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 كراسة المادة
Course Book 

  . اسم المادة1  النفس العام علم
 التدریسي المسؤول. 2  د. اسیل اسحاق بتو

 . القسم/ الكلیة3 / كلیة التربیة اللغة السریانیةقسم 
e-mail: aseel.pato@su.edu.krd  

 رقم الھاتف (اختیاري):
 االتصال:  معلومات .4
 

الدراسیھ  وحدات. ال5 في االسبوع ساعات3النظري : 
  خالل االسبوع(بالساعة) 

 
  . عدد ساعات العمل6 )اسبوعیا ةساع 12(

 
 course) . رمز المادة7 

code) 
تدریسیة جامعیة في جامعة صالح الدین /اربیل ،كلیة التربیة . حاصلة 
على شھادة الماجستیر في علم نفس الشخصیة /جامعة صالح 

، فضال عن شھادة الماجستیر في ادارة حفظ السالم جامعة 2006الدین
.عملت 2015. دكتوراه في علم النفس التربوي 2009تورین/ایطالیا 

،وعملي االكادیمي لى شھادة الماجستیر كتدریسیة منذ الحصول ع
یتضمن العدید من االنشطة وااللیات االكادیمیة من تدریس الطلبة 
المقررات الدراسیة فضال عن االشراف على بحوث التخرج ،االشراف 
على ادارة المكتبة وتنظیمھا ، االشراف التربوي والعلمي لطلبة 

التربوي في المدارس  المرحلة الرابعة اثناء تأدیتھم فترة التطبیق
،تقدیم المشورة االرشادیة ومساعدة الطلبة على التكیف مع البیئة 
الجامعیة ومقتضیاتھا وبالتالي توجیھھم الوجھة الصحیحة للحیاة 

. تقییم الطلبة الممنھج ضمن االنظمة الواقیة التي یواجھونھا فیما بعد
القسم ، كما في اللجان التي یحددھا  ةالجامعیة ، فضال عن المشارك

ان للبحوث العلمیة نصیبھا من االھمیة والتي اسعى الى القیام بھا 
   بحسب الشروط والتعلیمات الجامعیة .

 

البروفایل االكادیمي . ٨
  للتدریسي

 
 
 
 
 
 

  علم النفس                                    
  السلوك

  موضوعات علم النفس
  مدارس علم النفس

  الشخصیة
  الدوافع

  االنفعاالت
  النسیان

المفردات الرئیسیة للمادة  .٩
Keywords 
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 التذكر
 

  نبذة عامة عن المادة. ١٠
احدى المواد الدراسیة الحیویة والتي تتضمن في محتواھا العدید من االسس  علم النفس العامتعد مادة 

 علم یدرسإذ والمبادي النظریة والتطبیقیة والتي تساعد الطلبة  من حیث اعدادھم اكادیمیا ومھنیا ، 
 مرغوب بشكل فیھ التأثیر ومحاولة, توجیھھ وإمكانیة, بھ والتنبؤ وضبطھ فھمھ بغیة األفراد سلوك النفس

 األساسیة القوانین إلى الوصول إلى أیضا ویسعى. تحقیقھا إلى یسعى التي األھداف من بھ واالقتراب,
فضال عن دراسة العملیات المعرفیة والعقلیة كالتفكیر والتذكر والنسیان  ونشاطاتھ الفرد سلوك تحكم التي

 السلیم التكیف على ة الفردمساعدوالفھم الدقیق لكل ھذه المفاھیم  أجلوذلك من  واالدراك والتعلم وغیرھا
 لدیھم المتاحة اإلمكانات من واالنتفاع والجماعات لألفراد النفسیة الصحة یحقق بما, نفسھ واالخرین مع

  . السلیم التوجیھ وتوجیھھا
 إلى للوصول المختلفة المتغیرات بین النظامیة العالقة تفسیر في یساعد الدقیقة المعرفة إلى ان الوصول

  والدراسات في میدان علم النفس. للبحث المطروحة األسئلة على اإلجابة
 التي الجماعة ضمن یجریھا التي والمواقف باألدوار والذھنیة الشخصیة الفرد مالمح تحدیدفضال عن 

 التكیفیة ومالمحھ اإلنسانیة خاصیة الفرد تكسب الجماعیة بأفراد الفرد وعالقة فالجماعة إلیھا ینتمي
  . ومواقعھا وأفكارھا المجموعة بقیم محكوم فرد إلى بنفسھ یحلم فرد من وتحولھ

 ھناك أن نعلم فنحن للسلوك االجتماعي الجانب محور في تدور جعلھا یمكن النفسیة الكتابات جمیع إن 
 السلوك وتعلم السلوك في وأثرھا االجتماعیة والدوافع ونموه االجتماعي السلوك بتطور نسمیھ ما

 خاص بوجھ تبرز ھذه االجتماعیة الجوانب أھمیة إن. وفھمھم الناس حقیقة إدراك وكیفیة االجتماعي
 تؤثر الباكرة الطفل خبرات أن كیف تماماً  ندرك عندما أي تطوریة نظر وجھة من السلوك إلى ننظر عندما

 بطریقة منھا یتصل ما وبخاصة بعد فیماوالتربوي والنفسي  االجتماعياالخالقي و سلوكھ تشكیل في
 .االجتماعیة للحیاة األخرى المتطلبات لبعض وتعلمھ اللغویة لألمور اكتسابھ

   :أھداف المادة .١١
  .البشري والسلوك اإلنسانیة النفس مكونات على الطالب یتعرف أن  -1

  .النفسیة والحقائق والمفاھیم المصطلحات بعض على الطالب یتعرف أن - 2
  والقدرات واالستعدادات المواھب في األفراد بین  واالختالفات الفردیة الفروق معنى الطالب  یدرك أن -3 
  واالجتماعي الشخصي السلوك تجاه واالجتماعیة الفردیة بالمسئولیة الشعور بتعزیز الطالب یشعر أن -4 
  .النفسیة.  والنظریات األفكار من النفس علم في األساسیات معرفة من الطالب یتمكن أن -5
 والمسلمات الحقائق من النفس علم میدان في البشري الفكر إلیھ وصل ما على الطالب بطلع  أن -6

  الثابتة
  .اإلنسان أعمال في والتصرفات الدوافع بین العالقات فھم على المقدرة الطالب لدى یتكون أن -7
  . السلوك و الشخصیة في والنضج النفسي االتزان الطالب لدى یتحقق أن -8
 بنفسھ الواثق شخصیة لتحقیق األخالقي الترقي وسبل النفسیة الصحة أسس على الطالب یتعرف أن -9
.  

  .النفس علم حقائق مع متفقة بحلول مشكالتھ حل على الطالب یتعود أن -10
  . النفسیة واألمراض واالنحرافات المتاعب الطالب یتفادى أو بتجنب أن-11
  .النفس  علم مبادئ بتطبیق المنتجة والدراسة الجید التعلم  طرق على الطالب یتعرف أن -12

 سیكولوجیا مجال في العلماء كتابات على  واإلطالع القراءة في  الرغبة الطالب لدى یتولد أن -13 
   .اإلنسان

  .الذاتي التأمل علیھ ویساعد النفس علم یقتضیھ الذي العالمي البحث روح الطالب یكتسب أن -14
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  .بسالم لیجتازھا والشباب المراھقة مرحلتي في النفسیة الظواھر الطالب یفھم أن -15
  مرحلة كل وخصائص المختلفة االنسانى النمو مراحل على الطالب یتعرف أن -16 

  .لھ هللا وھبھا التي واالستعدادات الخاصة والقدرات الذكاء على الطالب یتعرف أن -17
  .وعمل مھنة أو دراسة من واستعداداتھ قدراتھ یناسب ما اختیار الطالب یستطیع أن -18
 . عامة بصفة واالنفعاالت والدوافع المختلفة بأنواعھا الدوافع بین الطالب یمیز أن -19  

  التزامات الطالب: .١٢
للطالب خالل السنة الدراسیة حقوق وواجبات، ومثلما یحق لھ المطالبة  بحقوقھ ، كذلك علیھ االلتزام 
بواجباتھ والتي تكمن في التزامھ بالحضور اثناء المحاظرات ، فضال عن مشاركتھ في االنشطة الفصلیة 

فة الى المشاركة الفعلیة التي تقام خالل السنة الدراسیة كانشطة العمل الجماعي وحتى الفردي ، باالضا
   في المحاظرات ، كما یلزم الطلبة باالجابھ عن االختبارات التي یتلقونھا واجتیازھا 

 
  

  . طرق التدریس١٣
ربوینت واللوح االبیض الداتاشو والباوطرق التدریس المستخدمة خالل السنة الدراسیة متنوعة  تكمن في 

  وبعض مقاطع الفیدیو التعلیمیة .
  

  ام التقییمنظ. ١٤
الشھریة طرق التقییم التي سیتبعھا وتقسیمھ للدرجات على سبیل المثال االمتحانات  التدریسي یذكرھنا 

كذلك ، التفكیر النقدي، كتابة التقاریر والمقاالت، حضور وغیاب الطالب، الخ. (quizzes)والیومیة 
  الفقرات.یذكر التدریسي عدد الدرجات التي سیخصصھا لكل فقرة من ھذه 

 
  تقییم تحصیل الطلبة یكون كاالتي:

  ) درجة25امتحان فصلي اول وتكون درجتھ (
  ) درجة15امتحان فصلي ثاني وتكون درجتھ (

في حالة ردائة اجابة الطلبة في احد االمتحانین السابقین قد یكون ھناك امتخان ثالث اختیاري والدرجة 
  ).15) او (25تكون نفس درجة االمتحان الذي سبقھ اي اما (

  رجات) د5درجة حضور الطلبة وعدم الغیاب تكون (
  ) درجتان5النشاط الیومي والمشاركات الیومیة (
) اربعون ، وبذلك تكون درجة النجاح في السعي السنوي 40درجة السعي السنوي بذلك تكون (

  )عشرون 20(
  ) ستون60درجة االمتحان النھائي تكون من (

  ) خمسون50( درجة النجاح النھائیة ھي
  :نتائج تعلم الطالب . ١٥

یقاس التعلم من خالل مایحدثھ من تغییر في سلوك المتعلم ، وھذا ھو الھدف االساسي لعملیة التعلم 
والتعلیم خصوصا اذا كان التغییر نحو االفضل ، وتتحقق االھداف السلوكیة والمعرفیة واالنفعالیة من 

 ال لذلك اإلنساني السلوك لدراسة كافیة واحدة طریقة یوجد الو ، الدرایة بأسس السلوك ومكوناتھخالل 
 بالمعلومات الطالب تزوید على یقتصر ال النفس علم دور ان .السلوك لفھم البحث اتجاھات تعدد من بد

 من یستطیع موقف في الطالب ویضع التعلیمیة العملیة نواحي مختلف في علمیة ببصیرة یزوده انما فقط
 الى توصلھ التي واالسالیب االجراءات یقرر ان یستطیع كما یفعلھ وكیف یفعلھ الذي ما یقرر ان خاللھ
 ان او عملیة غیر انھا ثبت ما واذا التربویة االھداف بعض في النظر اعادة الى یدعو انھ كما ، اھدافھ
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 الطرق او االسالیب اي للمتعلم یبین النفس علم فان اخر جانب ومن الصعوبة غایة في یكون تحقیقھا
 مناسبھا لعدم عنھا االبتعاد ینبغي التي االسالیب واي المختلفة النمو مراحل في مع استخداماً  االنسب ھي

 التدریس عملیة ان القول وخالصة.  تحقیقھالیراد التي لالھداف مناسبتھا عدم او المتعلیمن نمو لمرحلة
 المحاولة على تعتمد روتینیة واجراءات وعادات قواعد مجرد تكون النفس علم بمادة االحاطة بدون

لطالب معرفیا ومھنیا ا اعداد في وضروري مھم جزء ھي النفس علم مادة ان العلماء اغلب ویتفق والخطأ
تحقق العدید من االھداف وتكمن نتائجھا  النفس علم مادة ان العلماء بین كبیراً  اتفاقاً  ھنالك و واكادیمیا

 وخلق الطلبة عند الدافعیة خلق ویعمل على  التعلم لعملیة دینامیكیة ادارة ویحقق المھني المجال في 
 ناحیة من المدرس وعند ناحیة من المتعلم عند الذات تحقیق من ممكن قدر اكبر لتحقیق المالئمة ظروف
 نافع عضو انھ ادراك والتي تساعد المتعلم في  واالھتمامات االتجاھات جالفضال عن اثره في م. اخرى

 النمو واتجاه.  بالمسؤولیة والشعور وضروریتھ وكرامتھ بطبیعتھ العمیق االیمان بیان مع المجتمع في
 المتعلم ان مبدأ وتبني نفسھ المدرس شخصیة فیھا بما المختلفة التربویة العوامل وادراك للمتعلم العام
   التربویة العملیة محور ھو
  . قائمة المراجع والكتب١٦

 المعرفھ دار: ،االسكندریھ الثالثھ النفس،الطبعھ علم أسس).2005( الخالق عبد محمد أحمد -1
  . الجامعیھ

  .المعارف دار: ،القاھره النفس علم أصول).1999( راجح عزت أحمد  -2
 وآخرون السید محمود الحلیم عبد:في. النفس علم تعریف).1990(السید محمود الحلیم عبد  -3

  .والنشر للطباعھ غریب دار: العام،القاھره النفس علم)محرر(
 المعرفھ دار:الثالثھ،االسكندریھ ،الطبعھ النفس علم أسس).2005(الخالق عبد محمد أحمد  -4

  .الجامعیھ
 وآخرون السید محمود الحلیم عبد: النفس علم تعریف).1990( السید محمود الحلیم عبد  -5

  .والنشر للطباعھ غریب دار:العام،القاھره النفس علم)محرر(
 

 . المواضیع١٧ المحاضراسم 

 
 
 
 
 
 
 

د. أسیل اسحاق 
 بتو

 

  
  مدة المحاظرة  االھداف  المواضیع  االسابیع

  
  االول

مقدمة في ماھیة 
علم النفس العام 

(تعریفھ، 
  اھمیتھ،اھدافھ)

التعرف على 
ماھیة علم النفس 
واھمیتھ للفرد 

  والمجتمع

  
) 3نظري (

  ساعات

مجاالت علم   الثاني
  النفس وفروعھ

اھم فروع معرفة 
علم النفس 
ودورھا في 

  المجتمع

 
) 3نظري (

  ساعات
  

عالقة علم النفس   الثالث
العام بالعلوم 

  االخرى

التعرف على 
عالقة علم النفس 

  بالعلوم االخرى

 
) 3نظري (

  ساعات
  

  
  الرابع
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تاریخ تطور علم 
  النفس

تعرف الطالب 
على الحقبة 

الزمنیة التي مر 
بھا تطور علم 

واستقاللھ النفس 
  عن الفلسفة

) 3نظري (
  ساعات

مناھج البحث في   الخامس
  علم النفس

معرفة اھم الطرق 
التي یلجأ الیھا 
الباحث اثناء 

دراستھ للظواھر 
  النفسیة

 
) 3نظري (

  ساعات
  

االتجاھات   السادس
النظریة 

المفسرة لعلم 
النفس (مدارس 

  علم النفس)

معرفة اھم 
مدارس 

علم 
النفس 

وحقائقھا 
النظریة 

  والتطبیقیة 

  
  
  

وصف   الشخصیة  السابع
الشخصیة 
االنسانیة 
والتعرف 
على اھم 
  مكوناتھا

 
  
  

امتحان الفصل   الثامن 
االول 

17/12/2019  

  
         

  
سیكولوجیة   التاسع

  االنفعاالت 
تعریف 
االنفعال 
ومعرفة 
عناصره 
وجوانبھ 
  ووظائفھ

  

التعرف على معنى   االدراك  العاشر
االدراك وماھیة االدراك 

  الحسي

  

الحادي 
  عسر

التعرف على مفھوم   النسیان
النسیان اھم نظریاتھ 
واالسباب المؤدیة الیھ 

  وطرق تفادیھ
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الثاني 
  عشر

  
  التذكر والذاكرة

    

  
الثالث 
  عشر

 وماھیة التفكیر ماھیة معرفة  التفكیر
 واھم وانواعھ مستویاتھ
  مھاراتھ

  

  
 الرابع
  عشر

تعریف الذكاء ومفھومھ   الذكاء
  والعوامل المؤثرة فیھ

  

الخامس 
  عشر

 وانواعھ التعلم معنى معرفة  التعلم
 عن ،فضال فیھ نوع كل واھمیة

 العملیة في التعلم نظریات دور
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  االختبارات. ١٩
  ماھو تفسیر نظریة االسترجاع لعملیة النسیان ؟ وضح ذلك : انشائي: 1س
 :1ج

  : Retrieval theory االسترجاع نظریة

 ، تماماً  الذاكرة من فقدت المعلومات أن بالضرورة یعني ال ، یحدث عندما النسیان أن على تنص وھي

 ، باسترجاعھا لتسمح الكافیة (Clues/cues) (المفاتیح( التلمیحات أو المثیرات تجد لم أنھا بل

  . المخزونة المعلومات السترجاع المناسبة المفاتیح توافر على تتوقف التذكر درجة أن ، یعني وھذا

 لقوة كأساس المعلومات تخزین وطریقة التعلم عملیة على النسیان لتفسیر االسترجاع نظریة وتعول

 ؛ ذلك في األثر على یعتمد لالسترجاع المادة قابلیة أن النظریة ھذه أصحاب ویعتقد ، ضعفھ أو التذكر

 ضعیفاً  استرجاعھا كان مناسبة غیر المعلومات بھا اختزنت التي الصیغة كانت فإذا

:صح وخطأ: ضع عالمة صح امام العبارة الصحیحة وعالمة خطأ امام العبارة الخاطئة وصحح 2س
  الخطا ان وجد.

  یركز االتجاه االنساني في تفسیر الشخصیة على الحاجات البایولوجیة واالجتماعیة والنفسیة .-
  √ج: 
 . الخیارات المتعدده: : 3س

 عام :انشأ فونت اول معمل لعلم النفس التجریبي   -أ
1- 1987                2- 1879             3- 1789           4- 1897 
 2ج : 

  

  . مالحظات اضافیة:٢٠
ھنا یذكر التدریسي ایة مالحظات لم یتم التطرق الیھا في ھذا النموذج الخاص بكراسة المادة  

 وخصوصا اذا كان یود اغناء الكراسة بمالحظات قیمة تفید في المستقبل.
 

  مراجعة الكراسة من قبل النظراء .٢١
یجب مراجعة كراسة المادة وتوقیعھا من قبل نظیر للتدریسي صاحب الكراسة. على النظیر ان یوافق 

  على محتوى الكراسة من خالل كتابة بضعة جمل في ھذه الفقرة. 
تاذ او لدیھ معلومات كافیھ عن الموضوع الذي تدرسھ ویجب ان یكون بمرتبة االس(النظیر ھو شخص 

  لمادة). التخصصي لمجال الاالستاذ مساعد او مدرس او خبیر في 
 

  
 

 




