جبيعخ ثُهب
كهيخ انزًشيط
رىصيف يقشس /أصبصُبد عيٌ اىْفش
يىاصفبد انًقشس :
انجشَبيج أو انجشايج انزي يقذو يٍ خالنهب انًقشس:ثنبىىسَىس فً عيىً تَشَط
انًقشس يًثم عُصشاً سئيسيب ً أو ثبَىيب ً ثبنُسجخ نهجشايج:ثبّىَب
انقسى انعهًي انًسئىل عٍ انجشَبيج :جَُع األقضبً اىعيَُخ ثبىنيُخ واألقضبً اىَشبسمخ ثبىنيُبد
األخشي (ميُخ اىطت ,حقىق ,تشثُخ ,آداة ,وحبصجبد وٍعيىٍبد)
انقسى انعهًي انًسئىل عٍ رذسيس انًقشس:قضٌ عيٌ اىْفش ثنيُخ اِداة جبٍعه ثْهب
انسُخ انذساسيخ  /انًسزىي :اىفشقخ اىثبىثخ
ربسيخ اعزًبد رىصيف انجشَبيج2010 / 9 / 26 :
( أ ) انجيبَبد األسبسيخ
انكىد 0930:

انعُىاٌ  :أصبصُبد عيٌ اىْفش
انسبعبد انًعزًذح /انزذسيسيخ /2 :صبعخ أصجىعُب

انذسوس انعًهيخ -:

انًحبظشح  :واحذح اصجىعُب

انًجًىع  30:صبعخ

سبعبد اإلسشبد األكبديًً - :

( ة ) انجيبَبد انًهُيخ
يهذف انًقشس إنً:
 1ـ األهذاف انعبيخ نهًقشس :
دساصخ ٍفبهٌُ عيٌ اىْفش اىَختيفخ وٍْبهجه وٍىظىعبته
 2ـ انُزبئج انزعهيًيخ انًسزهذفخ نهًقشس :
في َهبيخ انًقشس يجت أٌ رعشف انطبنجخ:
1

أ ـ انًعشفخ وانفهى :
 a1اُ تعشف اىطبىجخ أهَُخ عيٌ اىْفش وعالقتخ ثضالٍخ اىفشد واىَجتَع. a2أُ تزمش اىطبىجةخ اىَْةبها اىَختيفةخ اىتةً َضةتخذٍهب اىجةبحثُِ فةً دساصةخ ٍىظةىعبد عيةٌاىْفش
 a3اُ تتعشف اىطبىجخ عيً ٍظبهش اىضيىك اىضىي واىغُش صىي a4أُ تشعش اىطبىجخ ثتقذَش عبىً ىيزاد ّتُجخ ىزَبدح ٍعبسفهب عِ ّفضهب واِخشَِ.ة ـ انًهبساد انزهُيخ :
 .1 b1اُ تْبقش اىطبىجخ اهٌ اىطشق اىتً َنتضت ثهب االّضبُ صيىمه. .2 b2اُ تقبسُ اىطبىجخ ثُِ تأثُش ٍظبهش االّفعبه اىَعتذه واىَتطشف عيً اىضيىك. .3 b3اُ تشثػ اىطبىجخ ثُِ اىضيىك اىضىي وأصبىُت اىتْشئخ اىصةيُيخ مُفُةخ باةجبط ٍطبىةتاىَْى وٍب تنىُ عيُه اخصُخ اىفشد فً اىَضتقجو ٍِ اىضىاء أو عذً اىضىاء.
 .4 b4اُ تصجح اىطبىجخ أمثش اصتجصبسا ثنُفُخ اىتعبٍو ٍع اِخشَِ ورىل ٍِ خةاله ٍعشفةخخصبئص اخصةُبتهٌ وحتةً ٍةع اىَشظةً اىنجةبس فأليةت اىَشظةً اىنجةبس تنةىُ
اّفعبالتهٌ مبألغفبه.
 .5 b5اُ تصةةجح اىطبىجةةخ أمثةةش وعُةةب وفهَةةب ىةةذوافع اىضةةيىك ىةةذَهب و ىةةذي اِخةةشَِ وخب ةةخاىذوافع االجتَبعُخ واىذوافع اىالاعىسَخ.
جـ ـ انًهبساد انًهُيخ وانعًهيخ انخبصخ ثبنًقشس :
ال َىجذ ٍهبساد عَيُخ
د ـ انًهبساد انعبيخ :
د -1-بختُبس ثشاٍا مَجُىتش
د -2-عشض اىتقبسَش فً ٍجَىعبد

2

 3ـ يحزىي انًقشس :
انًىظىع

عذد انسبعبد

سبعبد إسشبد دسوس
أكبديًيخ  /عًهيخ

يحبظشح



تعشَف عيٌ اىْفش وفشوعه وٍذاسصه

4

2

-



ٍْبها اىجيث فً عيٌ اىْفش

4

2

-



دوافع اىضيىك تعشَفهب وأّىاعهب
(فطشَخ  -اجتَبعُه -
الاعىسَه)
االّفعبالد

4

2

-

2

1

-



اىتعيٌ وّظشَبته وتطجُقبته

4

2

-



اإلدساك اىيضٍ

4

2

-



اىشخصُخ وتعشَفهب وثُْتهب واىعىاٍو 4
اىَؤثشح عيُهب
4
اىفشوق اىفشدَخ فً اىزمبء واالصتعذاد

2

-

2

-

30

15

-





Total
 4ـ أسبنيت انزعهيى وانزعهى :
 4.1غشَقخ اإلىقبء و اىَْبقشخ. 4.2اىقصخ. 5ـ أسبنيت رقييى انطالة

 5ـ  1ـ اختجبس ّهبئٍ تيشَشٌ ىتقٌُُ ٍعيىٍبد اىطبىجخ
 5ـ  2ـ اختجبس ّهبئٍ افىٌ ىتقٌُُ ٍعيىٍبد اىطبىجخ
جذول انزقييى :
انزقييى  1اختجبس ّهبئٍ تيشَشٌ األسجىع 15
انزقييى  2اختجبس ّهبئٍ افىٌ األسجىع 15
3

انُسجخ انًئىيخ نكم رقييى :
%

ايزحبٌ َصف انعبو  /انفصم انذساسً
ايزحبٌ َهبيخ انعبو  /انفصم انذساسً
اإليزحبٌ انشفىي

00
20

اإليزحبٌ انعًهً

%
%
%
%

أعًبل انسُخ  /انفصم انذساسً
أَىاع انزقييى األخشي
انًجًىع

%
% 100

أي رقييى أخش ثذوٌ دسجبد ال يىجذ
 6ـ قبئًخ انًشاجع
 6ـ  1ـ يزكشاد انًقشس
ٍيبظشاد ٍجهزح ثىاصطخ أصتبر اىَبدح
 6ـ  2ـ انكزت انذساسيخ
احَذ عزد ساجح :ا ىه عيٌ اىْفش -داس اىَعبسف -اىطجعخ )1999( 11 -
 6ـ  3ـ يجالد دوسيخ  ،يىاقع إَزشَذ  ، ................. ،إنخ
www.PSYCHOLOGY .com
 7ـ اإليكبَيبد انًطهىثخ نهزعهيى وانزعهى
اىضجىسح اىجُعبء
جهبص انعشض
قبعخ انذسس
ـ رى يُبقشخ انزىصيف واعزًبدِ ثًجهس انقسى انًُعقذ ثزبسيخ 2010 / 9 / 26
أسزبر انًبدح  :د /أييُخ عجذ هللا ثذوي
انزىقيع :
انزبسيخ / :

سئيس انقسى :ا.د َعيًخ عجذ انكشيى أحًذ
انزىقيع :

/
4

