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 جامعة عمان األھلية
  والعلومكلية اآلداب 

  علم النفس  قسم
 

  علم النفس برنامج وصف مواد
  

 متطلبات التخصص االجبارية
  

   3]-{3} [3مدخل إلى علم النفس  0131101 
نفس م ال ى : عل ؤثر عل ي ت ة الت يولوجية والبيئي رات الفس ة؛ المتغي ة المختلف ه النظري ه، واتجاھات ميادين

لوك  انية؛ الس ية اإلنس ري؛ الشخص ذكاء البش رية؛ ال ذاكرة البش اني؛ ال التعلم اإلنس ة ب اني؛ المعرف اإلنس
  .السلوك السوي والالسوي؛ النمو اإلنساني؛ الدافعية اإلنسانية

  ال يوجد: المتطلب السابق
 

  3]-{3} [3علم النفس التطوري  0131102
و ه؛ : النم ؤثرة في ل الم ه، العوام ه، مبادئ ان؛ متطلبات ا اإلنس ر بھ ي يم ور الت ل التط ة مراح دراس

ة  اًء بمرحل وين وانتھ ة التك ن مرحل داًء م ل ابت ف المراح ي مختل و ف اھر النم زة لمظ ائص الممي الخص
يخوخة الي، : الش ي، االنفع ي، الجنس ي، الحرك وي، الحس ي، اللغ ي، المعرف يولوجي، العقل مي، الفس الجس
  .االجتماعي

  مدخل إلى علم النفس  0131101  :المتطلب السابق
  

  3]- {3} [3علم نفس تعلم 0131103
ة تعلم والمعرف تعلم:  ال ة ال ة بعملي ية المتعلق ات األساس ة : النظري يكي، نظري راط الكالس ة االش نظري

اب  ات اكتس راءات أو عملي ن إج اذج م ي؛ نم تعلم المعرف اذج ال ة، نم تعلم بالمالحظ ي، ال راط اإلجرائ االش
  .المعلومات

  مدخل إلى علم النفس  0131101  :ابقالمتطلب الس
  

  3]-{3} [3اإلحصاء في علم النفس  ٠١٣١٢٠١
ا ائيات وتطبيقاتھ تت؛ :اإلحص اييس التش ة؛ ومق ة المركزي اييس النزع راءات؛ مق ات، اإلج ع البيان جمي

ة ويالت الخطي دالي؛ التح ع االعت ال؛ التوزي دار؛ االحتم راھين  .االنح لي؛ الب ع األص ات والمجتم العين
ات ات؛ االرتباط ة؛ التباين ب المئوي طات؛ النس ى المتوس اد عل يات باالعتم ار الفرض ائية؛ اختب . اإلحص

 ).SPSS/NCSSتطبيقات إحصائية باستخدام الكمبيوتر وبرنامج 
  ال يوجد: المتطلب السابق

  
  3]-{3} [3اإلحساس واإلدراك  0132302

ات السيكوف ةالعملي س المختلف زة الح ي أجھ اس ف ائف اإلدراك واإلحس يولوجية لوظ ر، :  س مع، البص الس
ات  زي للعملي ي والرم وي والحرك لوكي واللغ ر الس ور التعبي ا؛ ص وازن، وغيراھ م، الت ذوق، الش ال

  .الحسية والعقلية؛ نظريات اإلدراك
  مدخل إلى علم النفس  0131101  :المتطلب السابق

  
  3]-{3} [3علم النفس الفسيولوجي  0132303

لوك؛  ى الس ا عل ماء وتأثيرھ دد الص لوك؛ الغ ى الس أثيره عل امه وت بي وأقس از العص ائف الجھ وظ
  .اإلبصار، السمع، األحاسيس الجلدية، الذوق، الشم؛ جھازي السمع واإلبصار: سيكولوجية
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  مدخل إلى علم النفس  0131101  :المتطلب السابق
  

  3]-{3} [3االجتماعي  علم النفس 0132401
ية واھر النفس ذب : الظ ل الج اه؛ عوام ات االتج ه، ثب اه، تكوين ر االتج أثر(تغي ين) أو الت يم؛  الب ة؛ الق شخص

  .المؤثرات االجتماعية
  مدخل إلى علم النفس  0131101  :المتطلب السابق

 
  3]-{3} [3مبادئ اإلرشاد النفسي والتربوي  0132501

اد ات اإلرش اد؛ نظري ة اإلرش ة :  عملي ة لعملي ارات الالزم ة؛ المھ انية، المعرفي لوكية، اإلنس ة، الس التحليلي
ق  ة؛ التوثي ع الحال ل م بة للتعام اليب المناس ار األس افھا؛ اختي كلة واستكش خيص؛ المش اد والتش اإلرش

  والتسجيل؛ أدوات جمع المعلومات 
  النفسمدخل إلى علم  ٠١٣١١٠١ :المتطلب السابق

  
  3]- {3} [3الصحة النفسية 0132502

غط  تمر للض رض المس ن التع ة ع وية الناتج ية والعض ار النفس ي؛ اآلث غط النفس ف؛ الض يكولوجية التكي س
ن  ة ع ار الناتج دة واآلث يطة والمعق توياتھا البس ف مس ية بمختل غوط النفس ة الض ق مواجھ ي؛ طرائ النفس

  .في معالجة الضغوط التي يواجھھا الفردسوء التكيف؛ األساليب السلوكية والمعرفية 
  مدخل إلى علم النفس ٠١٣١١٠١ :المتطلب السابق

  
  3]-{3} [3مبادئ القياس النفسي والتربوي  0133203

اس ائص القي ي؛ خص ويم النفس اس والتق ا القي د عليھ ي يعتم فية الت ية والفلس س النفس دق، : األس الص
ية  ارات النفس اء االختب درجات؛ بن ل ال رق تحوي ية؛ ط ارات النفس اء االختب وعية بن ات، موض الثب

  .واختبارات التحصيل؛ تفسير االختبارات؛ دراسة النتائج التي انتھت إليھا االختبارات
  في علم النفساإلحصاء   ٠١٣١٢٠١ :ب السابق المتطل

  
  3]-{3} [3اختبارات نفسية  0133204

ية ارات  النفس ة: االختب تعدادات الخاص ول، االس ية، المي ذكاء، الشخص راض . ال اييس ألغ ق المق تطبي
ار  ه واالختي راض التوجي اييس ألغ ق المق ة؛  تطبي ية والعقلي طرابات النفس راض واالض خيص لألم التش

  .المھني
  مبادئ القياس النفسي والتربوي  ٠١٣٣٢٠٣ :المتطلب السابق  
  

  3]-{3} [3علم النفس التجريبي  0133301
تحكم  رق ال تقلة وط رات المس ية؛ المتغي ة الرئيس ر التجرب ه؛ عناص ي وخصائص نھج التجريب س الم أس

اميم ا؛ التص رق تطبيقھ ة وط رات الدخيل ھا؛ المتغي رق قياس ة وط رات التابع ا؛ المتغي ة  بھ التجريبي
  .والعوامل المؤثرة على صدقھا الداخلي والخارجي

   اإلحصاء في علم النفس ٠١٣١٢٠١: المتطلب السابق   
 

  3]-{3} [3علم النفس الصناعي  0133402
توى  ل؛ مس يط للعم ل؛ التخط ف العم ل؛ وص ل العم ق تحلي ل؛ طرائ ي العم نفس ف م ال ادئ عل ات مب تطبيق

ل وا وادث العم ل ح ااألداء؛  تحلي ة منھ ة : لوقاي ادة، الدافعي راف والقي دريبھم، اإلش راد وت ار األف اختي
ة؛ الھندس يم واألداء والفعالي ة التنظ رار؛ قم اذ الق راد، اتخ ين األف ل ب ام التواص ل، نظ رية؛  ةللعم البش

  ). المصادر البشرية( العامل البشري 
  مدخل إلى علم النفس  0131101  :المتطلب السابق

  
  3]-{3} [3علم النفس التنظيمي   ٠١٣٣٤٠٣

ة  ة والالمركزي ة المركزي راد الجامع ين أف االت ب بكات االتص اراتھا؛ ش ل ومس ة العم ي بيئ االت ف االتص
ة  ئة التنظيمي ايير والتنش األدوار والمع ف ب ة والتعري ات الجماع مية؛ دينامي ر الرس مية وغي والرس

ة العم ل جماع راع داخ افس والص اون والتن اء والتع ة؛ والبن ة أو المنظم ي المؤسس اط اإلدارة ف ل؛ أنم
  . التنظيمي وتطوره
  ال يوجد: المتطلب السابق
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  3]-{3} [3علم نفس الشواذ  0133503

الج؛  راض؛ والع ف األع وي؛ وص ر الس وي وغي لوك الس ف الس ي تعري ا ف د عليھ ي يعتم ايير الت المع
ة   طرابات العقلي ائي لالض خيص اإلحص ل التش ايير دلي وية؛ مع ر الس لوك غي اط الس ة أنم ير كاف مص

DSM-IV.TR   الصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفسيAPA.  
  سيةالصحة النف ٠١٣٢٥٠٢ :المتطلب السابق

  
  3]-{3} [3علم نفس الشخصية  0133504

ور  ت تط ي تناول ية الت ات األساس ا؛ والنظري ا وتطورھ ية ومفھومھ اس الشخص ية؛ قي يكولوجية الشخص س
  .الكالسيكية والمحدثة، السلوكية والمعرفية، السمات، النظريات المعاصرة ةالتحليلي: وبناء الشخصية
  النفس مدخل إلى علم  0131101  :المتطلب السابق

  
  3]-{3} [3مشكالت نمائية  0133509

االت ي المج اني ف ي اإلنس و الطبيع وق النم ي تع اكل الت ية، : المش يولوجية، النفس وية، الفس ية، العض النفس
  .االجتماعية، استراتيجيات الوقاية والتدخل للتعامل مع مشكالت النمو

  ال يوجد :المتطلب السابق
 

  3]- [3{3}علم النفس المعرفي  0134104
  . االنتباه، اإلدراك، التفكير، الذاكرة المدركة، الذكاء: للعمليات المعرفية ةالدراسة التحليلي
  ال يوجد: المتطلب السابق

 
  3]-{3} [3علم النفس االتصال  0134404

كاله ال وأش ل : االتص ي التواص ؤثرة ف ل الم ه؛ العوام ال وأدوات ر االتص ي؛ عناص ر لفظ ي، غي لفظ
   .التواصل؛ اإلقناعنساني؛ معيقات اال

  مدخل إلى علم النفس  0131101  :المتطلب السابق
  

  3]-{3} [3علم النفس اإلكلينيكي  0134505
ة  ة؛ دراس ة اإلكلينيكي ي والمقابل خيص اإلكلينيك اليب التش اريخي؛ أس وره الت ي وتط نفس اإلكلينيك م ال عل

ية  راض النفس نيف األم ي؛  تص ر اإلكلينيك ة التقري ة وكتاب ية الحال اييس النفس ارات والمق ة؛ االختب والعقلي
ي  خيص اإلكلينيك ي التش تخدم ف ي تس بية : الت ائف العص اس الوظ ذكاء، قي ية، ال ارات الشخص اختب

ي الج النفس ق الع ويم؛ طرائ ي التق لوكية ف اليب الس ية، األس الج : النفس ي، الع لوكي المعرف ي، الس التحليل
  .الكيميائي؛ أساليب التأھيل

  علم نفس الشواذ ٠١٣٣٥٠٣ :قالمتطلب الساب
  

  3]-{3} [3 مدخل إلى العالج النفسي  ٠١٣٤٥٠٦
ي الج النفس ة للع س النظري ي؛ األس الج النفس ال الع ي مج ية ف ات الرئيس ي، : التقني ل النفس التحلي

لوكي ي، الس اني، المعرف لوكي، اإلنس ية؛ -الس ة النفس ات الرعاي ي مؤسس ة ف ات الميداني ي؛ التطبيق المعرف
  .عارف النظرية على المرضى؛ دراسة الحاالت؛ العالج الجمعيتطبيق الم

  النفس اإلكلينيكي علم ٠١٣٤٥٠٥ :المتطلب السابق
  

 18]-{9} [9التدريب الميداني  ٠١٣٤٦٠١
ي،  ي، التجريب اور اإلكلينيك ي المح ابھا ف م اكتس ي ت ارف الت ارات والمع ف المھ ق وتوظي تطبي

  .ادين ذات الصلةاالجتماعي، والصناعي، والتنظيمي في المي
   مدخل إلى العالج النفسي  ٠١٣٤٥٠٦: المتطلب السابق

  
  متطلبات التخصص المساندة

  
  3]-{3} [3الموھبة واإلبداع  ٠١٤٣٢٠٢

ية  ة والنفس لوكية والمعرفي ة والس ائص االنفعالي دعين؛  –الخص وبين والمب ة الموھ ة للطلب االجتماعي
دريب  ين؛ الت ل والمعلم ن األھ دير م وائم التق تخدام ق ا باس ف عنھم داع والكش ة واإلب اس الموھب رق قي ط
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ة  توياته،؛مراحل العملي داع ومس ر اإلب داع؛ عناص ة واإلب ة للموھب ر النظري داع؛ األط ة واإلب ى الموھب عل
ة الخاص رامج التربوي ة؛ الب دعيناإلبداعي وبين والمب ة الموھ ارات : ة بالطلب ريع؛ االعتب راء، التس اإلث

  .التربوية التي يجب مراعاتھا عند تدريس الطلبة الموھوبين والمبدعين
  المدخل إلى التربية الخاصة ٠١٤١٥٠١  : المتطلب السابق

  
  3]-{3} [3تعديل سلوك   ٠١٤٣٥٠٢

الج ا ي ع ا ف ق تطبيقھ ة وطرائ لوكية الھام ادئ الس ر المب لوك غي اط الس لوكية؛  أنم طرابات الس إلض
 .المالحظة؛ التسجيل، التفسير، التقييم: المرغوبة؛ المھارات الضرورية في مجال تعديل السلوك

 مدخل إلى علم النفس ٠١٣١١٠١: المتطلب السابق
  

  متطلبات التخصص االختيارية
  ٠١٤٢٦٠٣التوحد 3]- {3}[3
د باب : التوح ار، األس بة االنتش ة نس لوكية والمعرفي ة والس ة واالنفعالي ائص النمائي ة؛ الخص المحتمل

د  ا عن ب مراعاتھ ي يج ة الت ارات التربوي د؛ االعتب ال التوح د أطف ة عن ية االجتماعي مية والنفس والجس
خيص ف والتش راءات الكش ديين؛ إج ة التوح دريس الطلب ل : ت دير األھ اييس تق طب، مق وائم الش ق

ر ؛ أ دخل المبك ين؛ الت ات والمعلم ة؛ اإلعاق لوكات الالتكيفي ور الس ن ظھ د م لوك للح ديل الس اليب تع س
د احبة للتوح ديين؛ : المص ال التوح تركة لألطف ائص المش ل؛ الخص طرابات التواص ة، اض ة العقلي اإلعاق

  .أساليب التدخل العالجي والسلوكي
 مدخل إلى التربية الخاصة  ٠١٤١٥٠١: المتطلب السابق 

  
  

  3]-{3} [3علم النفس التربوي  ٠١٣١١٠٤
ات  ة؛ نظري ة والمراھق ي الطفول ي مرحلت ي ف ي والخلق و المعرف ات النم يم؛ نظري تعلم والتعل ي ال عمليت

تعلم ي ال ؤثر ف ل الم ال؛ العوام تعلم الفّع تراتيجيات ال ة؛ اس لوكية والمعرفي تعلم الس روق : ال ة، الف الدافعي
  .ومات؛ التذكر والنسيان؛ االنتباه؛ االدراك؛ الذكاءالفردية، العوامل الفيزيائية؛ معالجة المعل

 مدخل إلى علم النفس ٠١٣١١٠١: المتطلب السابق
 

  3]-{3} [3الدوافع واالنفعاالت  0133105
لوك  ة بالس رات والمتعلق ات والخب ة؛ النظري رية والحيواني ات البش ي الكائن االت ف ة واالنفع اد الدافعي أبع

يولوجية واحي الفس زة والن ف؛ والغري االت أو العواط ة واالنفع ول الدافعي ة ح اھيم المعرفي ؛ المف
  .الصراعات العاطفية لدى الناس العاديين؛ وآليات الدفاع النفسية

  مدخل إلى علم النفس ٠١٣١١٠١: المتطلب السابق
  

  3]-{3} [3اإلرشاد الجمعي  0133510
ي اد الجمع ذ اإلرش ة لتنفي ارات الالزم ة، : المھ وين الجماع وين تك ا؛ تك د، وغيرھ ھا، دور القائ خصائص

  .الجماعة اإلرشادية وإدارتھا
  ال يوجد:  المتطلب السابق

  
  3]-{3} [3علم النفس الجنائي  0133511

رام؛  ع اإلج ق؛ دواف اليب التحقي رام؛ أس ي اإلج ؤثرة ف ل الم ائي؛ العوام لوك الجن ات الس نظري
  .؛ إعادة التأھيل لمرتكبي الجرائماالضطرابات النفسية ودور الورثة في السلوك اإلجرامي

  ال يوجد: متطلب سابق
  

  3]-{3} [3صعوبات تعلم  ٠١٤١٦٠٣
تعلم عوبات ال ة : ص ة والمعرفي ة واالنفعالي ية واالجتماعي ائص النفس ة؛ الخص ا الرئيس بابھا، أنواعھ أس

عوبات التعليمي ة ذوي الص رامج ةللطلب تعلم وللب عوبات ال ام بص اريخي لالھتم ور الت دمات ؛ التط والخ
  . ةالتربوية؛ طرق التقييم والتشخيص؛ استراتيجيات تدريس الطلبة ذوي الصعوبات التعليمي

  ال يوجد : المتطلب السابق
 
  


