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 1. اسم المادة الشخصية والتكيف

 2. رقم المادة    0805705 

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب ال يوجد

 5. اسم البرنامج االرشاد والتربية الخاصة 

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكلية العلوم التربوية 

 9. القسم االرشاد والتربية الخاصة 

 10. المادة مستوى  ماجستير

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016

 12. الدرجة العلمية للبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس اللغة العربية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2015/2016الفصل االول  
 15. الدراسيةمراجعة مخطط المادة 

 

 منّسق المادة .16

 األستاذ الدكتور قاسم سمور :ما يلي الرجاء إدراج
 :رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني 

 ال يوجد

 مدرسو المادة .17

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج
  :، البريد االلكتروني          ، الساعات المكتبية:     24545رقم الهاتف: 

 
 

 وصف المادة .18

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
 تتناول هذه المادة مفهوم الشخصية، االفتراضات االساسية حول الطبيعة االنسانية، تقييم الشخصية؛ نظريات الشخصية وتطبيقاتها في مجال 

سمات التكيـف والصحة النفسية : المنحى النفسي الدينامي ، المنحى السلوكي ، المنحى الظاهراتي ، منحى التعلم االجتماعي المعرفي ، منحى ال
الدافـع الى االنجاز، الدافع الى الضبط المدرك،  عمليات الشخصيـة وعالقتـها بالتكيف :  مفهوم الذات، فعالية الذات،،والعوامل ،المنحى المعـرفـي 

  الشخصية التسلطية، الدور الجنسي، الحب والكراهية ، ،اإليثار القوة
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 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 :األهداف - أ
 التعرف على النظريات االساسية في علم نفس الشخصية  من خالل دراسة اسس  - ب

 قف النظرية من الطبيعة االنسانيةالنظرية التي تتعلق بمفهوم الشخصية ومحدداتها ونموها ومو 
 تعرف االبعاد التطبيقية لنظرية الشخصية في مجال الصحة النفسية والتكيف   - ت
 لشخصية في مجال تقييم الشخصية والتكيف تعرف االبعاد التطبيقية لنظريات ا - ث
 تعّرف عمليات الشخصية التي تتعلق بالتكيف الشخصي واالجتماعي  - ج

 
 

 

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّلم 

 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

 التكيفالوحدة األولى: مفهوم الشخصية ومفهوم 
 معنى الشخصية . أ

 مفهوم التكيف . ب

 االفتراضات االساسية حول طبيعة الشخصية . ت

 اساليب البحث في دراسة الشخصية . ث
 الوحدة الثانية: منحى التحليل النفسي

 الوحدة الثالثة: المنحى السلوكي
 الوحدة الرابعة: منحى التعلم االجتماعي

 الوحدة الخامسة: منحى السمات
 الوحدة السادسة: المنحى الظاهراتي 

 الوحدة السابعة: المنحى المعرفي
 الوحدة الثامنة: مفهوم الذات والتكيف

 الوحدة التاسعة: مركز الضبط وفعالية الذات 
 الوحدة العاشرة: الدافع إلى اإلنجاز

 الوحدة الحادية عشرة: الدافع إلى القوة
 فالوحدة الثانية عشرة: الدور الجنسي والتكي

 الوحدة الثالثة عشرة: الحب والكراهية
 الوحدة الرابعة عشرة: الشخصية والضغط النفسي
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 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 عالمة 20ورقة بحث في أحد موضوعات المساق      -1
 عالمة 20                   انشطة عملية وواجبات  -2
 عالمة 20امتحان فصلي                             -3
 عالمة  40امتحان نهائي                             -4

 

 السياسات المتبعة بالمادة .23

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

: الواجبات تسلم في الوقت المحدد، وال يتم إعادة االمتحان للطالب الغائب إال الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 بعذر موقع من مكتب مساعد العميد لشؤون الطلبة. 

 : متوفرة في القاعةوالصحة إجراءات السالمة -ج

 د: ال يوجالغش والخروج عن النظام الصفي -د

عطاء اإلجابات الصحيحة إعطاء الدرجات -ه : يتم إعادة أوراق االمتحان للطالب ليطلع على عالمته، تتم مراجعة األسئلة للطلبة في القاعة وا 
 ومن ثم يتم استعادة أوراق االمتحان من قبل المدرس. 

 الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير وسكرتاريا القسمة: القاعة والسبورة تسهم في دراسة المادالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير و

 

 المراجع .25

 

 للمادة.المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة الكتب  - أ

 ( الشخصية، دار مكي، سورية2000محمد قاسم عبداهلل )الكتاب المقرر:  .1

 العيادة النفسية والعالج النفسي ، الجزء الثاني ، دمشق : المطبعة التعاونية 0( 1992رفاعي ، نعيم ) .2

 نظريات الشخصية ، القاهرة : دار قباء  0( 1998عبد الرحمن ، محمد السيد ) .3

 نظريات الشخصية ، القاهرة :  دار النهضة العربية  0( 1986عبد الحميد ، جابر ،  .4

 السود ، دمشق : دار الوثبة التحليل النفسي والفرويدية الجديدة ، ترجمة نزار عيون  0( 1985ليبين ، فاليري ) .5
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  .التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب

 
 


