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 1. اسم المادة الشخصية والتكيف

 2. رقم المادة 0835312

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالفعمية )نظريالساعات  3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 0305230

 5. اسم البرنامج والتربية الخاصة  اإلرشاد

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية العموم التربوية 

 9. القسم والتربية الخاصة  اإلرشاد

 10. مستوى المادة بكالوريوس 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015-2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  وتتم المراجعة بشكل مستمر  2014/2015
 15. الدراسيةمراجعة مخطط المادة 

 

 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ال يوجد

 مدرسو المادة.61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
      m.ziadat@ju.edu.jo  :، البريد االلكترووي وأربعاءاثىيه  11-03:8:  ةالساعات المكتبي ، 80542رقم الهاتف: 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
تعريف الشخصية وعناصرىا، محددات الشخصية، نظريات الشخصية، تقييم الشخصية، مفيوم الذات، مركز تتناول ىذه المادة 

 والشخصية والصحة النفسية والذكاء االنفعالي والنمو الذاتي كرحمة مع الذاتالضبط، الفعالية الذاتية، الجاذبية والحب، العدوان، 
عدادوتطبيقات عممية وبحث في المكتبة   متعمقة بمواضيع المادة وعرضيا أمام الطمبة.ير تقار  وا 

 
 
 
 

mailto:m.ziadat@ju.edu.jo
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 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 :األىداف - أ
 أوال: المهارات األكاديمية األساسية )المعرفة والفهم(

 .في الشخصية وعالقتيا مع التكيف والصحة النفسية المفاىيم األساسية إتقان -1 .1
 .الشخصية والعوامل المؤثرة في تشكيميا إبعادتحديد  -2 .2

 طرق قياس الشخصية وأىميتو. معرفة -3 .3

 . البعض عالقة فعاليات الشخصية ببعضيا فيم -4 .4

 إتقان ميارة النمو الذاتي والذكاء االنفعالي كمفاىيم ميمة في عمم النفس االيجابي الحديث.  -5 .5

 واإلدراكيةثانيا: المهارات التحميمية 
 .(الجوىر الداخمي) وعناصرىا الشخصية من حيث أبعادىا تحميل -6 .1

 تحميل النظرة لمطبيعة اإلنسانية من الوجيات النظرية المختمفة.  -7 .2

 المختمفة. فعاليات الشخصية التمييز بين -8 .3
 تحميل فعاليات الشخصية المختمفة. -9 .4

 .النمو الذاتي تحميل ميارة -11
 الذكاء االنفعالي. تحميل ميارة -11

 ثالثا: المهارات الخاصة بالموضوع
 قدرة الطمبة عمى التعرف عمى شخصيتيم الخاصة. -12 .1

 موضوع ضمن مكونات الشخصية وبحثو بعمق.القدرة عمى تحديد  -13 .2
 .بمواضيع المادة القدرة عمى مراجعة األدب السابق ذو الصمة -14

 رابعا: المهارات التحويمية

 عممية قياس الشخصية.الخاصة في  الطمبة الميارات إكساب -15 .1

 .تدريب الطمبة عمى اكتشاف الذات وتطويرىا -16 .2

 الطمبة ميارة الذكاء االنفعالي في المواقف الحياتية. إكساب -17 .3

 ذاتو وشخصيتو. تطوير قدرة الطالب عمى انماء – 18 .4

5.  

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.02

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 
 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

، مبادئ 3122الخطيب، صالح احمد،  -
عمم النفس العام، اآلفاق المشرقة ناشرون، 

 اإلمارات العربية المتحدة.
، الشخصية: 3112القذافي، رمضان،  -

نظرياتها واختباراتها وأساليب قياسها، 
 المكتب الجامعي الحديث باإلسكندرية.

 الذكاء (،3111)دانيال، جولمان، -

 ومحمد الجبالي ليمى :ترجمة العاطفي،

الشخصية:  الوحدة األولى:  والثانياألول  مريم الزياداتدة.   
 مفهومها وعناصرها

محددات  الوحدة الثانية:  الثالث دة. مريم الزيادات  
 لشخصيةا

النظريات  تفسير الوحدة الثالثة:   الرابع والخامس دة. مريم الزيادات  
 النفسية لمطبيعة اإلنسانية
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 المعرفة. عالم :الكويت يونس،

، 3124حسين، طه عبد العظيم،  -
 -التطبيق –اإلرشاد النفسي: النظرية 

األردن. -التكنولوجيا، دار الفكر، عمان  
، الشخصية : 3111، ليندا، دافيدوف -

الدافعية واالنفعاالت، ترجمة سيد الطواب 
 ومحمود عمر، الدار الدولية، القاهرة.

، قياس 3111عبد الخالق، احمد محمد، -
 الشخصية، دار المعرفة الجامعية.

، 2991عزيز، داود وناظم العبيدي،  -
 عمم نفس الشخصية، بغداد، جامعة بغداد.
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 تقييم الشخصية  الوحدة الرابعة:  السابع -السادس دة. مريم الزيادات  

 

 مفهوم الذات    الوحدة الخامسة:  الثامن دة. مريم الزيادات  
 

 مركز الضبط  الوحدة السادسة: التاسع دة. مريم الزيادات  
 الفعالية الذاتية. الوحدة السابعة: العاشر دة. مريم الزيادات  

 
 الجاذبية والحبالوحدة الثامنة:  الحادي عشر دة. مريم الزيادات  

 
 العدوان  الوحدة التاسعة: الثاني عشر دة. مريم الزيادات  

 
 الذكاء االنفعاليالعاشرة:  الوحدة الثالث عشر دة. مريم الزيادات  
رحمة  الوحدة الحادية عشر: الخامس عشر دة. مريم الزيادات  

 يالنمو الذات

الثانية عشرة: الشخصية  السادس عشر دة. مريم الزيادات   
 والصحة النفسية
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 في الصف والبيئة. النقاش والعرض التقديمي والواجبات المنزلية والبحث بالمكتبة والتطبيقات العمميةالمحاضرة و 

 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 .والواجبات المنزلية والبحث بالمكتبة والتطبيقات العممية لتقارير الطمبة والعرض التقديمي المحاضرة والنقاش الصفي،

 

 السياسات المتبعة بالمادة.32

 .: أخذ الحضور والغياب في بداية المحاضرة والغياب سياسة الحضور -أ

: الواجبات تسمم في الوقت المحدد، وال يتم إعادة االمتحان لمطالب الغائب إال الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 بعذر موقع من مكتب مساعد العميد لشؤون الطمبة. 

 : متوفرة في القاعةوالصحة إجراءات السالمة -ج

 يًا بالواقعة واتخاذ اإلجراءات القانونية.في حال حصولة يتم الكتابة خط: الغش والخروج عن النظام الصفي -د

عطاء اإلجابات الصحيحة إعطاء الدرجات -ه : يتم إعادة أوراق االمتحان لمطالب ليطمع عمى عالمتو، تتم مراجعة األسئمة لمطمبة في القاعة وا 
 ومن ثم يتم استعادة أوراق االمتحان من قبل المدرس. 

 .ة: القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشيرتسيم في دراسة المادالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات و
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 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 ومختبر لمعرض التقديمي ) عند الحاجة(. القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير
 

 المراجع.32

 المراجع العربية: 
 ، مبادئ عمم النفس العام، اآلفاق المشرقة ناشرون، اإلمارات العربية المتحدة.2011الخطيب، صالح احمد،  -
 ، الشخصية: نظرياتيا واختباراتيا وأساليب قياسيا، المكتب الجامعي الحديث باإلسكندرية.2001القذافي، رمضان،  -
 األردن. -التكنولوجيا، دار الفكر، عمان -طبيقالت –، اإلرشاد النفسي: النظرية 2013حسين، طو عبد العظيم،  -
 ، الشخصية : الدافعية واالنفعاالت، ترجمة سيد الطواب ومحمود عمر، الدار الدولية، القاىرة.2000دافيدوف، ليندا،  -
 ، قياس الشخصية، دار المعرفة الجامعية.2000عبد الخالق، احمد محمد، -
 لشخصية، بغداد، جامعة بغداد.، عمم نفس ا1990عزيز، داود وناظم العبيدي،  -

 لمراجع األجنبية:ا
- Corey, Gerald. 2009. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. 8th ed. Thomson, 

Brooks/ Cole.  
- Friedman, Howard.S and Schustack, Miriam, W. 1999. Personality: Classic Theories and 

Modern Research. Allyn and Bacon, United State America. 
- Gill, O.S. 2010. Advanced Educational Psychology. Saurabh Publishing House. 
- Larsen, Randy, J and Buss,David, M. Personality Psychology: Domains of Knowledge about 
Human Nature, 2nd Edition. McGraw-Hill International Edition. 

- Passer, W. Michael and Smith, E. Roland. 2007. Psychology- The Science of Mind and 
Behavior. Tata McGraw-Hill Company Limited. 3rd Edition.  

- Plutchik, Robert. 2002. Emotions and Life. American Psychologial Association 
- Schwarzer, Ralf and Knoll, Nina . 2003. Positive Psychological Assessment: A Handbook of 

Models and Measures. IN: Lopez, Shane and Syder, C.R (ED). 

 معمومات إضافية .02
 

 التقييم:

 %31امتحان مىتصف الفصل       
 %11التقرير واالوجاز العملي      

 %11  ركة                        مشا
 %51   ائي                        وه
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------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 

 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

  
 

 :نسخة إلى
 قسمالرئيس 

 مساعد العميد لضمان الجودة
 المادةممف 


