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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجسث انؼهٍ /خبيؼخ دَبنً انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 لظى انؼهىو انززثىَخ وانُفظُخ /كهُخ انززثُخ نهؼهىو االَظبَُخ / انًزكش  ؼهًٍانمظى ان .2

او اطى انجزَبيح األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 انُفض انزدزَجٍ ػهى

 جكبنىرَىصان اطى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراطٍ  .5
 طُىٌ /يمزراد /أخزي 

 َظبو دراطٍ طُىٌ

 اػزًبد يؼبَُز اػىدح انشبيهخ انؼبنًُخ انًؼزًذ   ثزَبيح االػزًبد .6

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ / وسارح انززثُخ / وسارح انزخُظ انًؤثزاد انخبرخُخ األخزي  .7

 15/5/2116 إػذاد انىصف ربرَخ  .8

 أهذاف انجزَبيح األكبدًٍَ .9

 انًبو انطبنت ثبهًُخ دراطخ ػهى انُفض انزدزَجٍ -1

 انًبو انطبنت ثبهًُخ انزدزَجخ انُفظُخ فٍ انؼًهُخ انززثُخ -2

 رًكٍُ انطبنت يٍ رسمُك االهذاف انززثُخ انؼبيخ -3

 اطالع انطبنت ثشكم يفصم االخزجبراد -4

 كبفخرًكٍُ انطبنت يٍ رسمُك  -5

 طىاد انًبو انطبنت ثبنخ -6

 

 رًكٍُ انطبنت انزفكُزانؼبنٍ -7
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 انًطهىثخ وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جزَبيحيخزخبد ان  .11

  االهذاف انًؼزفُخ  - أ
 اٌ َؼزف انطبنت ػهى انُفض انزدزَجٍ .1أ

 اٌ َىضغ اهًُخ انمُبو ردزَجخ -2أ

 اٌ َضغ انطبنت يدًىػخ يٍ االهذاف  -3أ
 م انطبنت اَىاع انزدبرة انزصبيُىاٌ َسه -4أ
 اٌ َظزُزح انطبنت اهًُخ انزدزَجت فٍ انسصىل ػهً َزبئح خذَذح -5أ
 اٌ َفصر انطبنت ػٍ راَه فٍ انظزؼًبل انزدزثه انًدبل انُفظٍ -6أ

 جزَبيح نخبصخ ثبنا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

 رؼهى دراص انًفبهُى انُفظُخ ثطزَمخ ردزَجُخ – 1ة 

  – 2ة 

    - 3ة 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 االنمبء انًسبضزح وانًُبلشخ واطهىة االطزدىاة

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 

 41االخزجبراد انزسصُهخ وركىٌ شكم/ 

 

 
 انىخذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

 اٌ َظزُح انطبنت اهًُخ انزدزثخ  -1ج         

 ىاع انزصبيُى انزدزَجُه  انزٍ رصهر نهذراطه انُفظُه  اٌ َظزُح انطبنت اهًُه انزؼزف ػهً اَ-2ج

 ؼالله ثٍُ انزدزثه وانزفكُز انؼهًٍ انًُطمٍ اٌ َذرن انطبنت ان-3ج

 اٌ َجذٌ انطبنت راَه فٍ ػهى انُفض انزدزَجٍ وانًُهح انزدزَجٍ-4ج   
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًُبلشه واالطزدىاة-       

 ُبو ثزدزثه واخزجبر رصًُى ردزَجٍ يُبطت نهب رذرَت ػًهٍ ػهً انم-

 

 

 
 طزائك انزمُُى    

 

 االخزجبراد انزسصُهُه

 

 



  
 3الصفحت 

 
  

 
 

 .انشخصٍ(األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبرادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-د 

 يهبرح ادارح انصف -1د

 يهبرح طزذ االطئهخ -2د

 يهبرح انزمىَى -3د

 يهبرح رثظ انًبدح ثبنىالغ ثبطزؼًبل االطئهخ -4د   

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى          

 

 اطبنُت انزذرَض انًخزهفخ اطهىة انزؼهى انزؼبوٍَ

 

 

 
 طزائك انزمُُى          

 االخزجبراد انزسصُهُه ثًخزهف اَىاػهب
 
 

 ثُُخ انجزَبيح  .11

 انظبػبد انًؼزًذح           مزر أو انًظبقاطى انً ريش انًمزر أو انًظبق انًززهخ انذراطُخ 

 ػًهٍ     َظزٌ      

  ص2 ػهى انُفض  انزدزَجٍ  انثبنثخ
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 انزخطُظ نهزطىر انشخصٍ .12

 من الوضوعات التجارب احلديثه ادلواكبه لتطورات العصر 02تطوير مفرادت ادلنهج 
 
 
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبر انمجىل  .13

 
 معدل الطالب يف مرحلة الدراسة االعدادية اضافة الرغبة الطالب والدفعة اجلغرافية لسكن الطالب

 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيح .14

 ادلراجع ادلصادر من الكتب والبحث والدراسات رسائل االتصال
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. 

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 القُوُت و
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

علن النفس  / -2115/216

 التجرَبٍ
                 اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 ا.م.د. لطُفت هاجذ هحوىد

 وصف الوقرر

 

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجسث انؼهٍ/ خبيؼخ دَبنً انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

  َُخلظى انؼهىو انززثىَخ وانُفظُخ/ كهُخ انززثُخ نهؼهىو االَظب   / انًزكش ؼهًٍ انمظى ان .2

 ػهى انُفض انزدزَجٍ اطى / ريش انًمزر .3

 انطهجخ أشكبل انسضىر انًزبزخ .4

 2116-2115انؼبو انذراطٍ  انفصم / انظُخ .5

 طبػخ 61 )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  .6

 17/5/2116 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 ادلام الطالب بامهية التجرييب -1

 جملال الرتبويبامهية النفسية اادلام الطالب  -0

 متكن الطالب مالقيام جتريبة عملية بكافة اجراء  -3

 اطالع الطالب بشكل مفصل على االجرات العملية للتجارب النفسية -4

 ادلام الطالب باخلصائص ادلوافقات العلمية للتجارب النفسية -5

 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم رهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مب

 ؛البرنامج.
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 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .11

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
 اٌ َؼزف انطبنت ػهى انُفض انزدزَجٍ -1أ

 اٌ َىضغ اهًُخ انًُهح انزدزَجٍ انُفظُخ -2أ

 انزصبيُى انزدزَجُخاٌ َزؼهى انطبنت اَىاع   -3أ
 اٌ َزسهم انطبنت اَىاع انزدزَجخ -4أ
 َزة انطبنت هًُخ  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 ثٍُ اَىاع انزصًبيُى ا نزدزَجُخ اٌ َزطى انطبنت يخططب – 1ة

 اٌ َزؼهى انطبنت اخزجبر رصًُى ردزَجٍ  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 انًسبضزح واال نمبء وانًُبلشخ االطزدىاة 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 االخزجبراد انزسصُهخ

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 اهًُخ اٌ َظًر انطبنت -1ج

 اٌ َسهم اَىاع  -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 انًُبلشخ وانًسبضزح االطزدىاة

 
 طزائك انزمُُى    

 

 االخزُبراد انزسصُهُخ انًخزهفخ
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 انجُُخ انزسزُخ  .12

 مبادى اساسية يف علم النفس التجرييب زرح انًطهىثخ ـ انكزت انًم1

 ادلرجع يف علم النفس التجرييب )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُظُخ 2

               ـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 اجملالت العلمية

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 مواقع االتصال ادلختلفة

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراطٍ  .13

 انزطىَز انًبدح انذراطخ زظت طجُؼخ انًُهح ربنف َكىٌ انزطىَز خالل زذف ضبفخ رؼذَم   

 

 

 

 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 ادارح انصف يهبرح  -1د

 يهبرح طزذ  االطئهخ -2د

 يهبرح انزمىَى -3د

     يهبرح رثظ انًبدح ثبطزؼًبل االيثهه -4د

 ثُُخ انًمزر .11

 األطجىع

31 
 انظبػبد

61 
يخزخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اطى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

ثكهىرَىص  2 االول

رزثُخ)ػهىو رزثىَخ 

 وَفظُخ

يفبهى اطبطُخ فٍ ػهى 

 انُفض انزدزَجٍ
انًسبضزح 

وانًُبلشخ 

 واالطزدىاة

االخزجبراد 

 انزخصُه

 // // // // // // 2 ثبٍَ
 // // // // 2 انثبنث
 // // // // 2 انزاثغ

 // // // // // 2 انخبيض
 // // // // 2 انظبدص
 // // // // 2 انظبثغ
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