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 .انهغحواألدتانؼرتٍ:انشعبتانهغحواألدتانؼرتٍ:يذاٌانى

  .   انهساَُاخ انتطثُقُح :انخخصص

  2018/2019: انسنت انجبيعيت .(نُساَس) انخايس:انسذاسي
 

 

 

 

 

 انُفسُح انهساَُاخ:انعنىاٌ

   األساسُح :وحذة انخعهيى

  02:انًعبيم 04:   عذد األرصذة

 . ساػاخ يُصفح تٍُ انُظرٌ وانتطثُق3: انحجى انسبعي األسبىعي

 ساػح وَصف  :(عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

 ............................. :(عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

        ساػح وَصف  :(عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 
 

 . انذكتىرج جًُهح غرَّة :االسى، انهقب، انرحبت

 ...............................................:(يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 

 ghriebdjamila.2015@gmail.com :انبريذ االنكخروني

  0553447932:  رقى انهبحف

 5- 13 انحجرج 14.00إنً 12.30 و 12.30 إن11.00ًَىو انخًُس : حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 انًبدة انهسبنيبث اننفسيت 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت

mailto:ghriebdjamila.2015@gmail.com
mailto:ghriebdjamila.2015@gmail.com
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 :(Pré requis)انًكخسببث 
 .يؼرفح تانهساَُاخ و فروػها، وػًهُح اكتساب انهغح

 

 :انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 
اكتشاف انؼالقح تٍُ انهساَُاخ وػهى انُفس فٍ ػًهُح اكتساب انهغح، وأهًُح انؼهى فٍ حم إشكاالخ راخ 

 .ػالقح تانهغح

 أهذاف يغ انتركُز فقط ػهً األهذاف انتٍ 6 انً 3يٍ  ):(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهذاف انتؼهى

 (َتى تقًُُها

 أن ٌحدد الطالب مفهوم اللسانٌات النفسٌة -1
 .أن ٌبٌن العالقة بٌن اللسانٌات النفسٌة و العلوم األخرى -2
 .أن ٌمٌز بٌن مراحل اكتساب اللغة -3
 .أن ٌفرق بٌن عملٌتً االكتساب و التعلم اللغوي -4
 .أن ٌستخلص أهمٌة العلم فً عالج أمراض الكالم -5

 
 

 

(التطبٌق)   

.نصوص تطبٌقٌة من كتاب علم النفس اللغوي لحنفً بن عٌسى  

.نصوص من علم اللغة النفسً ألحمد منصور  

. نصوص من اللسانٌات النفسٌة لعبد هللا العصٌلً  

. نصوص من مقال أثر اللسانٌات للنهوض بمستوى مدرسً اللغة العربٌة لعبد الرحمن الحاج صالح  

اكتساب اللغة لمارك رٌشل: نصوص من كتاب  

.أمراض الكالم لمصطفى فهمً: نصوص من   

.نص من كتاب علل اللسان وأمراض اللغة لمحمد كشاش  

.كتاب الحبسة و أنواعها ألحمد حابس./ نص من كتاب البٌان و التبٌٌن للجاحظ  

.نص من كتاب سٌكولوجٌة اللغة و الطفل للسٌد عبد الحمٌد سلٌمان  

.نص من كتاب أسس تعلم اللغة ، دوغالس براون  

 

 

 

 

 

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 ايتحاٌ 50

 ايتحاَجزئٍ 20

 أػًال يىجهح 

 أػًال تطثُقُح 10

فردٌانًشروع ال 10  

(ضًٍ فرَق)األػًال انجًاػُح    

 خرجاخ يُذاَُح 

 (انغُاب / انحضىر )انًىاظثح 10

(َتًتحذَذها  )ػُاصر أخري    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

 محاضرات فً علم النفس اللغوي حنفً بن عٌسى 

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

 علم اللغة النفسً عبد هللا العصٌلً 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

 علم اللغة النفسً صالح بلعٌد  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ
 األسبوع األول  

 األسبوع الثانً  

 األسبوع الثالث  

 األسبوع الرابع  

 األسبوع الخامس  

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

 األسبوع السابع  

 االسبوع الثامن  

 االسبوع التاسع  

 االسبوع العاشر  

 األسبوع الحادي عشر  

 األسبوع الثانً عشر  

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزيني انًرحقبانًخطط
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 الرقم االسم و اللقب التوقٌع

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


