٣٠٧٣٦١: (                                 المتطلب السابق
يب تغييرها وأساليب األسس النفسية لالنتباه واإلدراك ، وتعريف االتجاهات وعالقتها بالسلوك وتكوينها وأسال

قياسها وأساليب ومفهوم التنافر المعرفي ودور وسائل االتصال الجماهيري المسموعة والمقروءة والمرئية في 
  . انتباه الجماعات وتشكيل اتجاهاتها وتغييرها وعالقة ذلك بالسياسة واالقتصاد 

  
    التوجيه النفسي المهني ٢٣٠٧٤٦١

  )ساعة معتمدة واحدة   (   )٢٣٠٧٣٦٢: (                المتطلب السابق  
األسس النفسية لتحليل العمل والتوجيه النفسي المهني، أساليب تحليل العمل ، أساليب تحليل الفرد والعائالت 

اختبار مايرز برجز، استبانة كاليفورنيا للشخصية، اختبار : المهنية وقاموس األسماء المهنية، أمثلة تطبيقية
  .د، التآزر الحركي البصريجاكسون، مهارات الي

  
  

  المدخل إلى علم النفس السريري  ٢٣٠٧٤٧٠

  )ساعة واحدة معتمدة            (    )ال يوجد: (                المتطلب السابق  
  أساليب التشخيص وطرق العالج النفسي المتبعة في ميدان علم النفس اإلكلينيكي

  
  علم النفس اإلكلينيكي  ٢٣٠٧٤٧٣

  ) ساعات معتمدة٣              (  )٢٣٠٧٣٧٢: (   المتطلب السابق              
أسس علم النفس اإلكلينيكي، والتقييم اإلكلينيكي وما يتضمنه من أدوات تشخيص، وطرق جمع البيانات 

  ٠اإلكلينيكية، كما تتضمن المادة دراسة ألساليب العالج المختلفة
  

  المدخل إلى العالج النفسي  ٢٣٠٧٤٧٤

  ) ساعات معتمدة٣)                       (٢٣٠٧٤٧٣: (                       المتطلب السابق          
: التطور التاريخي للعالج النفسي، ودراسة للمفاهيم األولية للعالج المنبثقة عن مدارس علم النفس الرئيسية

ج األخرى كالعالج المعرفي العاطفي، التحليلية ، والتحليلية الحديثة، والمعرفية، واإلنسانية، وأساليب العال
  ٠وربط المريض بالواقع وغيرها



  
  

    سيكولوجية الجريمة٢٣٠٧٤٧٦

  ) ساعات معتمدة ٣)                       (٢٣٠٧٣٧٢: (                                المتطلب السابق
لسلوك اإلجرامي، وسمات شخصية النظريات السيكولوجية التي تفسر السلوك اإلجرامي، واألمراض العقلية وا

  .  المجرم، والوقاية من السلوك االجرامي والحد منه، وعلم النفس والشرطة وعلم النفس القضائي 
  

  تطبيقات ميدانية  ٢٣٠٧٤٨٥

  ) ساعة معتمدة١٢               ( )موافقة القسم: (                                  المتطلب السابق
 ٠ التي تحكم الخدمات النفسية، ومراجعة لطرق التقييم والمقابلة التشخيصية بوجه خاصالمبادئ األخالقية

ويجري توزيع الطلبة إلجراء التطبيقات الميدانية في مجاالت علم النفس التطبيقي المختلفة مثل اإلكلينيكي 
  .والصناعي والتنظيمي واإلعالمي واالجتماعي والجنائي والرياضي

     
  
  
  




