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 اسم المقرر
نصوص ومصطمحات 
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 2020-4-3 تاريخ التعديل 2020-1-21 تاريخ االعداد األول الفصل الدراسي

 
 وصف المقرر المختصر

حفظ الطالب لممصطمحات النفسية بالمغة اإلنجميزية من خالل التعرف عمييا واستكشافيا واستخداميا عبر نصوص 
ومقتطفات باإلنجميزية مع إكسابو ميارة استخدام القواميس وترجمة بعض األجزاء في موضوعات مختمفة من ميادين عمم 

  .النفس
 اىداف المقرر

بعد االنتياء من دراسة المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادر عمى  أن يتعرف الطالب عمى المصطمحات النفسية في 
  .مختمف مجاالت عمم النفس ومدارسو، والمفاىيم الخاصة بمناىج البحث وأدواتو بالمغة اإلنجميزية

 

  – CILOs  مخرجات التعمم
A . الفيم النظري –المعرفة

 :عند اكمال متطمبات المقرر، سيتمكن الخريج من
a1 : بالمغة اإلنجميزيةومدارسو ومجاالتو ونظرياتو فروع عمم النفس ومصطمحات تعريف. (K2) 

B-  التطبيق العممي –المعرفة
 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

a2 :ترجمة المصطمحات النفسية بالمغة العربية إلى المغة اإلنجميزية وبالعكس .(K3) 
C . الحل العام لممشكالت والميارات التحميمية –ميارات

 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من
: b1 أمثمة من القواميس التربوية والنفسية لممصطمحات النفسية المراد تعمميااستنباط .(S2)  
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b2 :اإلنجميزية ميارات القراءة الصحيحة لممصطمحات النفسية بالمغة تجريب. (S1) 

D . االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والحسابات - ميارات
 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

b3 : اختيار وسائل تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في تطوير معرفتو بالبحث عن فيديوىات لممصطمحات النفسية بالمغة
  (S3)اإلنجميزية واستخداميا عمى النحو األمثل 

Eالحكم الذاتي والمسؤولية والسياق : الكفايات. ـ
 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

c1 : واالنضباطبالدبموماسية والمباقة تطوير مقدرتو عمى العمل ضمن فريق، والتحّمي. ( C2)  
 طرق التعمم والتعميم

 شراك الطمبة في العممية التعميمية . المحاضرات النظرية وا 
 التحميل واالستنتاج .
 العصف الذىني. 
 المشاريع الفردية أو التشاركية .
 استخدام التقنيات الحديثة في البحث عن المادة العممية المتخصصة. 
  (المتزامن وغير المتزامن )التعميم اإللكتروني 
 التعميم المدمج 

 طرق التقييم
 االمتحانات الفصمية والنيائية .
 ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة والقصيرة .
  قائمة تقديرعمميات تقويم األقران من خالل.  
 التقويم المستمر أثناء المحاضرات باستخدام استراتيجيات التقويم المعتمد عمى األداء، والمالحظة. 

 
 محتوى المقرر

 طرق التقييم طرق التعمم والتعميم المواضيع مخرجاتال ساعات أسبوع
مدخل إلى ميارات  a1+  a2 3 األول

القراءة الصحيحة 
لمنصوص النغسية 
 بالمغة االنجميزية 

+  
مفاىيم 

ومصطمحات 
واختصارات في 
عمم النفس 

  شراك الطمبة المحاضرات النظرية وا 
. في العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء المحاضرات

باستخدام استراتيجيات التقويم الفعمي 
ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو

 .المعتمد عمى األداء، والمالحظة
a1+ b1 3 الثاني +  

a2 
قراءات في فروع 

عمم النفس 
  شراك الطمبة المحاضرات النظرية وا 

. في العممية التعميمية
 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة



 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء المحاضرات

باستخدام استراتيجيات التقويم الفعمي 
ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو

 .المعتمد عمى األداء، والمالحظة
a1+ b1 3 الثالث +  

a2 
قراءات في فروع 

عمم النفس 
 التطبيقية

  شراك الطمبة المحاضرات النظرية وا 
. في العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء المحاضرات

باستخدام استراتيجيات التقويم الفعمي 
ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو

 .المعتمد عمى األداء، والمالحظة
 الرابع
+ 

الخامس 
 

6 a1+ b1 +  
a2 

قراءات في اإلرشاد 
والعالج النفسي 

  شراك الطمبة المحاضرات النظرية وا 
. في العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء المحاضرات

باستخدام استراتيجيات التقويم الفعمي 
ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو

 .المعتمد عمى األداء، والمالحظة
  +a1+ b1 3السادس 

a2 
قراءات في 

الشخصية وأنماط 
السموك 

  شراك الطمبة المحاضرات النظرية وا 
. في العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء المحاضرات

باستخدام استراتيجيات التقويم الفعمي 
ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو

 .المعتمد عمى األداء، والمالحظة
السابع 

 
 

امتحان منتصف   3
 الفصل

  

الثامن 
 

3 a1+ b1 +  
b2+ b3 

قراءات في المرأة 
 واألسرة والطفولة

  شراك الطمبة المحاضرات النظرية وا 
. في العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع



  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني
 (المتزامن

 التعميم المدمج 
 

  التقويم المستمر أثناء المحاضرات
باستخدام استراتيجيات التقويم الفعمي 

ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو
 .المعتمد عمى األداء، والمالحظة

التاسع 
 
 +

 العاشر

6 a1+ c1 +  
b2+ b3 

قراءات نفس 
اجتماعي 

  شراك الطمبة المحاضرات النظرية وا 
. في العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء المحاضرات

باستخدام استراتيجيات التقويم الفعمي 
ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو

 .المعتمد عمى األداء، والمالحظة
الحادي عشر 

  +
الثاني عشر  

 

6 a1+ c1 +  
b2+ b3 

قراءات في 
الميارات 
 االجتماعية

 

  شراك الطمبة المحاضرات النظرية وا 
. في العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء المحاضرات

باستخدام استراتيجيات التقويم الفعمي 
ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو

 .المعتمد عمى األداء، والمالحظة
الثالث عشر 

  + 
 الرابع عشر

6 a1+ c1 +  
b2+ b3 

قراءات في 
 سيكولوجية التعمم

  شراك الطمبة المحاضرات النظرية وا 
. في العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء المحاضرات

باستخدام استراتيجيات التقويم الفعمي 
ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو

 .المعتمد عمى األداء، والمالحظة
الخامس عشر 

 +
 السادس عشر

   االمتحانات النيائية  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
مصادر التعمم 

فوزية بنت عبد اهلل . تأليف د– " قراءات نفسية " نصوص ومصطمحات مختارة في عمم النفس باالنجميزية المرجع الرئيسي لممقرر
  (.2014)الطبعة األولى - مكتبة الرشد، الرياض- الجالمدة

 المراجع المساندة

الطبعة - الدار المصرية المبناينة-  تأليف حسن شحاتة وزينب النجار–معجم المصطمحات التربوية والنفسية 
 (.2003)األولى 

 تأليف  لطفي الشربيني،دار النيضة العربية، بيروت، ،(عربي- انجميزي )موسوعة شرح المصطمحات النفسية
  (.2001).لبنان، الطبعة األولي

ال يوجد  موصى بو لمقراءة

 مادة الكترونية

 مصطمحات نفسية بالمغة االنجميزية
https://www.youtube.com/watch?v=EZozs5dSpvw 

 psychology تعميم االنجميزية شرح موضوع عمم النفس
https://www.youtube.com/watch?v=cIxxAb_-nIw 

  نصوص نفسية بالمغة االنجميزية1محاضرة 
https://www.youtube.com/watch?v=gPVlAmKwWCg 

 YouTube  قسم عمم النفس كمية اآلداب التعميم المفتوح1 المقاء 1صوص نفسية بالمغة اإلنجميزية ن
https://www.youtube.com/watch?v=3Da3YzUr2tk 

 عمم النفس التجريبي  بالمغة االنجميزية

https://www.youtube.com/watch?v=x14ATW1_oxE 

 Research Methods in Psychology_March_2020 مناىج البحث في عمم النفس

https://www.youtube.com/watch?v=HuJ6d9FfjYs 

.المكتبة الرقمية  لالطالع  عمى المجالت العممية ورسائل الماجستير والدكتوراه والدراسات العممية مواقع اخرى  
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 خطة تقييم المقرر

 الدرجة طرق التقييم
 المخرجات

a1 a2 b1 b2 b3 c1 
 - - - 5 10 15 30 (المنتصف)االمتحان األول 
 - - - - - - - (اذا توفر)االمتحان الثاني 
 - - 10 10 10 20 50  االمتحان النيائي

  20 اعمال الفصل

مية
فص

ل ال
عما

 اال
ات

ييم
تق

 

 - 3 2 2 3 - 10 الوظائف
 - - - - - - - حاالت لمدراسة

 - 1 1 1 1 - 4 المناقشة والتفاعل
 - - - - - - - أنشطة جماعية

 - - - - - - - امتحانات مختبرات ووظائف
 2 2 2 - - - 6 عروض تقديمية
 - - - - - - - امتحانات قصيرة

 2 6 15 18 24 35 100 المجموع
 

 االنتحال
يوجد في . االنتحال او السرقة األدبية ىو ان يأخذ شخص ما عمال لشخص اخر ويدعي انو عممو

ذا تم اكتشاف االنتحال بالفعل، سيتم تطبيق ىذه السياسة . الجامعة سياسة صارمة بشأن االنتحال، وا 
عمى سبيل المثال )العقوبات تنطبق أيًضا عمى أي شخص يساعد شخصًا آخر عمى ارتكاب االنتحال 

 يختمف االنتحال عن .(عممعن  عن طريق السماح لشخص ما بنسخ التعميمات البرمجية الخاصة بك
نشجعك بشدة . العمل الجماعي حيث يشارك عدد من األفراد األفكار حول كيفية تنفيذ المقررات الدراسية

 يمكنك العمل معًا في ىذا يعني أنو. تتم معاقبتك عمى ذلك عمى العمل في مجموعات، وبالتأكيد لن
من . الميم ىو أن يكون لديك فيم كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل. عمل مشروع او انجاز وظيفة

أجل السماح بالتقييم الصحيح يجب عمي كل االلتزام بدقة بمتطمبات عمل المشروع او الوظيفة كما 
ىذه المتطمبات موجودة لتشجيع العمل الجماعي، والفيم الفردي، وتسييل . ىوموضح أعاله ومفصل

 .االنتحال التقييم الفردي، ومنع
 
 
 
 


