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 مقدمة: 

 

 يعزييزبكلية التربية بجامعة الملك سعود بأن يضع بيي  ييكيك  يتشرف قسم علم النفس
والقيييارل دليييير مبتليييرا بيييالبطل الكراسيييية البااييية بيييال رام  ا كاديميييية  الطالييي 

والتعليميييية ايييم القسيييم  ييييا يتضيييم  هيييدا اليييكليل البطييية الكراسيييية الم ك ييية لكر ييية 

وتييكريس علييم  االختلااييم النفسييم الرئيسييي  ال كييالوريوف اييم علييم اليينفس بمسيياري  

 أيضا يشتمل الكليل علي  المطلوبة.واف مبتلر لكل مقرر م  المقررات  النفس، مع

م ك اقك تكدل الثر ة.البطل الكراسية ل رام  الما ستير البمسة وكدلك برام  الككتوراه 

ام  تضيمي  اليكليل رةييية القسيم ورسييالت  واهكااي  عييروة علي  متطل ييات االلت يا  بييال ر

 اضييااة لمييا يتييوار للقسييم ميي  ومكا ييات ومييوارد ط يعييية ومادييي  روط ،وشييا كاديمييية 

 فسييية وأكاديمييية كو ييكات البييكمات النفسييية والمبت ييرات والقييياف  وو ييكات خكمييية

 النفسم. 
 

واير ام البتام آمل أن  كون قك واقنا م  خرل ما عرض ام هدا الكليل المبتلر ايم تي

ة خاايي والطييرو والطال يياتاالعييزا  عاميية  المعلومييات االساسييية التييم ي تا رييا القييرا 

 سائلي  العلم القكير التوايق والسكاد ا   سميع مجي  ...
 

 

 رئيس قسم علم النفس                    
 

 ليم أ.د. ارك ب  ع كهللا الك                                        

 هـ 1435/2/2
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 الدراسة في قسم علم النفس : تطور ــ1

وكا ت  ـه1392أ شئ قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة الملك سعود عام  

رف م مكاأهكاف القسم ام ال كاية ترت ل بإعكاد مكرسي  ومكرسات لمادة علم النفس ا

ت ام اإلعكاد المرنم والتربوي للمكرسي  والمكرسا التعليم العام والمساهمة ام

اً التبللات ا خرى وال أ    لل بعك ذلك بعض التعكيل ام أهكاف القسم. انظر

ت تعكيرلركتفا  م  مكرسم مقرر علم النفس ام المر لة الثا وية تم ودخال بعض ال

 لنفسيي عل  برام  القسم ا كاديمية وأا ح التركيز عل  تبري  المتبللي  ا

ي  التو المؤهلي  للعمل ام مجاالت عكيكة مثل الل ة النفسية واللناعة واإلرشاد و

 ومؤسسات الرعاية اال تماعية والفئات البااة. 
 

واستجابة للتطورات التعليمية وا تيا ات التنمية وبرام  النمو ام المجاالت  

ً سية ليكون بر المبتلفة طور القسم ومكا ات  العلمية وبرامج  وخطط  الكرا رً متكام امجا

عل  مستوى ال كالوريوف أو الكراسات العليا لتبري   ام علم النفس سوا ً 

 ً ً  المتبللي  النفسيي  وا خلائيات النفسيات المؤهلي  علميا ام  للعمل ومرنيا

عاية مجاالت التعليم والل ة النفسية واللناعة واإلرشاد والتو ي  ومؤسسات الر

 لجامعمعام ائات البااة . وي لغ عكد الطرو المسجلي  بالقسم خرل الاال تماعية والف

  ( طال اً وطال ة.1195) هـ  1434/  1433

هـ بمنح در ة الما ستير ام 1398بكأت الكراسات العليا ام القسم ام عام  

تبلص اإلرشاد والتو ي  النفسم. واستجابة ال تيا ات العمل للمتبللي  النفسيي  

تم تطوير البطة الكراسية للما ستير  ،النفسيات ام المجاالت المبتلفة والمتبللات

لتكون أكثر تبللا وتركيزاً لتشمل خمسة مسارات رئيسية يمك  للطال  االختيار 

علم  ،البكمات النفسية لغير العاديي  ،  علم النفس اإلرشادي والعيادي م  بينرا وهم

وتجكر  والقياف النفسم. ،اعم واللناعموعلم النفس اال تم ،النفس التربوي والنمو
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اإلشارة ولم ا   قك تبرج م  القسم ام مر لة الما ستير مند تأسيس  و ت  اآلن ما 

 ( طال  وطال ة .433يزيك علم )

ً  ذكوراً  و ظرا لإلق ال الك ير م  ق ل الطرو ) ير ام لما ست( عل  بر ام  ا وو ا ا

 لعكم و ظراً  ،دي عل  و   البلوصوعل  مسار علم النفس اإلرشا ،علم النفس

 رغ ةول ،الكاام عل  ب و رملعوبة تواير اإلشراف قكرة القسم عل  استيعابرم ل

 ل لولك ر عكد ممك  م  الطرو المتقكمي  لأالقسم ام راع قكرت  عل  استيعاو 

 عل  در ة الما ستير ولتمكين  م  وعكاد ممارسي  يستطيعون م اشرة العمل

ام  تطوير بر  ـه1429ــ  1428عام ام لول عل  الكر ة اقك تم المرنم بعك ال 

    الما ستير ام علم النفس اإلرشادي ب يا يشتمل عل  خياري 
  .)علم النفس اإلرشادي )خيار المقررات والرسالة 

  .)علم النفس اإلرشادي )خيار المقررات واالخت ار الشامل 

هـ  ام 1425/1426ام العام الجامعم  اقك بكأ القسم  ،أما ببلوص بر ام  الككتوراه

 تضم يتقكيم بر ام  للكراسة لل لول عل  در ة دكتوراه الفلسفة ام علم النفس. و

لنفس ا  مسار علم النفس اإلرشادي ومسار علم  ال ر ام   ر ة مسارات معتمكة هم

ة ضو هيئمسار علم النفس اال تماعم. ويمك  للبري  م  ال ر ام  العمل كعوالتربوي 

سات أو كممارف ام و كى المؤس ،تكريس أو با ا ام و كى مؤسسات التعليم العالم

 ذات العرقة.

 : رؤساء قسم علم النفس 
 

 الفترة االسم م

 هـ1400 –هـ 1392 د. السيك م مك خيري )ر م  هللا ( 1

 هـ1401 -هـ 1400 د. م مك ع كالر م  ال سماعيل)ر م  هللا ( 2

 هـ1407 –هـ  1401 النااع ال الشارع هللا ب   كد . ع.أ 3

 هـ1408 -هـ1407 الر م  ب  سليمان الطريري ع ك د..أ 4

 هـ1410 –هـ 1409 هللا ب  علم القاطعم د. ع ك 5
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 الفترة االسم م

 هـ1415 -هـ 1411 د. سعيك ب  ع ك هللا الكبيسأ. 6

 ه1420 –هـ 1416 هللا الربيعة د. ارك ب  ع ك 7

 هـ  1425 -هـ1421 كىد. عمر ب  ع ك الر م  المفأ. 8

 هـ 1430 –هـ 1425 د.  سي  ب  سعود الررل 9

 هـ1435 -هـ 1431 أ.د . ارك ب  ع ك هللا الكليم 10

 هـ  تم اآلن 1435 د. سليمان االح الجمعة 11

 

 

 الرؤية والرسالة:ــ 2

 ولم امالم لم والك ي المستوىعل   يسع  قسم علم النفس أن يل ح رائكاً  : الرؤية*

ات ستشاروتقكيم اال ،  وعكاد المبتلي  النفسيي  ومكرسم علم النفس وال ا ثي  جالم

 ووعكاد الكراسات العلمية. ،النفسية وال  ثية

و أعلمي  وعكاد الكوادر العلمية ام مجال علم النفس م  اختلاايي  أو م : الرسالة*

قكيم وت عاد المجتموتواير البكمات النفسية  ار ،با ثي , وتشجيع الكراسات العلمية

عل   بتلفةاالستشارات للقطاعي  ال كومم وا هلم. يتم ذلك م  خرل برام  القسم الم

ية ت مادالقسم م  ومكا ا وارهوما ي ،سات العلياامستوى المر لة الجامعية أو الكر

 بشرية.و

 أهداف قسم علم النفس:ــ 3

ية لنفس  المقررات اتعميق المفاهيم اإلسرمية ووبراز معطياترا ام شت  ــ1

 واعت ار ذلك ضرورة يج  التأكيك عليرا . 

وعكاد المتبللي  النفسيي  المؤهلي  للعمل ام المجاالت الوظيفية لعلم  ـــ2

النفس ام مكارف التعليم العام والجامعات ومعاهك ومؤسسات المعوقي  والفئات 
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  لمؤسسات اللناعيةالبااة وودارات البكمة المك ية ومستشفيات الل ة النفسية وا

 دا  مرام مبتلفة مثل التو ي  واإلرشاد الطربم والتو ي  والتكري  المرنم واالختيار 

  . الوظيفم وغيرها م  المرام التم توكل للمتبلص النفسم

 ل  اوعكاد الطرو للكراسات العليا المتبللة التم تريئ للتكريس وا ـــ3

 ف والجامعات ومؤسسات الل ة النفسيةوالعمل العيادي واالستشاري ام المكار

 .والمنشآت اللناعية واال تماعية وغيرها 

م  المساهمة ام وعكاد الطرو الدي  ينتمون ول  تبللات أخرى ويتض ـــ4

طرو كبر امجرم دراسة مقررات ام علم النفس كجز  م  وعكادهم العلمم أو المرنم 

  . لم  اآل  ا سنان والتمريض وال اسالتربية واآلداو والعلوم الط ية التط يقية وط

ها عاهكالمساهمة ام راع مستوى كفا ة مكرسم وزارة التربية والتعليم وم ــ5

ف التربوية ع  طريق تكريس المقررات النفسية والتربوية لمكرسم ومكيري مكار

ية ام بة الترا كليالتعليم العام م  الجنسي  الدي  يلت قون بالكورات التكري ية التم تعقكه

 كل عام دراسم . 

ة النفسي االتالقيام بال  وث العلمية والميكا ية والتجري ية ام مبتلف المج ـــ6

  اعية .ال تموا النفسيةبركف و را  المعراة النفسية وتقكيم ال لول المرئمة للمشكرت 

ط   شا تقكيم االستشارات المتبللة ام المجاالت التم يمارف ايرا القسم ــ7

 مات ام، عروة عل  ما يقكم  القسم م  وسراالجرات ال كومية أو ا هلية   ي م 

 .برام  واعاليات التوعية والتثقيف م  خرل المؤسسات المجتمعية المتعكدة 

ل   ك ي  عتقكيم البكمات النفسية واإلرشادية والعر ية للطرو والمواطن ـــ8

 مم والتو ي  المرنم . سوا  ام مجاالت العرج النفسم واإلرشاد التعلي

 العلمية بالقسم :و األكاديميةالبرامج ــ 4

م اساهم ييقكم القسم برام  تعليمية عل  مستوى ال كالوريوف والكراسات العليا كما 

   ال رام  التعليمية والتكري ية ام مجاالت تبلل  وم  هده ال رام  ما يلم 

 * در ة دكتوراه الفلسفة ام علم النفس .

 الما ستير ام علم النفس . * در ة 
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 * بكالوريوف التربية ام علم النفس . 

 ً اسات الكر بالتعاون مع كلية * دبلوم التو ي  واإلرشاد الطربم )يقكم أ يا ا

 . التط يقية وخكمة المجتمع(

 

التم  لتكري يةيساهم القسم ام تقكيم الكورات ا : البرامج التدريبية وخدمة المجتمعــ 5

م  ية التتكريالكورات الالكراسات التط يقية وخكمة المجتمع بالجامعة وكدلك  تعقكها كلية

م مشراوتعقكها كلية التربية لمكيري ومكرسم التعليم العام والمشراي  التربويي  

 بوزارة التربية والتعليم. المناه 

 ً  كىلغي  يعمل العكيك م  أعضا  هيئة التكريس كمستشاري  متفرغي  أو غير متفر أيضا

بكم  رات عكيكة ام القطاعي  ال كومم وا هلم. ويشارك العكيك منرم ام أ شطة ت

تم لمية الالع المجتمع مثل المشاركة ام ال رام  التلفزيو ية واإلذاعية وو را  الكراسات

 ،تتياهروو الف ،ودمان المبكرات ،تتناول مواضيع ترم المجتمع مثل ا  راف ا  كاث

 م والجريمة الخ.السلوك العكوا  ،الوطنية

طرو لفسم أيضا يو ك بالقسم و كة للبكمات النفسية تقكم خكمات اإلرشاد والعرج الن

م   م  ي تا ون لمثل هده البكمات. كدلك تستق ل الو كة  االت عكيكةوالجامعة 

ً أو أطفاالً  شكي  و راأ خارج الجامعة وم  ائات المجتمع المبتلفة سوا  كا وا طربا

 .النفسية التم يعا ون منراكرت الشبلي  وترم عل  تجاوز المشوت اول مساعك

فة مبتل أ شطة أو دورات متبللة تفيك قطاعات تنظيم وتنفيدوالقسم لكي  االستعكاد ل

سجون والعاملي  بال ،والعسكريي  ،مثل مكيري الشركات والمؤسسات العامة والبااة

 يرها.اف والتقويم التربوي وغوالمكرسي  والمرتمي  بالقي ،والمستشفيات والملا ع

 نفسيةويشار هنا ول  و ود متبللي  ام القسم لكيرم القكرة عل  توظيف المعراة ال

  غيرها.رن ولبكمة العاملي  ام المجاالت ا خرى مثل اإلدارة والتكري  والكعاية واإلع

 
مبتلف  ية اموباإلضااة ول  ذلك يقوم القسم بإ را  ال  وث العلمية والميكا ية والتجري 

ية السلوك شكرتالمجاالت النفسية بركف و را  المعراة النفسية وتقكيم ال لول المرئمة للم

 .واال تماعية
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 : ومصادره إمكانات القسمــ 6

يعت ر قسم علم النفس بجامعة الملك سعود م  أك ر أقسام علم النفس بالجامعات  

   تعليمية وال  ثية ال كيثةالعربية وأكثرها تطوراً وتوايراً لإلمكا ات ال

 
 

 أعضاء هيئة التدريس :  ــأ 
يو ك بالقسم  ب ة م  ا ساتدة المتبللي  ام مبتلف اروع علم النفس  

  ، ي التوواإلرشاد  ،علم النفس العيادي ،النظرية والتط يقية مثل علم النفس التربوي

 ، منفس الفسيولوعلم ال ،علم النفس اال تماعم ،علم النفس اللناعم والتنظيمم

ي م. علم النفس التجر ،علم  فس النمو ،اإل لا  النفسم ،االخت ارات والمقاييس

باإلضااة ول  ذلك هناك العكيك م  الم اضري  والمعيكي  وانيم المبت رات 

ـ( ه1434) واالختلاايي  النفسيي  ام مجاالت البكمة النفسية المبتلفة. وي لغ  اليا

وضااة  عضواً  (71)الر ال والنسا   الككتوراه م م   ملة  سعكد أعضا  هيئة التكري

 والمعيكي .م  الم اضري   عضوا (54)ول  

 

 :المختبرات ــب 

ة   هيئوضااة ول   رص القسم عل  تواير كااة اإلمكا ات ال شرية المؤهلة م  أعضا

ام  راكامالتكريس، اإن القسم تمك  م  تواير مبت رات عكيكة تضم أ رزة  كيثة الستب

ا م ال يوالتجري  والقياف والتشريح إل را  التجارو وال  وث ام المجال اإل سا م و

ظة ، مبت ر علم النفس الفسيولو م ، وغرف المر  وم  هده المبت رات ما يلم   

لو يا لفسيوومبت ر ال اس   اآللم ، ومبت ر علم النفس التجري م والمعرام ، ومبت ر ا

   سجة الكرربائية .الكرربائية ، ومبت ر ا

   يلم طرب  خكمات مسا كة منرا ماليريئ القسم  : الوحدات المساندة –ج 

ً و( اخت اراً 117)  تضم هده الو كة أكثر م   و كة االخت ارات النفسية*  مقياسا

س مقاييتغطم العكيك م  المجاالت النفسية والتم أهمرا مقاييس الدكا  والقكرات و

 الشبلية.
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وث   ال  تضم هده الو كة العكيك م : قسم ومركز المعلومات النفسيةمكتبة ال *

ية لتربووالكراسات والكوريات واإل لا ات وال يا ات ام مجاالت ال  وث النفسية وا

غ وي ل وضااة ول   سخ م   ميع رسائل الما ستير التم أ جزها طرو وطال ات القسم

ً 1700وت توي ) ،( رسالة215عكدها ) ضم تكما  . النفس  ميع اروع علم ام ( كتابا

 عليرا مسجلةتتناول المواد ال ،العكيك م  ا قراص المكمجة وأشرطة الفيكيو التعليمية

 اروع كثيرة م  علم النفس.

 

 كليةالتقكم خكمات اإلرشاد والعرج النفسم لطرو  : النفسيةالخدمات  وحدة*

عكيكة  تستق ل الو كة  االتم  ي تا ون لمثل هده البكمات. كدلك ووطرو الجامعة 

ي  و راشكالً أكا وا طرباً أو أطفا م  خارج الجامعة وم  ائات المجتمع المبتلفة سوا ً 

 كة ل  ووباإلضااة  ،وت اول مساعكترم عل  تجاوز المشاكل النفسية التم يعا ون منرا

اث  كتقكم خكمات لطرو القسم وتركف هده الو كة ول  والتم اإلرشاد ا كاديمم 

ة  تماعيواال تغيرات ويجابية ام أ ماط سلوك الطال  الجامعم تجاه قيم مجتمع  الثقااية

ختيار را باوالمرنية ومساعكت  اكتشاف ذات  واتباذ قرارات  بنفس  وخااة ما يتعلق من

التبلص المرئم لميول  وقكرات  والتغل  عل  اللعوبات التم تعترض مساره 

 الكراسم .

 

 

 لتعليمية بالقسم:البرامج اــ 7

 بكالوريوس التربية في علم النفس:: أولا 
لم ع  ع يركف بر ام  ال كالوريوف ام علم النفس ول  تكوي  خلفية قوية لكى الطال 

 . يكرف يقيةالنظرية أو التط النفس وتاريب  ومناه  ال  ا اي  واروع  المبتلفة سوا ً 

ً للبطة الجكيكة مستويات ( 6)  عل ساعة مقسمة (  107) الطال    ) واقا

 ساري م  الم . وعنك  راية المستوى الرابع يبتار الطال  وا كاً (  هـ1433/1434 

  لتاليي ا

 : مسار األخصائي النفسي ــ1



 

11 
 

  متوقع يركف هدا المسار ول  وعكاد الطال  لممارسة مرام أخلائم  فسم م تكئم. وي

ة تط يقيع  علم النفس واروع  الالطال  عنك التبرج أن يكون قك اكتس  خلفية قوية 

 وضااة ول  مقرر التكري  الميكا م ام الفلل م  خرل دراسة مقررات متبللة

الكراسم ا خير والدي يقضي  الطال  كمتكرو ام و كى المؤسسات ت ت وشراف 

 الملك خالك الجامعم قسم الط وم  تلك المؤسسات  مستشف   ،مشترك م  القسم

 ، ممستشف  الملك سعود الط ،الط م ا ملجمع م ،الوطنم مستشف  ال رف ،النفسم

 ،ة كوميالعيادات النفسية ام مبتلف المستشفيات ال ،مستشف  ا مير سلمان بالرياض

نظمات المؤسسات اللناعية وم ، معاهك الفئات البااةو ،دور الرعاية اال تماعيةو

   اإلرشاد والتو ي  الطربم ام المكارف العامة. ،العمل

ة مثل ويمك  للبري  م  هدا المسار العمل كأخلائم  فسم م تكئم ام مجاالت عكيك 

شاد اإلر ،المؤسسات اللناعية ومنظمات العمل ،مستشفيات وعيادات الل ة النفسية

 ومؤسسات الفئات البااة. ،مؤسسات الرعاية اال تماعية ،والتو ي  الطربم

 

 : مسار تدريس علم النفس ــ2

 .لعام ر ول  وعكاد الطال  لتكريس علم النفس ام مكارف التعليم ايركف هدا المسا

ة وضاا ويتوقع م  الطال  عنك التبرج أن يكون قك اكتس  خلفية قوية ع  علم النفس

ول  مرارات التكريس وذلك م  خرل دراسة مقررات ام المناه  وطر  ووسائل 

ارف دي يمكراسم ا خير والالتكريس وضااة ول  مقرر التربية الميكا ية ام الفلل ال

اي  الطال  التكريس كمتكرو ام و كى المكارف ت ت وشراف أ ك أعضا  هيئة 

س النف ويمك  للبري  أن يعمل كمكرف لعلم ،التكريس م  قسم المناه  وطر  التكريس

    ام المر لة الثا وية.

 

 هـ طالب وطالبات(1433/1434)  سالبكالوريوالخطة الدراسية لمرحلة 

 

 

 : مسار األخصائي النفسي
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 املستوى الثالث
 متطلب سابق  الساعات املعتمدة عملي نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر

  2  2 اصول الثقافة االسالمية سلم 101
  2  2 أصول الرتبية اإلسالمية ترب 102
  3  3 املدخل إىل علم النفس نفس 104
  2  2 -1 -علم نفس النمو نفس 110
  3  3 علم النفس االجتماعي سنف 132
  2  2 ديناميات اجلماعة نفس 321
  3  3 مقدمة يف التعلم والتعليم هنج 334
  2  2 أسس التوجيه واإلرشاد نفس 371

  19   جمموع الساعات املعتمدة

 الرابعاملستوى 
 

 متطلب سابق  الساعات املعتمدة عملي*** نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر
  2  2 املهارات اللغوية عرب 101
  2  2 علم النفس الرتبوي نفس 222
  3  3 نظرايت التعلم نفس 323
  3  3 علم نفس الفئات اخلاصة نفس 333
  3 2 2 -1 -علم النفس احليوي نفس 365
  3  3 علم النفس املعريف نفس 367

  2  2 متطلب اختياري جامعة/ سلم* 
  18   جمموع الساعات املعتمدة

 ( 1* خيتار الطالب مقرر من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )
 *** كل ساعتني عملي تعادل ساعة واحدة معتمدة.

 

 اخلامس   املستوى
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 متطلب سابق  الساعات املعتمدة عملي*** نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر
 نفس 110 2  2 -2-علم نفس النمو  نفس 112
  2  2 بويالتقومي الرت  نفس 151
  3  3 علم النفس اإلحصائي نفس 253
  2  2 الرتاث النفسي عند املسلمني نفس 278
  3  3 نظرايت الشخصية نفس 332
  3 2 2 علم النفس التجرييب نفس 361
  2  2 االضطراابت السلوكية نفس 472

  2  2 متطلب اختياري جامعة/ سلم * 
  19   جمموع الساعات املعتمدة

 ( 1تار الطالب مقرر من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )* خي
 *** كل ساعتني عملي تعادل ساعة واحدة معتمدة.

 السادس املستوى 
 

 متطلب سابق  الساعات املعتمدة عملي*** نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر
 نفس  253 3 2 2 مقاييس الذكاء والقدرات نفس 341
 نفس  365 3 2 2 -2-يعلم النفس احليو  نفس 368
  3  3 علم النفس املرضي نفس 370
 نفس  365 3 2 2 علم النفس العصيب نفس 382
  2  2 مناهج البحث يف علم النفس والرتبية نفس 461
  3  3 علم النفس الصناعي والتنظيمي نفس 480

  2  2 متطلب اختياري جامعة/ سلم * 
  19   جمموع الساعات املعتمدة

 ( 1ار الطالب مقرر من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )* خيت
 *** كل ساعتني عملي تعادل ساعة واحدة معتمدة.
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 السابع املستوى 
 

 متطلب سابق الساعات املعتمدة عملي*** نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر
 نفس 382 2  2 علم النفس الدوائي نفس 279
 نفس 253 3 2 2 مقاييس الشخصية نفس 342
  2  2 املقابلة يف علم النفس اإلرشادي نفس 374
  2  2 اإلرشاد النفسي يف اجملال املهين نفس 380
  3  3 علم النفس العيادي نفس 471
  2  2 العالج السلوكي وتطبيقاته نفس 476
  3  3 العالج النفسي نفس 478
  3  3 علم النفس اجلنائي نفس 498

  20   جمموع الساعات املعتمدة
 *** كل ساعتني عملي تعادل ساعة واحدة معتمدة.

 الثامن املستوى 
 متطلب سابق  الساعات املعتمدة عملي نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر

  12 12  التدريب امليداين نفس 440
  12   جمموع الساعات املعتمدة

 
 : مسار التدريس

 املستوى الثالث
 متطلب سابق  الساعات املعتمدة عملي نظري اسم املقرر قرررقم ورمز امل

  2  2 املدخل إىل الثقافة اإلسالمية سلم 101
  2  2 أصول الرتبية اإلسالمية ترب 102
  3  3 املدخل إىل علم النفس نفس 104
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  2  2 -1-علم نفس النمو  نفس 110
  3  3 علم النفس االجتماعي نفس 132
  2  2 ات اجلماعةدينامي نفس 321
  3  3 مقدمة يف التعلم والتعليم هنج 334
  2  2 أسس التوجيه و اإلرشاد نفس 371

  19   جمموع الساعات املعتمدة

 الرابعاملستوى 
 متطلب سابق  الساعات املعتمدة عملي نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر

  2  2 املهارات اللغوية عرب 101
 نفس 110 2  2 -2-لنموعلم نفس ا نفس 112
  2  2 علم النفس الرتبوي نفس 222
  2  2 دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 242
  3  3 نظرايت التعلم نفس 323
  3  3 علم نفس الفئات اخلاصة نفس 333

 سلم 101 2  2 متطلب اختياري جامعة/ سلم* 
  2  2 متطلب اختياري كلية** 

  18   جمموع الساعات املعتمدة
 ( 1* خيتار الطالب مقرر من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )
 (2** خيتار الطالب مقرر من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم )

 
 

 اخلامس  املستوى
 عملي*** نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر

الساعات 
 املعتمدة

متطلب 
 سابق 

  2  2 التقومي الرتبوي نفس 151
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 هنج 251
 تقنية املعلومات واالتصال يف تطبيقات

 2 التعلم والتعليم
 

2  

  3  3 نظرايت الشخصية نفس 332
  3  3 علم النفس اإلحصائي نفس 253
  3 2 2 علم النفس التجرييب نفس 361
  3 2 2 -1-علم النفس احليوي  نفس 365
  2  2 االضطراابت السلوكية نفس 472

 سلم 101 2  2 متطلب اختياري جامعة/ سلم* -
  20   جمموع الساعات املعتمدة

 ( 1* خيتار الطالب مقرر من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )
 *** كل ساعتني عملي تعادل ساعة واحدة معتمدة.

 السادساملستوى 
 متطلب سابق  الساعات املعتمدة عملي*** نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر

 نفس 253 3 2 2 الذكاء والقدرات مقاييس نفس 341
  3  3 علم النفس املعريف نفس 367
  3  3 علم النفس املرضي نفس 370
  2  2 -1-التعلم و التعليم يف علم النفس  هنج 381
  2  2 مناهج البحث يف علم النفس والرتبية نفس 461
  3  3 علم النفس العيادي نفس 471

  2  2 متطلب اختياري جامعة/ سلم* 
  18   جمموع الساعات املعتمدة

 

 ( 1* خيتار الطالب مقرر من متطلبات اجلامعة يف اجلدول رقم )
 *** كل ساعتني عملي تعادل ساعة واحدة معتمدة.
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 السابعاملستوى 
 

 متطلب سابق  الساعات املعتمدة عملي*** نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر
 نفس  253 3 2 2 مقاييس الشخصية نفس 342
  2  2 املقابلة يف علم النفس اإلرشادي نفس 374
  2  2 -2-التعلم و التعليم يف علم النفس  هنج 382
  2  2 العالج السلوكي وتطبيقاته نفس 476
  3  3 العالج النفسي نفس 478
  3  3 علم النفس الصناعي والتنظيمي نفس 480
  3  3 علم النفس اجلنائي نفس 498

   2  2 ب اختياري كلية**متطل 
  20   جمموع الساعات املعتمدة

 (2** خيتار الطالب مقرر من متطلبات الكلية يف اجلدول رقم )
 *** كل ساعتني عملي تعادل ساعة واحدة معتمدة.

 

 الثامن املستوى 
 

 متطلب سابق  الساعات املعتمدة عملي نظري اسم املقرر رقم ورمز املقرر
 هنج 382  12 12  امليدانية الرتبية هنج 463

  12 12  جمموع الساعات املعتمدة
 
 

 

 ثانيا: درجة الماجستير في علم النفس:
 

هـ بمنح در ة الما ستير ام تبلص 1398ام القسم ام عام بكأت الكراسات العليا 

. واستجابة ال تيا ات العمل لألخلائيي  النفسيي   اإلرشاد والتو ي  النفسم

تم تطوير البطة الكراسية للما ستير  ، نفسيات ام المجاالت  المبتلفةوالمتبللات ال
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 ، لتكون أكثر تبللاً وتركيزاً ولتشمل خمسة مجاالت يمك  للطال  االختيار م  بينرا

علم النفس  ، البكمات النفسية لغير العاديي  ،   علم النفس اإلرشادي والعيادي وهم

   .والتقويم والقياف  ، م واللناعمعلم النفس اال تماع ، التربوي والنمو

)أ( عيادي و)و( ورشادي  ي يضم مجموعت مسار علم النفس اإلرشاديكان و

و لطرالإلق ال الك ير م  ق ل  ويتضم  دراسة مقررات  م وعكاد رسالة. و ظراً 

نفس )ذكورا وو ا ا( عل  بر ام  الما ستير ام علم النفس وعل  مسار علم ال

عوبة لعكم قكرة القسم عل  استيعابرم لل و ظراً  ، البلوصاإلرشادي عل  و   

ولرغ ة القسم ام راع قكرت  عل    ،تواير اإلشراف المناس  عل  ب و رم

ير ك ر عكد ممك  م  الطرو المتقكمي  لل لول عل  در ة الما ستأاستيعاو 

 عل  ولتمكين  م  وعكاد ممارسي  يستطيعون م اشرة العمل المرنم بعك ال لول

 عل  تطوير وت كيا مقررات وخطة مسار علم الكر ة اقك عمل القسم مؤخراً 

    النفس اإلرشادي ب يا تتضم  خياري  هما
 

 علم النفس اإلرشادي )خيار المقررات والرسالة(. يتطل  ال لول عل  

 ستير و كة م  مقررات الما ( 27)الكر ة ام هدا البيار أن يجتاز الطال  

 . ميكا م باإلضااة ول  وعكاد الرسالةبما ايرا التكري  ال
  .)ز أن يجتاعلم النفس اإلرشادي )خيار المقررات واالخت ار الشامل

أن و ،  و كة م  مقررات الما ستير بما ام ذلك التكري  الميكا م (50)الطال  

ا ت بماالخت ار الشامل الدي يعط  للطال  بعك وكمال  ميع المقررا يجتاز كدلك

 . لميكا م الدي يعط  ام المستوى البامسالتكري  ا ايرا
 

هـ 1428سم وقك وااق مجلس الجامعة عل  هدا ال ر ام  المطور ام  راية العام الكرا 

 هـ1429 –

ويركف هدا المسار ول  وعكاد كوادر علمية ام مجال اإلرشاد النفسم قادرة عل   

را وتقكيم المساهمة ام الوقاية م  المشكرت اال تماعية والنفسية وتشبيل
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البكمات النفسية المناس ة لرا ام المكرسة وام المؤسسات المجتمعية 

 . ا خرى
 :  شروط القبول

بعك استيفا  المتقكمي  شروط الق ول المعتمكة م  ق ل عمادة الكراسات العليا  

م  لنفس يعطم القسم ا ولوية لدوى المعكالت المرتفعة وللمتبر ي  م  أقسام علم ا

ول الق  والمفاضلة امر ت ريري ومقابلة شبلية مع المتقكمي  والمتقكمات يجرى اخت ا

%( 90)تعتمك علم الكر ة الكلية لكل م  المعكل التراكمم ام مر لة ال كالوريوف 

قابلة وهم %( ، علم ان يجتاز الطال  الكر ة المطلوبة ام الم10والمقابلة الشبلية )

 ( .100م  أال  60)

 

 

 

 

 
 

 تريمرحلة  املاجس
 املقررات املشرتكة 

 املستوى األول
 رقم ورمز املقرر املقرر اسم املعتمدةالساعات 
 نفس 501 مناهج البحث وتصميم التجارب 3
 نفس 505 اإلحصاء النفسي ) متقدم( 3
 نفس 575 القياس النفسي ) متقدم ( 3
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 املعتمدةجمموع الساعات  9

 
 

 عة )أ( تربويالنمو: اجملمو  علم النفس الرتبوي ومسار 
 

 الثاين  املستوى 
 رقم ورمز املقرر املقرر اسم املعتمدةالساعات 
 نفس 511 ) متقدم ( يعلم النفس الرتبو  2
 نفس 512 التوجيه الطاليب اإلرشاد و 2
 نفس 513 علم نفس القراءة 2
 نفس 515 املهين التوجيه الرتبوي و 2
 املعتمدةجمموع الساعات  8

 
 املستوى الثالث

 رقم ورمز املقرر املقرر اسم الساعات املعتمدة
 نفس 599 تطبيقية دراسات عملية و 3
 نفس 516 دراسات متقدمة يف نظرايت التعلم 2
 نفس 530 (1علم نفس غري العاديني ) 2
 جمموع الساعات املعتمدة 7

 ن املستوى الرابع حىت التخرجم
 مز املقررر رقم و  املقرر اسم الساعات املعتمدة

 نفس 600 الرسالة 6
 جمموع الساعات املعتمدة 6

 

 النمو: اجملموعة )ب ( منو علم النفس الرتبوي ومسار 
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 املستوى الثاين

 رقم ورمز املقرر راملقر  اسم الساعات املعتمدة
 نفس 520 نظرايته النمو و 2
 نفس 521 مشكالت النمو يف الطفولة خصائص و 2
 نفس 522 ملراهقةمشكالت النمو يف ا خصائص و 2
 نفس 523 علم نفس الكبار 2
 جمموع الساعات املعتمدة 8

 
 املستوى الثالث

 رقم ورمز املقرر املقرر اسم الساعات املعتمدة
 نفس 599 تطبيقية دراسات عملية و 3
 نفس 524 الدراسة الثقافية املقارنة للنمو 2
 نفس 530 (1علم نفس غري العاديني ) 2
 ات املعتمدةجمموع الساع 7

 من املستوى الرابع حىت التخرج
 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة

 نفس 600 الرسالة 6
 مجموع الساعات المعتمدة 6

 
 

 )اجتماعي(: (المجموعة )أ الصناعي و االجتماعيعلم النفس مسار 
 
 الثاني المستوى

 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة
 نفس 560 علم النفس االجتماعي )متقدم( 2

 نفس 561 علم نفس الجماعات الصغيرة 2
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 نفس 562 علم نفس الدعاية والرأي العام 2

 نفس 563 قياس االتجاهات وتغيرها 2
 مجموع الساعات المعتمدة 8

 

 الثالث المستوى

 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة
 نفس 599 ةدراسات عملية وتطبيقي 3

 نفس 571 علم النفس الصناعي )متقدم( 2

 نفس 573 علم نفس العالقات اإلنسانية 2
 مجموع الساعات المعتمدة 7

 
 

 الرابع حتى التخرج المستوىمن 

 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة
 نفس600 الرسالة 6
 مجموع الساعات المعتمدة 6

 

 
 
 
 

 صناعي:تماعي والصناعي المجموعة )ب( علم النفس االجمسار 
 
 

 الثاني المستوى

 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة
 نفس 562 علم نفس الدعاية والرأي العام 2

 نفس 571 علم النفس الصناعي )متقدم( 2

 نفس 572 سيكولوجية التدريب 2

 نفس 573 علم نفس العالقات اإلنسانية 2
 المعتمدة مجموع الساعات 8
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 الثالث المستوى

 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة
 نفس 599 دراسات عملية وتطبيقية 3

 نفس 574 الدافعية واإلنتاج 2

 نفس 576 اإلرشاد والتوجيه المهني 2
 مجموع الساعات المعتمدة 7

 
 الرابع حتى التخرج المستوىمن 

 ورمز المقرر رقم المقرر اسم الساعات المعتمدة
 نفس 600 الرسالة 6
 مجموع الساعات المعتمدة 6

 
 
 

 المجموعة )أ( القياس والتقويم:مسار 
 

 الثاني ىالمستو

 رقم ورمز المقرر المقرراسم  الساعات المعتمدة
 نفس 581 نظرية القياس 2

 نفس 582 االختباربناء  2

 نفس 583 (1إحصاء نفسي متقدم ) 2

 نفس 584 صيليةلتحاالختبارات ا 2
 مجموع الساعات المعتمدة 8

 الثالث المستوى

 مز المقررررقم و المقرراسم  الساعات المعتمدة
 نفس 599 دراسات عملية وتطبيقية 3

 نفس 585 نماذج التقويم التربوي 2

 نفس 590 القياس والتقويم يمشكالت ف 2
 مجموع الساعات المعتمدة 7
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 خرجالرابع حتى الت المستوى

 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة
 نفس  600 الرسالة 6
 مجموع الساعات المعتمدة 6

 
 المجموعة )ب( :القياس والتقويممسار 

 الثاني المستوى
 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة

 نفس 581 نظرية القياس 2

 نفس 582 ارببناء االخت 2

 نفس 583 (1دم )إحصاء نفسي متق 2

 نفس 586 تقويم الشخصية 2

 مجموع الساعات المعتمدة 8
 
 الثالث  المستوى

 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة
 نفس 599 دراسات عملية وتطبيقية 3

 نفس 587 تقويم سلوك الطفل 2

 نفس 588 الدالالت التشخيصية لالختبار 2
 مجموع الساعات المعتمدة 7

 الرابع حتى التخرج لمستوىا
 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة

 نفس 600 الرسالة 6
 مجموع الساعات المعتمدة 6
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 الخدمات النفسية لغير العاديين مسار
 

 الثاني المستوى
 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة

 نفس 530 (1علم نفس غير العاديين ) 2

مهارات القياس النفسي في مجال غير  2
 العاديين

 نفس 532

 نفس 533 التأهيل النفسي والمهني للمعوقين وإرشادهم 2

 نفس 534 توجيه وإرشاد عوائل غير العاديين 2

 مجموع الساعات المعتمدة 8

 الثالث المستوى
 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة

 نفس 599 دراسات عملية وتطبيقية 3

 نفس 535 علم نفس المضطربين انفعاليا   2

 نفس 537 اضطرابات التواصل 2
 مجموع الساعات المعتمدة 7

 الرابع حتى التخرج المستوى

 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة
 نفس 600 الرسالة 6

 مجموع الساعات المعتمدة 6

 
 

 لمقررات والرسالة()   خيار ا  علم النفس اإلرشاديمسار 

 

 المستوى الثاني

 الساعات المعتمدة  اسم المقرر  رقم ورمز المقرر 

 2 العالج النفسي وتعديل السلوك نفس 542

 2 اإلرشاد والعالج الجمعي نفس 554

 2 أساليب اإلرشاد النفسي نفس 559

 2 تشخيص االضطرابات النفسية وتصنيفها نفس 579
 8 مجموع الساعات المعتمدة                            
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 المستوى الثالث

 الساعات المعتمدة  المقرر  اسم رقم ورمز المقرر 

 2 ثقافة المجتمع واالضطرابات النفسية نفس 548 

 2 مهارات المقابلة في اإلرشاد نفس 551

 6 تدريب ميداني* نفس 597
 10 مجموع الساعات المعتمدة                             

 *أربعة أيام في االسبوع
 

 حتي التخرج  المستوى الرابع

 الساعات المعتمدة  المقرر  اسم رقم ورمز المقرر 

 6 الرسالة نفس 600  
 6 مجموع الساعات المعتمدة 
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 ()خيار المقررات واالختبار الشامل  علم النفس اإلرشاديمسار 

 المستوى األول

 ساعات المعتمدة ال المقرر  اسم رقم ورمز المقرر 

 3 مناهج البحث وتصميم التجارب نفس 501

 3 اإلحصاء النفسي )متقدم( نفس 505

 3 القياس النفسي )متقدم( نفس 575

 2 (1االضطرابات النفسية ) نفس 539
 11 مجموع الساعات المعتمدة                            

 
 المستوى الثاني

 الساعات المعتمدة  المقرر  اسم رقم ورمز المقرر 

 2 (2االضطرابات النفسية ) نفس 547

 2 ثقافة المجتمع واالضطرابات النفسية نفس 548

 3 نظريات اإلرشاد والعالج النفسي نفس 549

 3 علم نفس الصحة نفس 552
 10 مجموع الساعات المعتمدة                                   

 
 المستوى الثالث

 الساعات المعتمدة  المقرر  اسم رررقم ورمز المق 

 2 مهارات المقابلة في االرشاد نفس 551

 2 اإلرشاد والعالج الجمعي نفس 554

 2 علم نفس االعتماد على المواد المخدرة نفس 558

 3 اختبارات الذكاء والشخصية نفس 578

 3 المقاييس النفسية العصبية  نفس 580
 12 ع الساعات المعتمدة مجمو                          
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 المستوى الرابع:

 الساعات المعتمدة  المقرر  اسم رقم ورمز المقرر 

 2 اإلرشاد األسري نفس 557

 2 ارشاد االطفال والمراهقين نفس 564 

 2 العالج النفسي السلوكي نفس 592

 2 العالج النفسي المعرفي نفس 593

 3 مشروع بحث نفس 595
 11 مجموع الساعات المعتمدة                            

 
 المستوى الخامس:

 الساعات المعتمدة  المقرر  اسم رقم ورمز المقرر 

 6 تدريب ميداني* نفس 597
 6 مجموع الساعات المعتمدة                               

 *أربعة أيام في األسبوع

ا   :)Ph.D (لنفس  الفلسفة في علم ا دكتوراهدرجة  :  ثالثا

ام  ةهـ بكأ القسم ام تقكيم بر ام  الككتورا1426/  1425العام الجامعم   ام 

    وهم معتمكةللطرو والطال ات وهناك  ر ة مسارات  علم النفس

 مسار علم النفس اإلرشادي. 

 مسار علم النفس التربوي. 

 معلم النفس اال تماع مسار  . 

ل تطل ات ال لوام  وشروط االلت ا  ب  وموايما يلم واف مبتلر  هكاف ال ر 

    الككتوراهعل  در ة 

 

 أهداف البرنامج : 

اً وعكاد متبلص ام علم النفس عل  مستوى رايع م  العمق والكفا ة مستوع  .1

 آلخر ما ا ترت ولي  الكراسات وال  وث النفسية المعاارة . 

 ا  دوره عل وعكاد عضو هيئة تكريس ذي كفا ة وقكرة ومرارة تمكن  م  أد .2

 أ س  و   . 

  شر مقالة علمية  .3



 

29 
 

طل  تأهيل با ا علمم لكي  القكرة عل  التلكي للمشكرت والقضايا التم يت .4

 ا مر وسرام علم النفس ايرا بلورة أساسية . 

و ل بعض  ،التم تساهم ام ت قيق أهكاف المجتمع هوعكاد رسائل الككتورا .5

 المشكرت والقضايا التم يوا ررا . 

 المعراة النفسية .  و را  .6

 

 شروط القبول :

  ت العليا بالجامعة يشترط القسموضااة ول  الشروط الواردة ام الئ ة الكراسا 

امعة أن يكون المتقكم م  ال االي  عل  در ة الما ستير ام علم النفس م    .1

 يعادلرا . أو ما ،الملك سعود

ام اخت ار  5.5أو عل   TOEFL( ام اخت ار التوال   500ال لول عل  )  .2

IELTS 

 ا تياز اخت ار الق ول ام القسم الدي يتكون م   زأي     .3

  .  موضوعات ام المنرجية واإل لا 

 . خلفية عامة ام علم النفس 

 ا تياز المقابلة الشبلية التم يجريرا القسم .  .4

م ام المفاضلة ام الق ول تعتمك علم الكر ة الكلية لكل م  المعكل التراكم .5

( %30%( والمعكل التراكمم ام مر لة الما ستير )30وريوف )مر لة ال كال

طال  %( علم أن يجتاز ال20%( والمقابلة الشبلية )20واالخت ار الت ريري )

 الكر ة المطلوبة ام كل م  االخت ار والمقابلة الشبلية .

 

 :  الدرجة الممنوحة

 Ph.D. in  Psychologyدكتوراه الفلسفة ام علم النفس      

 

 لبات الحصول على الدرجة : متط

 و را  المقررات المطلوبة . . 1

 ا تياز االمت ان الشامل . . 2

 .  شر مقالة علمية .3
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  ازة الرسالة . . و4

ال  م الطبالنس ة لمسار علم النفس اإلرشادي يشترط ق ل مناقشة الرسالة أن ينر. 5

 لنفسمجاالت علم ا اللي  متتالي  م  الممارسة التكري ية ام مجال أو أكثر م 

 اإلرشادي ام مؤسسة أو أكثر تقكم خكمات ورشادية  فسية . 

 مرحلة الدكتوراه  :
    

 
  (ساعات  10المقررات المشتركة: )

 األول المستوى
 

 الساعات المعتمكة  اسم المقرر  رقم ورمز المقرر

النظريات واالتجاهات الفكرية المعاارة لعلم   فس 601

 النفس

4    

   3 و لــــــــــــا  متقـــــــكم  فس 605

   3 منـــــــــــــاه  ب ـــــــا  فس 609

 10 مجموع الساعات المعتمكة 

 

 مسار علم النفس االرشادي

 

 الثا م  المستوى

رقم ورمز 

 المقرر

 الساعات المعتمكة  اسم المقرر 

 2 ا طر النظرية لكراسة االضطرابات النفسية  فس 612

االتجاهات النظرية المعاارة ام اإلرشاد  فس  615

 والعرج النفسم

2 

 2 انيات ومرارات اإلرشاد والعرج النفسم  فس 618
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 2 تط يقات عملية ام اإلرشاد الجماعم  فس 621

 8 مجموع الساعات المعتمكة

 

 الثالا  ىالمستو

رقم ورمز 

 المقرر

 الساعات المعتمكة  اسم المقرر 

واإلرشاد النفسم ا سري العرج   فس 624

 والزوا م

2 

 2 دراسات ام ورشاد وعرج  االت اإلدمان  فس 627

 2 اإلشراف ام اإلرشاد والعرج النفسم  فس 630

 2 لفئات العمريةلال ا ات اإلرشادية النفسية   فس 634

 8 مجموع الساعات المعتمكة

 

 الرابع  ىالمستو

رقم ورمز 

 المقرر

 ت المعتمكة الساعا اسم المقرر 

 2 الطر  التشبيلية والبطل الوقائية والعر ية   فس 636

 2 دراسة مستقلة ام علم النفس اإلرشادي  فس 639

 4 مجموع الساعات المعتمكة
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 البامس  المستوى

 الساعات المعتمكة  اسم المقرر  رقم ورمز المقرر

 10 ممارسة ميكا ية  فس 699

 10 تمكة مجموع الساعات المع

 

 

 

 

 السادف  المستوى

 الساعات المعتمكة  اسم المقرر  ورمز المقرر رقم

 10 ممارسة ميكا ية  فس 699

 10 مجموع الساعات المعتمكة

 
 لسابع حتي التخرجالمستوى ا

 الساعات المعتمدة  المقرر  اسم رقم ورمز المقرر 

  الرسالة نفس 700  
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    علم النفس اال تماعم مسار 

 

 الثا م  ىالمستو

 الساعات المعتمكة  اسم المقرر  رقم ورمز المقرر

 المنا م النظرية ام علم النفس اال تماعم  فس 642

 المعاار

2 

 2 زوــــــــــــــاال تماعم والع الده   فس 646

 2 رهاات   ظرياترا، قياسرا وتغييــــــاالتجاه  فس 648

 6 مجموع الساعات المعتمكة

 

 الثالا  وىالمست

رقم ورمز 

 المقرر

الساعات  اسم المقرر 

 المعتمكة 

 2 سلوك وعمليات الجماعة  فس 651

 2 العرقات والتفاعل بي  ا اراد  فس 654

 2 السلوك اال تماعم والل ة  فس 657

 2 العكوان والسلوك المضاد للمجتمع  فس 660

 8 مجموع الساعات المعتمكة

 

 الرابع  المستوى

رمز رقم و

 المقرر

الساعات  اسم المقرر 

 المعتمكة 

 2 كــــــــوك المسترلــــسل  فس 663

 2 ادة والكااعية ام مكان العملــــالقي  فس 666

 2 دراسة مستقلة ام علم النفس اال تماعم  فس 669

 6 مجموع الساعات المعتمكة
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 لخامس حتي التخرج المستوى ا

 الساعات المعتمدة  المقرر  اسم رقم ورمز المقرر 

  الرسالة نفس 700  
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    علم النفس التربوي مسار 

 

 الثا م  المستوى

رقم ورمز 

 المقرر

الساعات  اسم المقرر 

 المعتمكة 

 2 ات ام علم النفس المعرامــــدراس  فس 672

 2 قضايا ام علم  فس الطفولة و المراهقة  فس 681

 2 للفمودارة السلوك ا استراتيجيات  فس 687

 2 يلـــة والت لــــــــالكااعي  فس 690

 8 مجموع الساعات المعتمكة

 

 الثالا  المستوى

رقم ورمز 

 المقرر

الساعات  اسم المقرر 

 المعتمكة 

 2 ات  فسية ام الموه ةــــــــدراس  فس 675

 2 ات التربوية لنظريات التعلمـــــالتط يق  فس 678

 2 تقويم الت ليل الكراسماتجاهات  كيث  ام   فس 684

 2 اه ــــــالمن بنــــــــــا   ر  615

 8 مجموع الساعات المعتمكة

 

 الرابع  المستوى

رقم ورمز 

 المقرر

الساعات  اسم المقرر 

 المعتمكة 

 2 قضايا ام التو ي  و اإلرشاد التربوي و المرنم  فس 693

 2 دراسة مستقلة ام علم النفس التربوي  فس 696

 4 جموع الساعات المعتمكةم
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 لخامس حتي التخرج المستوى ا

 الساعات المعتمدة  المقرر  اسم رقم ورمز المقرر 

  الرسالة نفس 700  

   مقررات البكالوريوس بقسم علم النفسلوصف مختصر 
 

 المدخل إلى علم النفسنفس  104   
ريف  تع  علم النفس يركف هدا المقرر ول  تزويك الطال  بالمعلومات ا ساسية ع 

لنفس. ام علم مجاالت  النظرية والتط يقية. ال  ا العلمم اوالمكارف النفسية، وو شأت  

 وك.ة للسلولو يوا سس الفسي تطور الطفل. التعلم. الداكرة. الدكا . الكااعية. الشبلية.

  
  (1نفس علم نفس النمو  )110   

 مرا ل دراسةم ا ساسية لعلم  فس النمو ويركف هدا المقرر ول  تزويك الكارف بالمفاهي

  عل  الضو  مو الطفل مند بك  اترة ال مل  ت   راية مر لة الطفولة المتأخرة وولقا 

 النموالبلائص النمائية والنفسية لكل مر لة والنظريات المفسرة للنمو الجسمم و

تاريب ،  لنمو،المقرر  أهمية علم  فس ا ويتناول اال تماعم. المعرام والنمو النفسم

 ر ام تم تؤمظاهر النمو وخلائل  وقوا ين ، الطر  العلمية لكراسة النمو، العوامل ال

مرا ل وخلائص النمو الجسمم والمعرام والنفسم واال تماعم واللغوي  –النمو 

  والنظريات المفسرة لرا، بعض المشكرت النمائية للطفولة.
 
 (2نفس علم نفس النمو ) 112  

  رشك  تالمقرر ول  دراسة البلائص النمائية لمر لة المراهقة ومر لة اليركف هدا 

لنمو لم واالشيبوخة. ويشمل ذلك دراسة النمو الجسمم والنمو العقلم، والنمو اال فعا

 مر لةويتناول المقرر اال تماعم والنظريات المرت طة بكل م  تلك المظاهر. 

سمم الج التغير ،ر لة الرشك والشيبوخةم ،مشكرت المراهقة ،مظاهر النمو ،المراهقة

 التغير اال فعالم واال تماعم. ،التغير العقلم المعرام ،ال سم وال ركم
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 نفس تطبيقات في البحث التربوي  114

راة يركف هدا المقرر ول  تعريف الكارف بالطريقة العلمية ام ال لول عل  المع

   رتتضم  و كات المقرو . توأهكاارا وخطواترا ومناهجرا وأدوات  مع المعلوما

ية الفر  بي  الطريقة العلم ،طر  ال لول عل  المعراة ،تعريف العلم وأهكاا 

 ، ا  اختيار مشكلة ال  البطوات العامة لل  ا العلمم ،والطريقة غير العلمية

 ، ةأدوات  مع المعلومات )االست ا ،العينات وطر  اختيارها ،الفروض وأ واعرا

اسات )الكر   المنر  الوافم ال  ا  مناه ،االخت ارات المقننة( ، ظةالمر ،المقابلة

م تلامي  ال الخ(، المنر  التجري م ،التطورية أو النمائية ،االرت اطية ،المس ية

مم ير علمزايا وعيوو المنر  التجري م. م ادل كتابة تقر ،ض ل التجربة ،التجري ية

 ا ع  مركزية للتعرف عل  مرارات ال يتضم  المقرر زيارة للمكت ة الو . أكاديمم

 ملادر المعراة المط وعة والمرئية )اإل تر ت(
 

     نفس علم النفس الجتماعي 132
 فردالسلوك وأاكار ومشاعر تأ ر برا تيركف هدا المقرر ول  التعرف عل   الكيفية التم 

 ضيعوتتضم  و كات المقرر موا والمواقف اال تماعية. للمثيرات تيجة تعرضرم 

، اعمال تمأهمرا  تعريف بعلم النفس اال تماعم وتاريب  ومناه  ال  ا اي ، الدّه  ا

رقات الع ع،، اإلقناالتأ ير اال تماعم، االتجاهاتالدات، العزو، و اإلدراك اال تماعم

 رام، الجماعات والعرقات بينالعكوا والسلوك  ،سلوك المساعكة، شبلية-ال ي 

 
  ربوي نفس التقويم الت 151  

يركف هدا المقرر ول  وكساو الطال  وتزويكه بمعارف ومرارات مرت طة بتقويم 

ام مجال القياف والتقويم، ب يا يشتمل عل   ةالت ليل وا دا  واق التو رات ال كيث

مفاهيم القياف والتقويم، أ واع القياف والتقويم، أدوات القياف والتقويم وأ واعرا )التقويم 

التقويم، تقويم التعلّم(، أسالي  بنا  أدوات القياف والتقويم المبتلفة  م  أ ل التعلّم،

)االخت ار الت ليلم، المرمات ا دائية، سرلم التقكير، ملف اإل جاز، بطاقة المر ظة(، 

أ واع ا سئلة )الفقرات( االخت ارية  أسس بناةها، ميزاترا، عيوبرا، افات أداة القياف 
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وس ل الت قق منرا، أسالي  تقكير ا دا  وتل يح االخت ارات  الجيكة )اللك ، الث ات(

وأ واع االخت ارات م   م تفسير النتائ  )م كم المر ع، معياري المر ع(، ت ليل 

 تائ  االخت ارات ) ساو المتوسل واال  راف المعياري لكر ات الفلل(، و ساو 

التمييز( للفقرات  المؤشرات )معالم الفقرة( اإل لائية ) در ة اللعوبة، در ة

االخت ارية، أسالي  عرض النتائ  والتواال مع الطرو وأوليا  ا مور بشأ را، 

 أسالي  تقكيم التغدية الرا عة  س   تائ  التقويم.

 
  نفس الصحة النفسية  171    

م م  يركف هدا المقرر ول  تعريف الطال  بمفاهيم الل ة النفسية وبيان كل مفرو

 لسوي.اتمكي  الطال  م  ت كيك السلوك السوي والسلوك غير وضعف.  وا م القوة وال

م النفسية م  م ادل الل ة ا لإلاادة تنمية القكرة عنك الطال كما يركف المقرر ول  

 ،ةمعن  الل ة النفسيوذلك م  خرل تناول  مجاالت ا سرة والمكرسة والمجتمع

ات ام دراسة الشبلية، الل ة النفسية والتكيف، استعراض سريع ل عض النظري

ير غلتكيف ديناميات السلوك اإل سا م، أسالي  ا اإل سان بي  العادية وغير العادية،

قلم، الدها ية واللرع والضعف العوالسوي، لم ة سريعة ع  االضطرابات العلابية 

 ع .ام المكرسة وام المجتموا سرة  الل ة النفسية ام

   

 علم النفس التربوي    نفس222
 راست م  هدا المقرر تعريف الطال  بعلم النفس التربوي وموضوعات  م  خرل ديتض

وااع لمفروم التعلم وشروط  و ظريات   وطر  ا تقال  وعرقت  باال فعاالت والك

 ،سيانوالفرو  الفردية ام التعلم والت ليل وكدلك دراسة التدكر والن ،واإلدراك

 لنيفراتبوية وا هكاف التر ،والتفاعل اللفم ،واإلبكاع و ل المشكرت والتفكير الناقك

يع لمواضكما يسع  ول   توظيف  ميع هده ا ،وطر  اياغترا ووعكاد مرمة أدائية ايرا

 ،عاالً ام الجا   التط يقم العملم ب يا تؤهل الكارف لردا المقرر ليكون معلما ا

وا   دارةوو  ،ويستطيع التغل  عل  المشاكل التم توا ر  ام الفلل الكراسم مستق رً 

 التعامل مع الطل ة .
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  علم النفس اإلحصائينفس  325
 دراسة أهم ا سالي  لا  الوافم وإل  مرا عة أهم مقاييس ايركف المقرر ول

 يقاترا ( وتط علميةاإل لائية االستكاللية ال ارامترية )المعلمية ( والربارامترية ) الرم

 ، إل لا)ا عض المفاهيم ا ساسية ام اإل لا ويتناول المقرر ب ،النفسية والتربوية

 لثا م،لنوع ااستبكامات ، مستويات القياف، البطأ م  النوع ا ول، البطأ م  ا أ واع ،

ت اي  يل الوت ل ،ال االت المبتلفة الخت ار ت ،قوة االخت ار اإل لائم، مستوى الثقة(

خت ار وا ،ايك( واخت ار مربع اخت ار شااي  ،)اخت ار توكم ا  ادي والمقار ات ال عكية

عامل معامل االرت اط)معامل ارت اط بيرسون، م ،واخت ار ويلكوكسون ،مان ويتين 

 ارت اط س يرمان(.

 

 نفس تاريخ الدراسات النفسية عند علماء المسلمين 278  
ت يركف هدا المقرر ول  بيان المفروم اإلسرمم للنفس واستعراض بعض الكراسا

 ً ت عنك علما  المسلمي  ام وطار هدا المفروم. وتتضم  و كا النفسية تاريبيا

 ية امتعريف النفس اإل سا  ،المقرر الملكر والمنر  ام مفروم النفس ام اإلسرم

ما  دور العل ،القرآن والسنة وكدلك تعريف كل م  الروح، القل ، العقل، ال واف

ة م  النفس اإل سا ياتجاهات ام  ،المسلمي  ام الكشف ع  بعض العمليات النفسية

 منظور وسرمم.
  

  نفس علم النفس الدوائي 279
ول  تفسير السلوك اإل سا م م  خرل التغيرات ال يوكيميائية الكماغية عنك  المقرر ركفي

استبكام ا دوية النفسية، بمعن  كيف يفرم السلوك ع ر الكوا  النفسم، أضااة لدلك 

الجوا   النفسية. عل  تؤ ر يمكنرا أن ة وكيف هكات المادة للتعريف با دوية النفسي

موضوعات تعريفية أساسية لمعراة عمل ا دوية النفسية، مثل ال كيا  وي توي المقرر

ع  الناقرت العل ية ومستق رترا ذات العرقة بعمل ا دوية النفسية، والتعريف بعلم 

مؤشر ا مان وغيرها، الكوا  والملطل ات الكوائية كالت مل واإلعتمادية واإلدمان و

عروة عل  ارم آلية كيفية تأ ير الكوا  ام الجسم )ديناميكية الكوا (  وكيف تأ ير الجسم 

استعراض ا دوية النفسية عل  و    المقرر عل  وركز عل  الكوا  ) ركية الكوا (.
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كل م  أدوية اإلكتئاو وتلنيفاترا، وأدوية الروف اإلكتئابم ويتناول  ،التفليل

يفاترا، وأدوية القلق وتلنيفاترا، وأدوية الدهان وتلنيفاترا، كما اهتمت بشكل وتلن

النفسية، وهده  االضطراباتمبتلر ع  البطة العر ية الكوائية ام عرج تلك 

المعلومات تزيك م  رابطة اإلخلائم النفسم بالمريض الدي يتعاط  ا دوية النفسية 

  لعيادة النفسيةكما يزيك عرقت  بالط ي  النفسم ضم  ا
 

 نفس ديناميات الجماعة 321
يركف هدا المقرر ول  تمكي  الطال  م  اإللمام بمفروم الجماعة وعملياترا وسلوك 

الفرد ام سيا  الجماعة، وتط يقات ذلك ام المجال العيادي والتربوي واللناعم. 

وتتضم  و كات المقرر  مقكمة، معن  الجماعة ام علم النفس، بعض  ظريات 

، أ واع هارديناميات الجماعة ومناه  ال  ا ايرا، تشّكل الجماعة ومرا ل تطو

، معايير الجماعة، تماسك الجماعة والعرقات بي  ا عضا ، الطاعة الجماعات

االتلال، التفاعل )التعاون، اللراع، التنااس(،  ،مع الجماعةوالتماهم  ،وااللتزام

، العرقة مع الجماعات القرار، الجماعة المر عيةا دوار والقيادة، أدا  الجماعة، اتباذ 

 .التعل (-ا خرى متلل )التسامح
 

   نفس نظريات التعلم  323
الجة ية معبمفروم التعلّم وبعمليات التعلم وكيف يركف هدا المقرر ول  ولمام الطال 

مل عواال ز عل واكتساو المعلومات واال تفاظ برا أ نا  عملية التعلّم، كدلك يتم التركي

ريف قرر تعل المالمؤ رة ام عمليات التعلّم ) المعراية، واال فعالية، وال يئية ( ويتناو

النظريات  عملية التعلم، والعوامل المؤ رة اي . النظريات المفسرة لعمليات التعلم 

 شتركةالسلوكية، والنظريات المعراية، وبعض النظريات ا خرى ذات االتجاهات الم

 ة، معسلوكية والمعراية )التعلم بالمر ظة(، والنظريات العل يبي  النظريات ال

وام  التركيز عل  التط يقات التربوية لتلك النظريات ام مجال التعلم بشكل خاص

 ميادي  علم النفس المبتلفة بشكل عام.
 

  نظريات الشخصيةنفس  332
اترا مع تقييم يركف هدا المقرر ول  تعريف الكارف بط يعة الشبلية وم كداترا و ظري
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 – ظريات التعلم  –)النظريات الكينامية " الت ليل النفسم"  مبتلف المنا م النظرية

التم تناولت الشبلية. وتتضم  و كات  النظريات اإل سا ية ( – ةالنظريات التكويني

مع التركيز عل  أهمية النظرية ام العمل العلمم وط يعة  المقرر  مقكمة  ام العلم

وتعريف الشبلية وم كداترا. تلنيف  ظريات ة وأهميترا لعلم النفس  ظرية الشبلي

رويك ويو   وأدلر نظريات الكينامية أو من   الت ليل النفسم  مثل  ظرية االشبلية  ال

 ،ر ودوالرد وميللر وكيل  وبا كورا ظريات التعلم مثل  ظرية سكن ،وهور اى واركس 

مثل  ظرية موراى  و ظريات التكوينية ،زاإل سا ية مثل  ظرية ماسلو ور رالنظريات 

 .. ويتضم  ذلك تقييم كل  ظرية ومعراة  وا م قوترا وضعفراال ورت وايز كو

  علم نفس الفئات الخاصة     نفس  333
، لفئاتيركف هدا المقرر ول  تعريف الطال  بعلم  فس الفئات البااة وخلائص تلك ا

ائة  ة لكلت النفسية والتربوية والتعليميوالوسائل، والطر  المبتلفة لتقكيم البكما

بااة. ات الباإلضااة ول  التطر  لمس  ات اإلعاقة واالتجاهات ال كيثة ام رعاية الفئ

تتضم  مفردات المقرر تعريف اإلعاقة مع عرض تاريبم لتطور خكمات الرعاية 

 كيةلوالنفسية والط ية لتلك الفئات، التلنيف والبلائص المعراية والنفسية والس

 لتشبيصم كات التعرف عل  كل ائة، االوقاية و لكل ائة،ا س او وطر  واال تماعية

ح ويضا الم كر وأهميت ، الفترات ال ر ة للتكخل، اال تيا ات البااة ورعايترا مع

س دور اإلختلاام النفسم ام ورشاد ذوي الفئات البااة وأسرهم، مع بيان ا س

 شملرايلفئات م  ذوي اال تيا ات البااة التم ا خرقية للعمل مع تلك الفئات. ا

معاقون اً، الذهني المقرر   المتفوقون عقلياً )ويشمل التفو  والموه ة واإلبكاع(، المعاقون

ً بلرياً، المعاقون سمعياً، المعاقون  ركياً، المعاقون ا ياً، المعاقون د ، راسيا

  المعاقون سلوكيا وا فعاليا وا تماعيا و قااياً.
 

  نفس مقاييس الذكاء والقدرات   341
وأهم النظريات الت   ،يركف هدا المقرر ول  تعريف الطال  بمفاهيم الدكا  والقكرات

والمقاييس المستبكمة ا  التعرف عل  أ واع الدكا   ،تناولت الدكا  والقكرات البااة

رات اخت اوأسس تلنيف  ،. ويتناول المقرر القياف واالخت ارات النفسيةالمبتلفة 

 – ور كيك  –و ظريات الدكا  ) س يرمان  ،وتعريفات الدكا  ،الدكا  والقكرات العقلية
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وتط يقاترا ام المجاالت  ارد ر ( ـ والقكرات العقلية البااة  – يلفورد  – رستون 

   المبتلفة .

  

 نفس مقاييس الشخصية  342
رت ، وأهم المشكيركف هدا المقرر ول  تعريف الطال  بطر  ومنا م قياف الشبلية

بلية التم يوا ررا القياف النفسم. وكدلك ول  تعريف الطال  بأ واع مقاييس الش

ير وتفس ومقاييس الميول واستبكاماترا وتكري  الطرو عل  استبكام مقاييس الشبلية

ف أغراض ووسائل القيا، و شأة وتطور قياف الشبلية ويتناول المقرر  تائجرا.

س   مقاييدراسة عكد مو ف النفسم )اللك ، الث ات، المعايير( مشكرت القياوالنفسم، 

لطرو اتكري  والشبلية الموضوعية واالخت ارات اإلسقاطية وكدلك مقاييس الميول، 

 ت ليلراوبعض مما درسوه منرا، واستبراج  تائجرا  تط يقوالمقاييس بنا  عل   اعملي

 ها.وتفسير

   
 نفس علم النفس التجريبي   361

هدا المقرر ول  تعريف الكارف بأهمية المنر  التجري م ودوره ام تطور علم يركف 

النفس كعلم، وتعريف  بالطريقة العلمية وخلائلرا وكيفية تلميم التجارو. كدلك 

يركف المقرر ول  تعريف الطال  ب عض الكراسات التجري ية الشريرة ام علم النفس 

بكام ا  رزة العلمية التم تتطل را  را  التجارو واستووال  تكري  الطال  عل  

عرض مو ز للكراسات التم مركت لظرور علم النفس  ويتناول المقررالتجربة. 

)مثل قياف  طر  قياف العت ات ،السيكوايزيقا ،  الر عزمالتجربة العلمية،  ،التجري م

معم، العت ة السمعية، العت ة اللمسية(، دراسة اال ت اه ال لري والس ،العت ة ال لرية

بشت  أ واع ، مثل اإلدراك ال لري ) و را  تجارو ع  ودراك العمق،  اإلدراكدراسة 

) و را  تجارو  التدكروودراك اللون، وودراك الشكل، وودراك ال ركة (، دراسة عمليات 

دراسة عمليات التعلم ) و را  تجارو ع   ع  الداكرة العاملة، والداكرة طويلة المكى (،

مترابطة، والتعلم ال ركم (، و را  تجارو ع  ا تقال أ ر التعلم. أيًضا، تعلم ا زواج ال

استبكام ال رام  ال اسوبية ام تلميم التجارو النفسية. واستبكام ا  رزة المتعارف 
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عليرا ام مبت رات علم النفس التجري م، مع تكري  الطرو عل  استبكام المنر  

 كتابة تقارير علمية عنرا.التجري م ام وعكاد التجارو، وتلميمرا، و

 
   1نفس علم النفس الحيوي  365

م  الجس المبتلفة   رزة  ا عضا وظائفبأسس و يركف هدا المقرر ول  تعريف الطال 

   رزةل  االتركيز ع التطر  ال  آليات النشاطات االساسية لرده ا  رزة، كما يتم مع

 ف بشكلالجراز العل م الدي يكرّ وا عضا  ذات العرقة بالسلوك ال شري ايما عكا 

ابات ن هدا المقرر يتطر  ل عض االضطرأعلم النفس العل م، كما  ام مقرر تفليلم

كائ  النفسية والعضوية الناتجة م  اخترالت بعض الوظائف العضوية داخل  سم ال

 ال شري، مع و ود تجارو وتكري ات ام معامل علم النفس ال يوي.
 

 عرفي   نفس علم النفس الم 367
من  ا يتضيركف هدا المقرر ول  تطوير ارم علمم لكى الكارف ع  التفكير اإل سا م بم

 ، ةواختزان المعراة المكتس ،والتعلم ،وال كم والتعرف ،م  معالجة للمعلومات

م لمفاهيكون اتوارم اللغة واكتسابرا وكيفية  ،واتباذ القرارات ،والتدكر، و ل المشكرت

م المعرا المقرر  تعريف بعلم النفسويتناول  . والدات واآلخري  واإلدراكات لل يئة

راك ي واإلداإلدراك ال لر ،  ط يعة اال ت اه واإلدراك . اال ت اه واإلدراك وتاريب 

 ،ةعل ي أدلة  فس ،التكوير والمسح العقلم ،السمعم. التلور  الترميز المزدوج

ة لداكرا ،اكرة العاملة ومكو اترا  الد  ظريات التلور ال لري. الداكرة و ظرياترا

 لتآكل ظريات ا ،  الترميز واالستر اع معالجة المعلومات ،طويلة المكى وخلائلرا

 لقرار. ل المشكرت واتباذ او التفكيرو  اللغة والكرمو اقك الداكرة ،والتكاخل
 

  2نفس علم النفس الحيوي  368
لكيميائية العامة والمتعلقة بجسم المقرر ول  تعريف الطال  با ساسيات ا هدا يركف

الكائ  ال م وذلك بالتطر  ول  دراسة المرك ات العضوية وغير العضوية وما 

يلا  را م  عمليات أيضية مبتلفة مع التركيز عل  دراسة العرقة بي  التغيرات 

االضطرابات السلوكية المتعلقة كما يكرف الطال  أيضا  ،الكيميائية والسلوك اإل سا م
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كما يعرا  عل  ا سس  الكيميائية ام الجسم، والمرك ات ادة أو  قص المكو اتبزي

وتوارث ا  ماض النووية و لكروموسوماتالكيمائية للعمليات الورا ية م  دراسة  ل

مع وراا  ذلك  .وا مراض الورا ية المبتلفة بالتغيرات السلوكية ة ذلكوعرقلللفات 

 ت علم النفس ال يوي.بتجارو وتكري ات معملية ام مبت را

 

 نفس علم النفس المرضي 370
ض  يركف هدا المقرر ول  تعريف الكارف بالسلوك المرضم وأس اب  وتطوره وأعرا

 واالضطرابات النفسية والعقلية التلنيفات ال كيثة لألمراض ضو  وعر   ام
 يختتضم  و كات المقرر  مقكمة ع  علم النفس المرضم ومناه  ال  ا اي  وتارو

ضطرابات ا –عرج المرض العقلم. تلنيف ا مراض النفسية  االضطرابات الدها ية 

 الشبلية واضطرابات القلق واضطرابات الو كان واالضطرابات االخرى وذلك ام

ضو  ا دلة التشبيلية ال كيثة مع التركيز عل  أس او وأعراض كل اضطراو 

 علم النفس. وكدلك عر   ام ضو  المنا م النظرية الرئيسية ام
 

  نفس أسس التوجيه واإلرشاد 371
 .   النفسمتعريف  بنظريات وأسالي  اإلرشاد والتو يالول  و ماالً يركف هدا المقرر 

قة ت العراهيم ذاوالت كيك الكقيق للمف   مفروم اإلرشاد والتو ي  النفسم، المقررويتناول 

نم... ظ الكينُلح، اإلرشاد والوعتقكيم الو)اإلرشاد النفسم والعرج النفسم، اإلرشاد 

ج العرعرقة التو ي  واإلرشاد ب ،التطور التاريبم ل ركة اإلرشاد النفسم الخ(.

  ،سمأهكاف ووظائف اإلرشاد النف اإلرشاد النفسم القائم عل  ال راهي ،،النفسم

 ،ةساسيا   ظريات العرج واإلرشاد والنفسم ،ديناميات وعمليات التو ي  واإلرشاد

ت خت ارا  المقابلة اإلرشادية واال  مع المعلومات، ور  وأسالي  اإلرشاد النفسمط

 ،ط يقي تكتابة تقرير ال الة و ماذج  ،أخرقيات اإلرشاد والعرج النفسموالنفسية 

  .أسرهمو، واإلرشاد لدي ال ا ات البااة البكمات اإلرشادية ام المكارف
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 رشادي والعيادياإل المقابلة في علم النفس  نفس  374
ل ع وم ادالمقرر ول  تزويك الطال  بالمعراة الرزمة بأسس ومرارات وأ واهدا يركف 

ل  الطا وو را ات ومرا ل المقابلة ام مجال اإلرشاد والعرج النفسم. وكدلك تكري 

 عل  مرارات و را  المقابلة.

 عرجرشاد والتتضم  و كات المقرر  مفروم المقابلة ولم ة ع  تاريبرا.غراة اإل 

ار لة.عنالمقابالنفسم. أهمية المقابلة كأسلوو وأداة. مزايا المقابلة و كودها. أهكاف ا

دل (. م البااةالمقابلة )الموا رة اإل سا ية، المكان الم كد، الموعك السابق،ا هكاف ا

 ،ناقشةح المالمقابلة )العرقة اإل سا ية، تسجيل المقابلة، المناقشة الموضوعية، وضو

مر لة ال نا ، مر لة  اللمت واإل لات(. مرا ل المقابلة )مر لة االاتتاح

ر ية(. لة العمقابلية، اللمقابرت )المقابلة االبتكائية، المقابلة التشبياإلقفال(.أ واع ا

ت، )اللم الفعل المقابلة  انيات الفعل )انية التساةل، انية الموا رة(، انيات رد مرارات

 ، إلي االع ارة، اال عكاف، اإليضاح(، انيات التفاعل )التفسير، اإل لات، وعادة ا

 التغدية الرا عة(. اك  و  ات المقابلة. 
 

  في المجال المهني    واإلرشادالتوجيه  نفس 803
د إلرشايركف هدا المقرر ول  تعريف الطال  بمبتلف الجوا   النظرية والتط يقية ل

لتم اف اإلرشاد المرنم وتاريب  والعوامل وتتضم  و كات المقرر  تعري . المرنم

خلائل  وأهكاا  العامة. المنا م النظرية المفسرة للنمو  –أ رت عل   شأت  

ات السم واالختيار المرنم وتط يقاترا، تلنيف النظريات  النظريات الموقفية، من  

  ن موالعوامل عنك بارسو ز ووليامسون، المن   النمائم عنك  ينزبرج وزمرئ ، 

 ك  وندورة ال ياة عنك دو الك سوبر، من   ال ا ات عنك آن رو، من   ا  ماط عن

رنم. د المهوال ك،  ظرية اتباذ القرار. خطوات اإلرشاد المرنم، طر  وأسالي  اإلرشا

 لمرنية.مع التركيز عل  مقاييس الميول اوالفرد  العمل المعلومات المرنية وت ليل
 

  نفس علم النفس العصبي  382
وتقسيمات ،  م  يركف هدا المقرر ول  التعريف بالجراز العل م وتشري   ووظائف 

الظواهر بعض  اسيولو ياكما يتناول أيضا دراسة السلوك اإل سا م. دراسة عرقة ذلك ب

ن هدا المقر يركز وبشكل أر.  باإلضااة ول  التعلم والتدكو الكااعيةو ،كاال فعال النفسية
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معراة اسيولو يا الكماغ وارت اط ذلك با مراض العل ية ك ير عل  الربل بي  

ً   ،واالكتئاووالنفسية كاللرع والقلق والضغل النفسم  كري ات بت كل ذلك يتم مل وبا

 . يوي علم النفس ال اتوتجارو معملية ام مبت ر

 
  نفس مناهج البحث في علم النفس 461
ص   وخلائبمفروم العلم وأهكاا المقرر ول  وكساو الطال  المعراة الرزمةهدا يركف 

ل  عل لول اغير العلمية ام العلمية ووالفر  بي  الطريقة  وتعريفرا الطريقة العلمية

   وث، أ واع الوخطوات ال  ا العلمم ومناهج )ت كيك المشكلة، الفروض( ،المعراة

لمبطل ا ناارع ،الس  ية المقار ة( ،النمائية ،االرت اطية ،)الكراسات المس يةالتربوية 

عة، سالي  ض ط   متغيرات مستقلة، تابأال  ثم، المتغيرات ام ال  ا التربوي و

   ضابطة،... تلاميم ال  ا التربوي  ما ق ل التجري م، التجري م ال قيقم، ش

رات الخت االمر ظة واالست ا ة والمقابلة وا  وأدوات  مع المعلومات مثلالتجري م، 

 .المقننة

  العيادينفس علم النفس  471
 يقم كفرع تط تعريف  بعلم النفس العيادي )اإلكلينيكم(الول  و ماالً يركف هدا المقرر 

برا  م   يا مجاالت عمل ، ومرا ل  موه، وط يعة المرام التم يقوم ،لعلم النفس

لعمل ا، وأخرقيات مبتلوه، وعرقات  مع بقية اروع علم النفس والتبللات ا خرى

رقة وخااةً مال  عأسس  وم ادئ  بلفة عامة، لك التعريف بوكد. النفسم العيادي

ً بنماذج التكري  البااة ب ، وبنموذج العالم ـ الممارف. ويتناول المقرر ت ات  بأدوعريفا

ية أهم االخت ارات والمقاييس النفس مع المعلومات ام العمل العيادي، وخااة 

، ةكلينيكيوتفسير دالالترا اإل أ واعرا اخترفعل  المستبكمة ام المجال اإلكلينيكم 

غرض وات لهده ا د واستبكام ،والمقابلة، ودراسة ال الة، واياغة ال الة، والمر ظة

ياترا  ظرو ارم العميل وتلنيف مشاكل . وتعريفاً بعملية العرج النفسم م   يا أسسرا

ادي س العيالنف مللفروع المن ثقة ع  عل استعراضاالعامة وتقييمرا. أخيراً يتناول المقرر 

 تعريفكعلم  فس الل ة، وعلم النفس العل م العيادي، مثرً ال  لراً، م   يا ال

 أدوارها المعاارة.  وبمجالرا التط يقم 
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 ة الضطرابات السلوكينفس  472
ية يركف هدا المقرر ول  تعريف الطال  بفئات اال  رااات واالضطرابات السلوك

ترا والطر  المبتلفة لتشبيلرا وعر را.  س ابرا وخلائص الفئات ومشكرأو

تتضم  و كات المقرر  تعريفات وملطل ات ومفاهيم خاطئة ع  هده الفئة، و

كية، مس  ات االضطرابات السلووالتلنيف والفئات و جم المشكلة، خلائص الفئات، 

 وعكاد المبتلي  ام مجال االضطراباتواستراتيجيات الرعاية وطر  العرج، و

 .السلوكية

 

  وتطبيقاته  العالج السلوكينفس  476
  ت  ط يقايركف هدا المقرر ول  تعريف الطال  بالعرج السلوكم و ظريات  وآليات  وت

 وتتضم  ولمام الكارف ب عض االضطرابات النفسية التم يمك  عر را سلوكيا.و

زايا اال تقادات والم ،ال  و شأت أ  مقكمة ع  العرج السلوكم و و كات المقرر

لم التع ،اإلشراط الكرسيكم ،  اإلشراط اإل رائم  ظريات العرج السلوكم ،والعيوو

م . كما يتضم  المقرر تط يقات عل  انيات وأسالي  العرج السلوك اال تماعم

وام ل االااالقتلاد الرمزي( وأسالي  العرج السلوكم  ،التسلسل ،اإل رائم )التشكيل

 ،د ةالنم التنفير( وأسالي  التعلم اال تماعم ) ،الغمر ،ساسية التكريجم)وزالة ال 

 ا سالي  المستنكة ول  تعزيز الفاعلية الداتية(.
 

  العالج النفسينفس  478
ممارسة عيادية. ويتناول وكعلم تعريف بالعرج النفسم الول   و ماالً  يركف هدا المقرر

وأخرقيات العرج النفسم،  ،تطوره هدا المقرر تاريخ العرج النفسم ومرا ل

 ،العلمية والشبلية التم ين غم تواارها بالمعال  النفسم الفعالوالبلائص المرنية و

ومفروم العرج النفسم الم نم عل  ا دلة، و ماذج التكري  العالمية لمرنة العرج 

 الة و را ات اياغة الومتطل ات التلريح المرنم للعمل كمعال   فسم، والنفسم، 

ً لنظريات العرج النفسم  ً وستعراضا لغرض العرج النفسم. ويتناول هدا المقرر أيضا

  مكارف الت ليل النفسم، المكارف السلوكية والمعراية ـ السلوكية،  المعاارة، ومنرا

 ، العرج الجشتالتم،الشبصالعرج المتمركز  ول العرج السلوكم العقر م اإل فعالم، 
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العرج السلوكم. ، العرج الو ودي، العرج المتعكد النماذج، تلتعامرت ليل ابعرج ال

النفسية  االضطراباتأخيراً ايتناول المقرر  ماذج  ظرية م  العرج النفسم ل عض 

 .كأمثلة عل  تط يق هده النظريات ام الواقع العيادي
 

  نفس     علم النفس الصناعي والتنظيمي 480
 ط يقمف الطال  بعلم النفس اللناعم والتنظيمم كفرع تيركف هدا المقرر ول  تعري

لنفس ا  تعريف بعلم  تضم  المقرروي . يرتم بكراسة سلوك اإل سان ام بيئة العمل

 ،راظرياتالكااعية ام مكان العمل و  ،اللناعم والتنظيمم و شأت . االختيار المرنم

 ،مرنمالرضا ال ،لعملظروف وبيئة ا  ،ا دا تقييم  ،القيادة و ظرياترا ،التكري 

 علم النفس الرنكسم. ،ال وادث والسرمة المرنية

 نفس علم النفس الجنائي  849
 لسلوكلفسية المعاارة المفسرة يركف هدا المقرر ول  تعريف الكارف بالنظريات الن

  راام بو   عام، وسلوك الجريمة وتعاطم المبكرات بو   خاص.  تتضم  اإل

وك لم النفس الجنائم و شأت  وأهميت  التط يقية.السلو كات المقرر  تعريف بع

 لسلوكلخلائل ، تلنيف المجرمي  والجرائم. النظريات المفسرة  ،اإل رامم  تعريف 

 ظريات التعلم  ،الجنائم  المنظور ال يولو م ام تفسير السلوك المن رف

ياف القالسلوكم،اضطرابات الشبلية وعرقترا بالسلوك اإل رامم. أسالي  ال  ا و

يمة، ام علم النفس الجنائم. تط يقات علم النفس الجنائم )دراسات ام مجال الجر

 تعاطم المبكرات والمسكرات، ا  راف ا  كاث، علم النفس الجنائم والقضا .
 استراتيجيات الوقاية م  الجريمة.

نب تنمية مهارة املتدربني فيما يتصل ابجلواويهدف إيل  :نفس  التدريب الميداني 440
القدرة على التمييز بني ، و  التطبيق الكفؤ للمقاييس النفسية ، واستخراج دالالهتا االكلينيكية  التالية :

دراسة  إجادة إعداد ، و  القيام بتطبيق فنيات املقابلة مع احلاالت، و  خمتلف االضطراابت النفسية 
التدريب على ممارسة ، و  الجتماعىالتدريب على كتابة التقرير النفسى ، والتقرير النفسى ااحلالة ، و 

األلفة ، و  التدريب على صياغة بعض جوانب اخلطة العالجية، بعض أساليب العالج النفسى 
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التعامل مع الرتاث احلديث ) مبا يشمله من ، و  ابملصطلحات األساسية يف جمال املمارسة االكلينيكية
التقييم النفسى والعالجات احلديثة اطالع املتدربني على مقاالت  وموضوعات متخصصة ىف جماىل 

املشاركة يف النشاطات الىت تقام مبوقع التدريب  ) مثل حلقات مناقشة ، و  لالضطراابت النفسية (
كيفية صياغة توصيات  خاصه بتشخيص ، و  احلاالت و الندوات والدورات التدريبية املتخصصة (

 وعالج احلاالت

 

 الماجستيرامج نبرتوصيف مقررات 
  رات العامة المقر 
 

   نفس    مناهج البحث وتصميم التجارب 501

ية مشكلة ال  ثوال ،ال  ا العلمم ول  مكخلالمقرر موضوعات   هدا يتناول  

ا ال  ثية تعريفرا وأ واعرفروض وال ،ومعايير اياغترا وملادر ال لول عليرا

 تشملو أدوات ال  او ،ات أ واعرا وطر  اختيارهاالعينو ،ومعايير اياغترا
ا ة ال  كتابوشروط أدوات ال  ا .   ،واالخت ار ،المر ظةو ،المقابلةو ،االست يان

 ،ئمةوالقا التو يق العلمم ام المت و ،أسلوو كتابة ال  ا والرسالة العلميةو العلمم

 ،بتلفةبأ واع  الم المنر  الوافم وتشمل ه  ال  اامنو ،أخرقيات ال  ا العلممو

  . تلميمات التجري ية المبتلفةوالمنر  التجري م وال
 

       نفس   اإلحصاء النفسي ) متقدم ( 505

مستويات القياف و ،المقرر موضوعات   المتغيرات وأ واعراهدا يتناول  

در ات و،مستوى الكاللةو ، واع التوزيعات. وأ واع الفروض وا خطا  اإل لائيةأو

المعلمية ا سالي  اإل لائية قوة االخت ار اإل لائم. والتمييز بي  و ،ال رية

واالخت ارات اال لائية  ،(2كا)اخت ار و ،(ت)ال االت المبتلفة الخت ار و ،والرمعلمية

اخت ار مان ويتن  اخت ار الرمعلمية للمقار ة بي  مجموعتي  أو قياسي  مثل 

 ،المقار ات ال عكيةو ،و نائم االتجاه ت ليل الت اي  أ ادى االتجاهو ،ولكوكسون

االخت ارات اال لائية الرمعلمية للمقار ة بي  أكثر م  مجموعتي  أو أكثر م  و
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) بيرسون  العرقات بي  المتغيراتو ،اريكمانوكروسكال واليس   اخت ارقياسي  مثل 

ويتم والمتعكد .  ت ليل اال  كار البط و ،ومعامل االرت اط الجزئم ،س يرمان ( –

 .SPSSباستبكام ال ر ام  اإل لائ  تكريس  ميع االخت ارات اإل لائية 

        نفس   القياس النفسي ) متقدم ( 575

و ظرية القياف، واإلطار  ،المقرر موضوعات   السفة القيافهدا يتناول  

 ،وأ واع االخت ارات النفسية ومجاالت استبكامرا ،ال ضاري والثقاام للقياف

وات وخط ،م المقاييس النفسيةومعايير وضوابل استبكا ،ومواافات االخت ار الجيك

 . بعض المقاييس النفسية  والتكري  عل ،المقاييس النفسية ومرا ل وعكاد

 

    نفس   دراسات عملية وتطبيقية 599

يتضم  المقرر و را  دراسات تط يقية وميكا ية ام المسار الدي تبلص اي   

 .  شترك  اردي أو مأو و جاز ب ا مناس ،كما يتضم  تلميم ال رام  الفردية ،الطال 

 

 والنمو علم النفس التربوي مسار
 

      " نفس    علم النفس التربوي " متقدم 511

ً أهم ال  وث والكراسات المستبكمة ام علم النفس   يتناول المقرر أساسا

 ،ورا()با ك يقات  ظريات التعلم بالمر ظةودراسة تط ،والتعلم ببااة ،التربوي بعامة

  لار )الستالتعلم با ،االوف( التعلم بالم اولة والبطأ )  ور كيك (التعلم الشرطم )ب

ة معالجودراسة مبت رية ال تقال أ ر التعلم و ،التعلم اإل رائم ) سكنر ( ،ّهل (

 ام المرا ل الكراسية المبتلفة المشكرت التعليمية

 

  الطالبي والتوجيهنفس   اإلرشاد  251

أسالي  المرارات المرنية لعملية اإلرشاد المقرر عل  دراسة أسس وهدا يركز  

والتو ي  الطربم م   يا استيعاو مرا ل وطر  اإلرشاد النفسم واستبكام أدوات  
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م  مقابرت شبلية واخت ارات  فسية وت كيك دور ا خلائم النفسم ام المؤسسات 

 التعليمية المبتلفة . 

 
 

        نفس    علم نفس القراءة 513

كية والمعراية اول  تزويك الكارسي  بأسس الفسيولو ية واإلدريركف المقرر  

ات لمتغيراواق  وتنوع الميول القرائية وتنميترا ،وبيان دوااع القرا ة ،لمرارات القرا ة

العقلية والشبلية واال تماعية والتعريف بأسس قياف االستعكاد والت ليل 

 والقرا ة العر ية .  ،والتشبيص ام مجال القرا ة
 

    نفس    التوجيه التربوي والمهني  155

يتضم  المقرر دراسة أسس وأسالي  عمليات اال تقا  والتو ي  التربوي  

رو كى الطما ل ووسائل ت كيك المطال  المرنية والتعليمية للموا مة بينرا وبي  ،والمرنم

س  نام  استعكادات وميول واهتمامات وومكا ات الستمرار الكراسة ام التبلص الم

 أو التو ي  ول  المرنة المرئمة . 
 

   نفس  دراسات متقدمة في نظريات التعلم 516

دراسة متقكمة للقوا ي  المن ثقة ع   ظريات التعلم وتط يق هده القوا ي  ام  

م التعلومجال التعلم والتعليم مع التركيز عل  عمليات كالتعزيز والثواو والعقاو 

 ية امعليمية ام ضو  المواافات وا هكاف التعليماال تماعم وتلميم ال رام  الت

 وطار  ظريات التعلم المكروسة . 
 

 نفس    خصائص ومشكالت النمو في الطفولة  521

يشتمل المقرر عل  دراسة خلائص النمو ام مرا ل ما ق ل الميرد والمرك  

اال تماعية والطفولة الم كرة والمتوسطة ودراسة المشكرت النفسية العل ية والنفسية 

لرده المر لة وكيفية التعرف عليرا وعر را وتأكيك دور ا سرة والمكرسة  ام رعاية 

ودراسة ب وث النمو ام هده المر لة وأهمرا ب وث  ،مشكرت ا طفال
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  Lenderولنكر  Kretschmerوكريتشمر  Burtوبيرت  Helgardهلجارد

 . Herlockوهيرلوك  Adlerوادلر   Jonesو و ز

       فس    خصائص ومشكالت النمو في المراهقةن 522

يرتم المقرر بالكراسة المتعمقة لبلائص النمو الفسيولو م والعقلم واال فعالم  

ري ا س ودراسة مشكرت التكيف والتوااق ،والميول واالهتمامات ام مر لة المراهقة

كية لسلوالفات اواستعراض دراسات وتط يقات  هم أ ماط المب ،واال تماعم والتعليمم

كورسينم  ،Millerميلر  ،Vernonلرده المر لة ودراسة ب وث أهمرا   اير ون 

Corsini،  ديموكDumock،  ور كيك Thorndike،  و رستونThurstone  . 

 

   نفس    علم نفس الكبار 523

دراسة البلائص العامة للكرولة والشيبوخة والتغيرات الجسمية والنفسية  

ل  رف عمع التع ،العقلية للك ار ومتطل ات رعايترم وأسالي  تعليمرمواال تماعية و

ات لتوايالمشكرت المرت طة بتقكم العمر والتقاعك ووضع ال رام  اإلرشادية لرم وا

ل م  كدراسة ب وث هده المر لة م  النمو وأهمرا ب وث  ،الرزمة لرعاية المسني 

وشينفلك  ،Woodworthرث وودو ،Meadميك  ،Brownبراون  ،Hurlockهيرلوك 

Shonfield،  وبرسمPressey  . 

 

  نفس    الدراسة الثقافية المقارنة للنمو  524

دراسة مقار ة لمعكالت النمو ام الثقااات والمجتمعات المبتلفة وأسس  

 ،لمجتمعلااية وأسالي  تنمية ا طفال والمراهقي  والش او ام ضو  المعايير والقيم الثق

 .كرت النمو ام المرا ل المبتلفة اسات ال ضارية لبلائص ومشوعرض بعض الكر
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       ترب    األصول الفلسفية والجتماعية للتربية 500

يركف المقرر ول  دراسة السفة التربية م   يا أسسرا اال تماعية  

رة لمعاااكما يتضم  المقرر معالجة بعض النظريات الفلسفية  ،واالقتلادية والنفسية

 تربية وأهم المشكرت التربوية القائمة .ام ال

   تطوير المنهج    نهج   500

ينمم المقرر لكى الطرو مرارات ارم أهمية المنر  المكرسم ودوره ام  

رت والوعم بمشك ،ت قيق ا هكاف التربوية والت  بالعمليات التعليمية ا خرى

ة ام مشاركا والقكرة عل  الالمناه  الكراسية ال الية وبالطر  الممكنة للتغل  علير

 وضع المناه  وتطويرها وتقويمرا . 
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 علم النفس الجتماعي والصناعي مسار
 

      نفس    علم النفس الجتماعي " متقدم " 560

يتضم  المقرر دراسة النظريات النفسية التم تفسر أسس التأ ير المت ادل بي   

 يز والت ماعم ومفروم الدات والتعل الفرد والجماعة و ظرية الكور ام السلوك اال ت

 .  واستعراض بعض ال  وث والكراسات والتط يقات ام مجال علم النفس اال تماعم

 

       علم نفس الجماعات الصغيرة  نفس  561

يعرف المقرر الكارف بط يعة الجماعات اللغيرة م   يا النشأة وال قا   

  مليرا عاعة وااعليترا وما قك يطرأ كما يوضح ديناميات الجم ،والتماسك واال  رل

ظ ال فاتوتر واراع ودورها ام التأ ير عل  الفرد ودور الفرد ام ريادة الجماعة و

 .عل  كفايترا اإل تا ية ام مجال العمل 

 

   نفس   علم نفس الدعاية والرأي العام  562

ئص تركف الكراسة ول  تعريف الطال  بالمفاهيم ا ساسية ع  تلنيفات وخلا 

بي   الكعاية والرأي العام ب يا يتعرف الكارف عل  تطور الفكر الجمعم المشترك

تأ ير ي  الكما يتعرف عل  أدوات وأسال ،أاراد المجتمع الوا ك وأاراد الفئات البااة

 مع ويضاح طرائق وخلائص الرسائل المو رة ،ام الفرد والجماعة عل   ك سوا 

 مبتلفة . لكل م  أاراد المجتمع وقطاعات  ال

 

   نفس    قياس التجاهات وتغييرها  563

يكرف الطال  ام هدا المقرر ط يعة االتجاهات والتعريف بأدوات وأسالي   

 بطر  قياسرا م  مقابرت شبلية ووسائل وسقاطية واخت ارات  فسية وكدلك التعريف

 ت .تعزيز االتجاهات وتغييرها ودراسة التط يقات النموذ ية ام هده المجاال
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       "  نفس    علم النفس الصناعي " متقدم 571 

يشتمل المقرر عل  تعريف الكارف با سس النفسية لسلوك الفرد ام بيئت   

 أو ام   العملاإل تا ية أو الرضا عأو م   يا الكفاية  المرنية والفرو  الفردية سوا ً 

ل ت ليل العمل مستويات الطموح وعرقة الفرد بأ رزة وأدوات العمل م  خر

 .ودراسات ال ركة والزم  وت ليل الفرد 
 

 

  نفس    سيكولوجية التدريب  572

ام مجال التكري   و تائجرايتضم  المقرر دراسة تط يقات  ظريات التعلم  

لميم ية وتوالتعرف عل  أسالي  ت كيك اال تيا ات التكري ية لمبتلف ا دا ات الوظيف

ة نظيريتوياترا وأ واعرا اإل عاشية والمستمرة والتبرام  التكري  عل  اخترف مس

 والمرارية وتقويم  تائجرا . 
 
 

   علم نفس العالقات اإلنسانية نفس  573

يوضح المقرر أسس وط يعة وأهكاف العرقات اإل سا ية ام بيئة العمل  

  كةام ش وخلائص وأسالي  االتلاالت ا اقية والرأسية ودينامية التفاعرت اليومية

 العرقات  تيجة التفاعل المستمر والمتلل ام مجال العمل . 

 
 

         الدافعية واإلنتاج نفس  574

يزود المقرر الكارف بأهم مفاهيم و ظريات الكااعية وأدوات قياسرا وعرقترا  

 مت ادلير البالعملية اإل تا ية وتوضيح ال  وث والكراسات والتط يقات ام ميكان التأ 

 .ية واإل تاج ام م يل العمل بي  الكااع
 

 

   اإلرشاد والتوجيه المهني  نفس  576

يشتمل المقرر عل  تعريف الكارف با سس النظرية والعملية لرختيار  

ل ا يشتمكم ،موالم ادل النفسية للتوااق المرن ،والتو ي  المرنم وانيات ووسائل القياف

سوية والر نم لمبتلف الفئات السويةالمقرر عل  تاريخ و ظريات وأسالي  اإلرشاد المر

 . 
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 علم النفس اإلرشادي مسار
 

                                  ( 1نفس  الضطرابات النفسية ) 953

 ً  ،ماعيةال تا ،للنماذج السلوكية تزويك الطرو ببلفية تاريبية ع  مفروم السوا  واقا

ت طراباكرة لتعريف وتلنيف االضوع  الم اوالت الم  ،والنفسية الكاخلية وال يوية

هده  و   القلور وااليجابيات امأالنفسية ع ر العلور والثقااات المبتلفة وع  

 الم اوالت. 

 

                                             نفس   العالج النفسي وتعديل السلوك 542

م عرج النفسل  تكري  الطرو عل  ا سالي  ال كيثة ام الويركف هدا المقرر 

طم والسلوكم كمناه  العرج المشتقة م   ظريات الت ليل النفسم والتعلم الشر

عل   واال رائم واال تماعم اضر ع  االسالي  المعراية اال فعالية التم تعتمك

  ظريات التعلم الرمزي.

 

 (2نفس الضطرابات النفسية ) 547

بات را اإلكلينيكية   اضطراويتضم  التعريف بأهم االضطرابات النفسية ام اورت

 ،االضطرابات اال شقاقية ،المزاج،اضطرابات الشبلية اضطرابات القلق،

 االضطرابات  سكية الشكل، االضطرابات الدها ية وغيرها م  االضطرابات. مع

را، توضيح شروط  كو را والمناه  المستبكمة لكراسترا وتلنيفرا ومعايير تشبيل

  عراض.وعرض  ماذج لتوضيح ط يعة ا
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  نفس  ثقافة المجتمع والضطرابات النفسية        548

ية رشادا سالي  اإل ، ر الثقااة ام تطوير االضطرابات النفسيةأويتضم  التعريف بـ

اية الثقا واملالعو ،المستبكمة ام التعامل مع االضطرابات النفسية ام الثقااات المبتلفة

 رشادية.التم تج  مراعاترا خرل العملية اإل

 
 

                                      العالج النفسيونفس  نظريات اإلرشاد  549

ول  يا يتنا ،ويتضم  التعريف بأهم النظريات ام مجال اإلرشاد والعرج النفسم

 االتجاهات والنماذج النظري  ام الماضم وال اضر.  كما يعرض أو   التشاب 

 تط يق انياترا.   وأسالي  كاماترماواستبواالخترف بي  النظريات 
 

  نفس   مهارات المقابلة في اإلرشاد              551

ات دية ومرارام ا را  المقابلة االرشا ا ساسيةل  تنمية المرارات والمقرر هدا يركف 

االتلال واياغة االسئلة ومر ظة اتجاهات العميل وتشبيص سلوك  م  خرل 

 بلة االبتكائية والتشبيلية والعر ية.التركيز عل  مرا ل المقا

                  نفس  علم نفس الصحة 552
ة. الل  يركف المقرر ول  دراسة تط يقات المفاهيم والنظريات النفسية ام مجال علم

 م ااظة  الوقاية وال ودراسة الجوا   النفسية ذات البلواية ام الل ة. م  أهمرا

 مراضألل اعراضا نفسية التم يمك  أن تسرم ام ظروروت كيك العوامل ال ،عل  الل ة

ام  لداتيةاضعف المسا كة اال تماعية و قص الفعالية والجسمية )مثل  الضغوط النفسية 

 السياسات الل ية كما يتضم  المقرر  وا   تط يقيةوالل ة(؛ وت سي  النظم 

 .الل ةوب ثية ام أ ك مجاالت علم  فس 
 

                                             ج الجمعي  س   اإلرشاد والعالنف 554

يكرف الطال  ام هدا المقرر النماذج النظري  المناس ة للتط يق ام العر ات الجمعي  

ل  التعرف عل   المرارات االساسية ام تكوي  الجماعات العر ية وقيادترا وضااة و
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والتكري  عل  استراتيجيات قيادة ورسم البطل االرشادية والعر ية  عضا  الجماعة 

 الجماعة واستمرار تماسكرا ومرا ل االرشاد والعرج الجمعم.  

                                           اد األسري   نفس  اإلرش 557  

ج العروام اإلرشاد  ةتعريف الطرو بمفروم اإلرشاد ا سري، أهم االتجاهات النظري

  ا  ساواالستراتيجم ووع ر الجيلم والب روي  ، سري ال نائما سري مثل العرج ا

 .ةظرينوا سالي  والفنيات اإلرشادية المستبكمة ام هده المنا م ال ةسريا 

  نفس   علم نفس العتماد على المواد المخدرة     558

ية ام ل  تعريف الطال  ببطوات تقييم وتشبيص مبتلف الجوا   النفسويركف المقرر 

ية طرابات االعتماد عل  المواد الكيماوية مع عرض  برز اال را ات الوقائاض

ل  عو اال تكاسة المرضية. كما يتعرف الطال  أالمستبكمة لمنع  كوث االضطراو 

الي  برز انيات التكخل اإلرشادي والعرج النفسم مع تط يقات عملية لرده االسأ

 والفنيات.  واإل را ات

 

  رشاد النفسي                نفس   أساليب اإل 559

رة عملية داوويكتس  الطال  المرارات االساسية ام تط يقات  أن ول المقرر هدا يركف 

ر ية والع االرشاد النفسم ام مجاالت  المبتلفة مع استبكام االستراتيجيات الوقائية

. والمستنكة عل  االتجاهات االساسية واإل مائية

 العقر م(.،اال فعالم، ماإل سا،السلوكم،)الت ليلم

 

                                             فس ارشاد األطفال والمراهقين  ن 564

عامل  ة للتل  تعريف الطرو بالنظريات والفنيات االرشادية المناسويركف هدا المقرر 

يا  م   واال تماعية وا سريةمع االطفال والمراهقي  مع مراعاة الجوا   النمائية 

 . فسيةورت واعوبات توااقية سلوكية كعرقترا بما تتعرض ل  هاتي  الفئتي  م  مش
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                          نفس  اختبارات الذكاء والشخصية 578

يس هم هده المقايأتنمية مرارات الطرو ام مجال القياف النفسم والتعرف عل  

  ،فسيرهاتل مع  تائجرا والقكرة عل  وتط يقاترا والتعام ،والشبليةالبااة بالدكا  

 .كتابة تقاريرها و
 

                       نفس تشخيص الضطرابات النفسية وتصنيفها     579

عراض أظرور  وأس اوط يعة وتزويك الطل ة ببلفية تاريبية ع  االضطرابات النفسية 

بات ثة لرضطراالطل   عل   ظم التلنيف ال كي وطرعكدلك يتم و هده االضطرابات

 النفسية ومعايير تشبيلرا.

 

 

       نفس  المقاييس النفسية العصبية 580
لك ذب نية ووظيفة الجراز العل م. ويتضم   الطل ةالمقرر ول  تعريف هدا يركف 

 ،كرةالداو ،التطر  للمكا زمات العل ية للعمليات النفسي  والعقلية العليا كاإلدراك

تشبص  يتم التعريف باالخت ارات النفسية العل ية التميضا أوال س .  ،واال ت اه

مع التعرض للجوا   العل ية ام بعض االضطرابات  ،اضطرابات واابات المخ

(. م  لفلامالنمائية )مثل ارط ال ركة والنشاط الزائك(، واالضطرابات العقلية )مثل ا

 ت اراخري؛ تون ال لراي؛ اخت ار بن اخت ار  وكسلر للدكا  وللداكرة؛  تلك االخت ارات

 وسكنسون لتلنيف ال طاقات.

 

        فس  العالج النفسي السلوكي ن 592

ية ام االساس وا سالي ل  تكري  الطرو عل  تط يقات الفنيات ويركف هدا المقرر 

 ،ا السترخا ،ةالمنتظم ال ساسيةزالة و ،العرج السلوكم مثل التقويم السلوكم للمشكلة

  لع  االدوار و ل المشكرت.ولتوكيكي واالقتلاد الرمزي والتكري  ا ،الغمر
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  سي المعرفي   نفس  العالج النف 593

عرج ساسية ام الا  وا سالي تكري  الطرو عل  الفنيات  ول المقرر هدا يركف 

اسية ت كيك االاكار االس ،اياغة المشكلة ،  التقويم المعرام للمشكلة المعرام

 ة.  لسلوكيااالسئلة السقراطية ارف اال ت اه والتجارو  ،ا اكارسجل  ،واآلتوماتيكي 

 

  مشروع بحث         نفس 595

 ك الموضوعات  المتبللة ام مساره أيقوم الطال  ب  ا علمم متعمق ام 

 علي  وتو ير . لإلشرافعضا  هيئة التكريس أ ك أا كاديمم باالتفا  مع 

 

 

 

        نفس   تدريب ميداني 597

ظريات  ك أعضا  هيئة التكريس، بتط يق  ما تعلم  م   أم الطال ، ت ت وشراف يقو

  ر امجبوانيات ام و كى المؤسسات التعليمية أو المجتمعية خرل الفلل االخير م  

 .  ساعة عمل ( 300) بمعكل   الكراسم

 القياس والتقويم  مسار
 

    نفس   أسس القياس النفسي والتربوي 580

ر ول  تعريف الطرو بلم ة تاريبية عل  القياف وأهم المفاهيم يركف المقر 

ض م بعكما يركف المقرر ول  بيان تط يقات القياف ا ،ا ساسية ع  مبتلف وسائل 

  عمة و ظرة عا ،المجاالت وت كيك أغراض  وتلنيف االخت ارات النفسية والتربوية

  المشكرت التم توا   القياف النفسم والتربوي 

  س   نظرية القياس نف 581

 ،الث ات ،ااتراضاترا ،النظرية التقليكية ام القياف يتناول المقرر موضوعات  

 ،مفروم اللك  ،البطأ المعياري ام القياف، اللك  ،طر  تقكيره ،معن  الث ات



 

61 
 

المفروم  ،اك  ال نا ، اللك  العاملم ،اللك  المرت ل بالم ك ،اك  الم توى

ت م كية المر ع  خطوات بنائرا،  اترا، اكقرا،در ات ال كيا لللك ، االخت ارا

 –التمييز،  ظرية التعميم  –اللعوبة  ،ت ليل الفقرات القطع وطر  ت كيكها،

 ماذ را،  ،ااتراضاترا ،مفرومرا أسسرا النظرية ال كيثة ام االخت ارات   أسسرا

 ت ويل الكر ات ومعادلترا .

   نفس   بناء الختبار  582

 ،بويمفاهيم أساسية ام القياف النفسم والتر تناول المقرر موضوعات ي         

 –  وخلائص أدوات القياف ) اللك ،وخطوات بنا  االخت ارات والمقاييس النفسية

 ،لبااةوطر  بنا  كل م   اخت ارات الدكا  واالستعكادات ا ،المعايير ( –الث ات 

ة ل كيثات الشبلية . والتو رات واخت ارات واست يا ا ،ومقاييس الميول واالتجاهات

  سم . ام بنا  االخت ارات والمقاييس مع التكري  علم بنا  أداة لقياف متغير  ف

        ( 1نفس    إحصاء نفسي متقدم ) 583

يتناول المقرر موضوعات مرا عة المفاهيم اإل لائية النظرية ا ساسية،  

دي ا  ا ت اي شاذة والمفقودة، ت ليل المرا عة ال يا ات اإل لائية م   يا ال يا ات ال

عكد، المت والثنائم والثر م، االرت اط الجزئم واالرت اط المتعكد، اال  كار البطم

ي  لت ات ليل ا،اال  كار اللو ستم، ت ليل الت اي  المتعكّد، القياسات المتكررة،

 .روفالملا  ، الت ليل العاملم، الت ليل التمييزي،اخت ار سمير وف كولمنج

 

          نفس    الختبارات التحصيلية 584

القياف والتقويم النفس   مفاهيم أساسية ا يتناول المقرر موضوعات  

أسس بنا  و ،هميتراأ –أهكاارا  ،االخت ارات الت ليلية  تعريفراو ،يوالتربو

ت ت اراخطوات وعكاد االخو ،أ واع االخت ارات الت ليليةو ،االخت ارات الت ليلية

ات ت ليل وتفسير  تائ  االخت ارو ،خلائص االخت ارات الت ليليةو ،الت ليلية

 مشكرت االخت ارات الت ليلية وطر  التغل  عليرا.و ،الت ليلية
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    نماذج في التقويم التربوي   نفس  585

 ،أ واع  ،أهكاا  ،خلفيت  ،التقويم المبتلفة مفاهيم يتناول المقرر موضوعات 

 –ميشيل  موذج متفسيل و – موذج تايلر  ،ت التقويم، ماذج التقويم الركايةأدوا مجاالت ،

 موذج ،موذج ستيك  – موذج بروااف،  ماذج التقويم الت كيمية  ، موذج هامو ك

 ،موذج ستفل يم  – موذج ألكي  – ماذج القرارات   ،لتقويم المتجاووا موذج  –سكريف  

 .كارف ماذج التقويم الكيفم، مكاخل تقويم الم

 

    تقويم الشخصية  نفس  586

يركف المقرر ول  تعريف الطرو بأهم المكارف ال كيثة ام دراسة الشبلية  

كارف وذلك بركف توظيف آرا  هده الم ،وبو   خاص تلك التم تعنم بتقويم الشبلية

رتم ما يك ،ومفاهيمرا ام ت كيك  ظام شامل للتشبيص ورسم المآل والمتابعة العر ية

 رر بتعريف الطرو بأهم مشكرت تقويم الشبلية . المق

 

  تقويم سلوك الطفل نفس   587

يركف المقرر ول  تنمية مرارات الطرو ام التعامل مع اللغار ام مواقف  

يم   تقواالخت ارات و لسات التشبيص ووتا ة الفراة الستبكام عينة م   ماذج وبرام

م ركف رسالسلوكية والتشبيلية المبتلفة بالطفل ام المنزل والمكرسة وام المجاالت 

و أشبيص اللف ة النفسية الشاملة للطفل  غراض اإلعكاد للتعلم ام المكرسة أو الت

 قابرت  المرسم المآل أو المتابعة العر ية كما يتضم  وتا ة الفراة عل  التكري  عل

 بأ واعرا المبتلفة مع ملكر ال يا ات . 

 

 

 شخيصية لالختبارات الدللت الت   نفس 588

يركف المقرر ول  تعريف الطال  بأهم تلك االخت ارات النفسية العيادية المناس ة  

التم تفيكه كأخلائم  فسم وتكوي  المرارات ام تفسير النتائ  واالستفادة  منرا وذلك 

ويركز هدا المقرر بلفة خااة عل  ومكاد الطال   ،ام مجالم الدكا  والشبلية
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لتم تعين  ام التشبيص والمتابعة العر ية وذلك م  خرل االهتمام بكيفية بالمعلومات ا

 تفسير  تائ  هده االخت ارات . 
 

       مهارات القياس لغير العاديين   نفس  589

يركف المقرر ول  تنمية معارف الطال  وخ رات  ع  القياف والتقويم ام مجال  

  دواتاتتيح الفراة للتعرف عل  أهم  كما ،والمعوقي غير العاديي  م  الموهوبي  

 بكامالست المستبكمة وتعكيرترا ام كل مجال أو ائة م  غير العاديي  ووتا ة الفراة

  .هده المقاييس مع بعض هده الفئات وتقويمرا

 
        

      مشكالت في القياس والتقويم    نفس  590

 –ملادرها  –قويم مفروم مشكرت القياف والت  يتناول المقرر موضوعات 

ا، مشكلة الت يز وطر  الكشف عنر ،أ واعرا، مشكرت تشوه االستجابة وتزييفرا

ت مشكرت اخت ارات الدكا  والشبلية، المشكرت ا خرقية والقا و ية، مشكر

 ، لتبميالت ليل، مشكرت برام  التقويم، المشكرت المرت طة بالمف واي ، مشكلة ا

 ت.مشكركرت االخت ارات االلكترو م، آليات وطر  تجاوز المش ،ال كمة االخت ارية
 

  الحاسب اآللي في القياس والتقويم   نفس  595

وتعكيلرا  ،ودخال ال يا ات واستبرا را تعريف الطال  بعملية ول المقرر يركف  

زمة ائية الراستبكام العمليات اإل لو ،المناس  ر ام  الوتطويع واختيار  ،أو تبزينرا

  .القياف والتقويم أو رسم العرقات أو ال يا ات  ام

 

 الخدمات النفسية لغير العاديين مسار
 

        (1نفس    علم نفس غير العاديين ) 530

دراسة متقكمة لكل م  ظاهرتم التبلف العقلم والتفو  العقلم مع التركيز عل   

ل رام  رعاية كما يشمل دراسة  اقكة  ،المس  ات والبلائص وأسالي  الرعاية
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 ً واالتجاهات المبتلفة التعليمية والنفسية والتو يرية  المتبلفي  والموهوبي  عقليا

 .م النفسم كمتبلص ومنسق للبكماتاإلرشادية التم يمك  أن يشارك ايرا ا خلائ

 

    (2نفس    علم نفس غير العاديين ) 531

  ً ً  دراسة متقكمة لفئات المعوقي  سمعيا ً مع توضيح  والمعوقي   سميا و ركيا

راسة دباإلضااة ول   ،ا س او وال ا ات والبلائص وأسالي  الرعاية لرده الفئات

 مع ،ررالمق االتجاهات المبتلفة التعليمية والنفسية والتو يرية التم تقكم لفئات هدا

 التركيز عل  دور ا خلائم النفسم ايرا .

      عادييننفس    مهارات القياس النفسي في مجال غير ال 532

المقرر ول  تنمية مرارات الكارف بأسس وأسالي  القياف النفسم مع هدا يركف  

ام  عوقي ائات غير العاديي  والمشكرت التم تلادا  ام  االت ا طفال والك ار الم

ناية مجاالت الدكا  والقكرات وسمات الشبلية والتو ي  واإلرشاد المرنم مع الع

هدا  اف املرده الفئات ومتابعة تقكمرا وتوظيف أدوات القي بتلميم ال رام  العر ية

 المجال . 
 

    نفس    التأهيل النفسي والمهني للمعوقين 533

المقرر عل  ولمام الكارف بأسس عملية التأهيل النفسم والمرنم هدا يشتمل  

عو  للفئات البااة مع التمييز بي  ائاترا ومرا لرا ووظائفرا المبتلفة ام تأهيل الم

 Shelteredأو ورشة م مية    workshop سوا  كان داخل ورشة  موذ ية
work،shop   مع تأكيك دور ا خلائم النفسم ام عمليات التو ي  واالخت ار والتكري

 والتشغيل والمتابعة ووعادة التأهيل . 
 

    نفس    توجيه وإرشاد عوائل غير العاديين 534

سرية للطفل غير العادي والمرا ل التم تمر المقرر المشكرت ا هدا يتضم   

اكمة اإلعاقة وأ رها ام التكوي  ا سري  ،برا رعاية الطفل المعو  داخل ا سرة

ومرا ل  مو الشعور ا سري   و المعو  والبكمات ال يئية للطفل المعو  ام الطفولة 
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ودور التو ي  الم كرة ودور الوالكي  وا سرة ام تعليم وتكري  وتكيف الطفل المعو  

 واإلرشاد ا سري والزوا م والوقاية ا ولية والثا وية م  اإلعاقة 
 

        نفس    علم نفس المضطربين انفعاليا 535

  Quayيتضم  المقرر دراسة االضطراو اال فعالم والسلوكم وتلنيف كواي 

سرية ومس  ات هده االضطرابات ال يولو ية وا  ،م( و جم المشكلة1979الرباعم )

والمكرسية واال تماعية وتشبيلرا ع  طريق المسوح النفسية واالخت ارات المقننة 

 وخلائص هده الفئات و ماذج م  برام  عر رم  س  النموذج النفسم الت ليلم 
Psycho،Analytical والنموذج النفسم التعليممPsycho،Educational  والنموذج

ودور ا خلائم النفسم  Behavioral والنموذج السلوكم  Humanisticاإل سا م 

 كمرشك ومنسق لرده البكمات  . 

   نفس    اضطرابات التواصل  537

المقرر عل  دراسة النمو اللغوي السوي والرسوي عنك ا طفال هدا يشتمل  

واللوت  Articualtionوالبلائص المميزة الضطرابات التواال ام النطق 

Voice  والتع ير أو الطرقةEncoding  ما والبلائص المميزة لرده االضطرابات و

 ف عل يلا  را م  اعوبات ام التعلم والت ليل والتوااق كما يتضم  المقرر التعر

 Osgoodا سالي  التشبيص والعرج بنماذج متعكدة مثل  موذج أوذو ود 

وغيره م   Pyscholinguisticsم( للقكرات النفسية اللغوية 1961) ،م(1955)

 . واإللمام با ساسيات ال رامجية العر ية لرده االضطراباتالنماذج 

 مقررات علم النفس التي تدرس في أقسام أخري ) مرحلة الماجستير (
 

  القسم  اسم المقرر  رقم ورمز المقرر

 جميع األقسام طرق البحث التربوي نفس 502

 جميع األقسام اإلحصاء التربوي نفس  503
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 تقنيات التعليم  في نظريات التعلم دراسات متقدمة نفس 516

 السياسات التربوية علم نفس الكبار نفس  540

 السياسات التربوية  سيكولوجية التدريب نفس572

 
 طرق البحث التربوي نفس     025

قسدددبم ق ي  ل ليهددد اللقرر ددد الترددد لقربح  دددرلوير، دددولقرب ودددئصل ل  هئ ددد ل ل   ي  ددد ل
    ةلعد للب،عحدةل  بني للقرر  ال ئضئعيتل:لل.لةل  طئق  ل  نيهج ل أد ق  لقررمبل 

ل ل قر د   ل أوئقعهديل قررشدللةلقر، يعدةل لقر، ولقرب وئصلل  قحلل  رعملقر، دولقرب ودئصل
 ندديه ل   ي  ددهيل ل للأد قتلجرددالقر،عيودديت لل قرحعندديتل بدد تلق بعياهدديل  حييع هدديل ل ل

بج  ،ددددد ل ل قرردددددنه لوأوئقعددددد لقررمبل دددددةل ل قرردددددنه لقرقرئصددددد  لل  شدددددرللقرردددددنه لقر، دددددول
 قربيا م ل.

داقسددةلأهددملقيسدديرعالقةح ددي عةليهدد القرر دد التردد ل اإلحصسساا التربسسوي نفسسس     035
قررب   ددددةلقربدددد ل بحلدددديلنبئصددددعولقر،عيودددديتل ل أوددددئقالقم ب،ددددياقتلقةح ددددي عةلقر،ياق ب  ددددةل

وئ دددةل قرالوياق ب  دددةلمقررحلرعدددةل قرال حلرعدددةلطل قدددارفل ط،ع ي هددديليددد لقر، دددئ لقرن  دددعةل قرب ل
 SPSSويسبم قملقر، وي  لقةح ي  ل

قر ديمتل ل لل قةح دي لقرئصد   ل ل أسيسدعيتلقةح دي يبندي للقرر د ال ئضدئعيتل:لل 
 ل قم ب،دياقتلقمح دي عةلقرال حلرعدةلرلر ياودةلندع ل 2ق ب،ديالقدي ل للقررمبل دةلم ب،ديالتل

قرب،ددديي ل  لعدددلل ل لق ب،ددديال ددديىل  بنددد لق ب،ددديال ر ئق دددئىل جردددئعبع لأ لسعيسدددع ل يدددلل
 قم ب،دياقتلقمح دي عةلقرال حلرعدةلرلر ياودةلندع ل للقرر ياوديتلقر،ح ةدة ل ل أحديد لقم جدي 

 للي  د  يىل لق  سدليلل قردع لللق ب،ياأكي ل  ل جرئعبع لأ لأ لأكي ل  لسعيسع ل يلل
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  لعلللس،ع  يىلطل ل  حي للقما ،يطلقرجز  ل ل ل–ملنع سئىل قرحالسيتلنع لقرربغع قت ل
 قرمط قمو  قال

   نفس  دراسات متقدمة في نظريات التعلم 516
لي ل  لقر ئقوع  لها  ل  ط،عي لقربحلم لوظ  يت لع  لقررن،ي ة لرل ئقوع  ل ب   ة داقسة

ل قربحلم ل قرح يب ل قريئقب لقيربحز ز لعرلعيت لعل  لقرب قعز ل ا ل قربحلعم لقربحلم ل جيل
ل قيه قا لقررئقص يت لضئ  لي  لقربحلعرعة لقر، ق   ل   رعم لي للقمجبريع  قربحلعرعة

لتبيالوظ  يتلقربحلملقرر ا سةل.ل
 

 علم نفس الكبارنفس     405

طالبلقراي ليبم  ئىلي ل حلعملقر ،ديالوأاضدعةل ح يعدةلعد لقرة به القرر  ال ز   ل
لأبددئقالورددئلقر قلدد لقربدد ل ح ددال ،يلدد  لقوبهددي لبددئالقرر قه ددة.ل  بنددي للقر صددع لقررح يدد ل

 لل ل قمو حددددير ل:لقرنرددددئلقرج ددددر ل ل قرح لدددد لتورددددئلقر قلدددد ليدددد لعدددد  لأوحدددديدلأ ل جدددديم
قرددديلةحنددد لل ل قررهنددد  ل قرز قجددد .ل ل قرمل ددد  ل قرن  ددد لموردددئلقرشم دددعةطل قمجبرددديع 

قرر  النبطدئ  ل هديا ل ئفعدولقر صدع لقررح يد لعد لوردئلقر ،دياليد لند ق  ل حلدعملقر ،ديال
ل اعييبهم.

 
    سيكولوجية التدريبنفس     275

يدد ل جدديللقربدد ا ال قربحدد الل وبي جهددي ط،ع دديتلوظ  دديتلقرددبحلمليبضددر لقرر دد الداقسددةل
علدد لأسدديرعال   يدد لقمحبعيجدديتلقرب ا ،عددةلررمبلددولقيدق قتلقرئفع عددةل   ددرعملندد ق  ل
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قربددد ا العلددد لق دددبالال  دددبئ ي هيل أوئقعهددديلقةوحيلدددعةل قرر دددبر  ل قربنظع  دددةل قررهيا دددةل
    ئ ملوبي جهيل.

 

 

 الدكتوراهبرنامج مسارات توصيف مقررات 
 

 المقررات العامة
 

علم في ات الفكرية المعاصرة ات والتجاهيالنظر سنف 601

                       النفس 
ة ام يركف المقرر ول  تمكي  الطال  م  الوقوف عل  أهم االتجاهات ال كيث

ام  لنفسمامجاالت علم النفس، دراسة وت ليرً و قكاً، والتعرف عل  دالالت التناول 

ً ا ا ول  ا ص ال  وث العربية للكشف ع  مر عيتر ،لفكر اإلسرمم. ويركف أيضا

تناول وي ،ةالفكرية، ومكى ا سجامرا مع المنظومة القيمية الثقااية للمجتمعات العربي

ان   منظورات النظريات النفسية المبتلفة لإل سالتالية  الرئيسية تالموضوعا

Paradigms of Man in Psychology، ية رف عل  الكراسات النفسية الت ليلالتعو

ل   تكامدراسة أهم االتجاهات ال كيثة ام علم النفس للكشف عو ،ام الفكر اإلسرمم

ة( لمنرجيية وات ليل المر عية الفكرية وال  ثية )النظرو ،منظومترا الفكرية أو ت اينرا

 يمم.  القوبنسقلل  وث النفسية العربية، ودراسة عرقترا بال نية الثقااية للمجتمع 

 

                   متقدم                                         نفسي  إحصاء    نفس 605

يركف المقرر ول  تمكي  الكارف م  استيعاو البلفية النظرية للطر  

ناول يتو لك.التعامل مع ال زم اإل لائية ام ذوكيفية استبكامرا وتفسيرها واإل لائية 

يل ر ال س  كات ليل التغاير، معامل اال ،التالية  التلاميم العاملية ضوعاتالمقرر المو

 والمتعكد، ت ليل الت اي  المتعكد، ت ليل التمايز، ت ليل المسارات.
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                                                  مناهج بحث      نفس 609

  التلاميم ال  ثية يركف المقرر ول  وكساو الطال  المرارة ام التعرف عل

 المناس ة والقكرة عل  االختيار م  بينرا ام ضو  الركف م  ال  ا وط يعة المتغيرات.

مرا عة عامة لمناه  ال  ا المستبكمة ام علم  يتناول المقرر الجوا   التالية  و

 التلاميم العاملية بأ واعرا المبتلفة  كالثابتة والعشوائية؛ ال سيطة والمتضمنةو ،النفس

 Balanced،Unbalancedوالقطاعات العشوائية والمتواز ة وغير المتواز ة 
design .التلاميم المعتمكة عل  ط يعة تناول المتغير المستقل  كالتجري ية ) و

 والتجري ية ا ولية وش   التجري ية، والتجري ية ال قيقية( والس  ية المقار ة.
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 سار علم النفس اإلرشاديم
 

                  ضطرابات النفسية          نفس األطر النظرية لدراسة ال 612

ا طر  ةالمقرر ول  أن يكرف الطال  دراسة متعمقة وشاملة مبتلفهدا يركف  

 ية عل لسلوكالنظرية والمنا م التم تستبكم ام تفسير االضطرابات النفسية والعقلية وا

تسم ت  أن م، والنفسم، والنفسم اال تماعم، علاخترف أ واعرا مثل  المن   ال يولو 

 هده الكراسة بالنظرة النقكية، وتكون مكعمة بنتائ  الكراسات ال كيثة .

 

         نفس التجاهات النظرية المعاصرة في اإلرشاد والعالج النفسي         615

 يركف هدا المقرر ول  تمكي  الطال  م  الكراسة النقكية   كث االتجاهات 

 ل كيثةهيم ا يا يتم تعريف  عل  تلك المفا ،النظرية ام مجال اإلرشاد والعرج النفسم

شجيع تام مجاالت الوقاية والتشبيص والعرج ام علم النفس اإلرشادي.  كدلك يتم 

تتسق  التم الطال  عل  اكتشاف واختيار وتطوير المنطلقات الفلسفية والمنا م الفكرية

ة لعر يية واسرمية عنك التعامل مع ال االت والمواقف اإلرشادمع الثقااة العربية اإل

 المبتلفة.

 

                فنيات ومهارات اإلرشاد والعالج النفسي                         نفس 618

يركف هدا المقرر ول  تمكي  الطال  م  دراسة مبتلف وستراتيجيات التكخل  

جال م المارات وانيات مشتقة م  أهم المناه  ااإلرشادي والعر م وما يتطل   م  مر

مكي  دلك تكالمنر  السيكودينامم، والمنر  التع يري، والمنر  المعرام السلوكم.  وك

ة ام عملي الطال  أ نا  دراست  للمقرر م  توظيف هده المرارات والفنيات ام تط يقات

 بعض المواقف اإلرشادية والعر ية.

 

                في اإلرشاد الجماعي                           تطبيقات عملية   نفس 621

يركف هدا المقرر ول  تكري  الطال  عل  مرارات وأسالي  اإلرشاد والعرج  

الجماعم، وم   م القيام بممارسة العملية اإلرشادية الجماعية ام مبتلف المواقف 
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ام المكارف أو الكليات أو   ً العر ية كقائك للمجموعة مع بعض ال االت الواقعية سوا

العيادات أو المستشفيات أو الكور اال تماعية، وذلك بتط يق استراتيجيات التكخل 

 المناس ة وزيادة ااعلية القوى والعوامل العر ية المطلوبة لنجاح الجلسات الجماعية.

 

               العالج واإلرشاد النفسي األسري والزواجي                       نفس 624

يركف هدا المقرر ول  تعريف الطال  بأسالي  اإلرشاد والعرج النفسم  

 لمقررا سري والزوا م، وتعريف  باالتجاهات ال كيثة ام هدا المجال. ويتناول ا

مثل  زوا مدراسة المنا م اإلرشادية والعر ية ام مجال اإلرشاد والعرج ا سري وال

رارات موالمعرام.  وكدلك يتضم  هدا المقرر تنمية االتجاه الت ليلم، والسلوكم، 

 الطال  ام التعامل مع بعض ال االت.

 

                                دراسات في إرشاد وعالج حالت اإلدمان  نفس 627
يركف المقرر ول  تعريف الطال  بأسالي  التعرف عل   االت اإلدمان وكيفية         

خرل تقكيم البكمات اإلرشادية والعر ية الرزمة. ويتم ذلك م  التعامل معرا وذلك م  

 خرل استعراض الكراسات التم تناولت ا سالي  الوقائية والعر ية ل االت اإلدمان.

 

              اإلشراف في اإلرشاد والعالج النفسي                            نفس 630

ي طال  ام عملية اإلشراف العياديركف هدا المقرر ول  تطوير مرارات ال

ت وذلك بتزويكه بب رات  يكة ومتنوعة ام مرارات تنظيم وتنفيد برام  البكما

ام  مرشكي يم الاإلرشادية ومتابعترا، وودارة الجلسات، وكتابة التقارير اإلرشادية، وتقي

ل ل  خرالطا وطار المناه  الت ليلية، والسلوكية، والمعراية، واإل سا ية.  كدلك يقوم

 رشكي دراست  بممارسة وتط يق عملية اإلشراف عل  بعض ا خلائيي  النفسيي  والم

 ية أوالطربيي  الم تكئي  ام مواقف ورشادية مبتلفة سوا  ام المؤسسات التعليم

 العر ية أو اال تماعية.
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          الحاجات اإلرشادية النفسية للفئات العمرية                            نفس 634

يركف هدا المقرر ول  تعريف الطال  بال ا ات اإلرشادية والنفسية وخلائص  

  ار الس، وك وأسالي  الرعاية التم تقكم لفئات عمرية مبتلفة مثل ا طفال، والمراهقي 

 وغير ذلك م  ائات عمرية أخرى.  وكدلك يركف المقرر ول  توضيح دور المرشك

 فئات.النفسم ام التعامل مع تلك ال
 

             الطرق التشخيصية والخطط الوقائية والعالجية                    نفس 636

يركف هدا المقرر ول  تعريف الطال  بطر  التشبيص المبتلفة مثل  ظم 

مع  قائيةالتشبيص المعرواة.  كدلك  يتناول هدا المقرر دراسة البطل العر ية والو

 ا اراد والجماعات والمؤسسات.
 

 دراسة مستقلة في علم النفس اإلرشادي                                        نفس 639

المقرر ول  وتا ة الفراة للطال  لإلطرع وال  ا ام دراسات  هدا يركف

ً ل ا ات ورغ ا ،متبللة ام مجال علم النفس اإلرشادي ت ويقكم المقرر واقا

   ثية رم الاهتماماترم وممارسات وتنمية الطرو ليسرم ام و را  خلفياترم المعراية

 م ب اوذلك ام ضو  اهتمامات الطال  وأستاذ المادة.  وهدا يتطل  و جاز وتقكي

 مناس .
 

 

 الممارســـــة الميدانيــــة  نفس 699

و أ يركف هدا المقرر ال  تزويك الطرو بب رات ميكا ية وعملية ام وا ك

كيكها تم ت ي. هده الممارسة الميكا ية المرنية كثر م  مجاالت علم النفس االرشاديأ

 ً  ،لقسمجلس امللضوابل التم يقررها  والترتي  لرا بالتشاور مع االستاذ المشرف واقا

 قضيرما را  الطال  لستمائة ساعة عمل خرل اللي  دراسيي  متتاليي  يووتتطل  

 ام مؤسسة أو أكثر م  المؤسسات التم تقكم خكمات ورشادية  فسية .
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 علم النفس الجتماعي مسار
 

  المناحي النظرية في علم النفس الجتماعي المعاصر               نفس 642
اارة المقرر ول  تزويك الكارف بعرض شامل للمنا م النظرية المع هدا يركف

رر يتضم  المقوام علم النفس اال تماعم مع  قك موضوعم لمعطيات تلك المنا م. 

فسير تيبية والنظرية والمنرجية للمنا م النظرية المعاارة ام عرض لألاول التار

 السلوك اال تماعم لألاراد ومناقشة لمستويات تفسير ذلك السلوك.

 

                            الذهن الجتماعي والعزو  نفس 646 

 المقرر ول  دراسة الده  اال تماعم و ظريات العزو بلفترماهدا يركف 

 لم ير ما يتناول المقروام ارم وتفسير السلوك اال تماعم لألاراد .  مجالي  رئيسي 

 ،ية تماعال ن  الدهنية االو،االستكالل اال تماعمو ،معالجة المعلومات اال تماعية

 لعامةا ظرية العزو و ،التأ يرات الكااعية والو كا ية عل  "الدّه " اال تماعمو

ة  الثقاايوالفرو  الفردية و ،  اال تماعمالعزو والدّهو ،والنظريات العزوية البااة

 المجاالت التط يقية للده  اال تماعم و ظرية العزو.و ،ام العزو

 

       التجاهات: نظرياتها، قياسها وتغييرها                        نفس 648 

يفية كالمقرر ول  تزويك الكارف بعرض متعمق للنظريات التم تفسر هدا يركف 

 ت.تجاهااالتجاهات مع تعريف بالمناه  وا سالي  المبتلفة لقياف اال تشّكل وتغير

 ، ال نايتضم  المقرر عرض لمواضيع عكيكة منرا  االتجاهات  التعريف، المكو ات وو

تشكل  عواملوالعرقة بي  االتجاه والسلوك. واالتجاهات والمعتقكات. و والوظائف.

ريات  ظوأسالي  تشكيل االتجاهات.  و ظريات ام تفسير االتجاهات.  واالتجاهات. 

 ظواهر ذات عرقةو    قياف االتجاهات.وو ماذج ام تفسير تغير االتجاهات. 

ت اتجاهاطية وباالتجاهات  الرأي العام، الكعاية، اإلشاعة، غسيل المخ، االتجاهات النم

 التفرقة والت يز والتمركز العرقم.
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                                  سلوك وعمليات الجماعة           نفس 651

تناول المقرر ول  تعريف الكارف بالنظرية وال  ا المعاار الدي يهدا يركف 

نشئة يتضم  المقرر  عمليات تشكل الجماعات والتو سلوك الفرد ام سيا  الجماعة.

 ،لجماعة  االلتزام والطاعة والمسايرة للجماعة والتو ك مع ا الجماعية ومبر اترا

ر التفكيطاو وك الجماعة  ا دوار والقيادة، عمليات اتباذ القرار الجماعم، االستقسلوو

تلال أشكال االو ،الجاذبية والتماسك الجماعم والعرقات بي  ا عضا و ،الجماعم

 اعة عل تأ يرات الجمو ،  التعاون والتنااس واللراع وأ ماط التفاعل بي  ا عضا 

 عات عل تأ ير العرقات بي  الجماو ، م اال تماعم  التسريل والتوا أدا  ا عضا 

 عمليات الجماعة وسلوك ا عضا .

 

        العالقات والتفاعل بين األفراد                                نفس 654

 المقرر ول  مناقشة وت ليل المظاهر المبتلفة للعرقات بي هدا يركف 

 ل هداتناويو . يرات كل ذلك عل  سلوكرما شباص وأ ماط التفاعل بي  ا اراد وتأ

فاعل ت التالمقرر بالكراسة والت ليل مفروم العرقات بلفترا شكرً م  أشكال ومبر ا

بلية ات الشط يعة العرقو ،  أهمية العرقات ام  ياة ا اراد اال تماعم بي  ا اراد

ط   أ ماقاتعل والعرالتفا، واالتلال اللفظم وغير اللفظم، اللغة واالتلالو ،وأ ماطرا

مل  وأشكال التفاعل )تلقائم، منتظم، غرضم أو ذرائعم(، عوامل ذات تأ ير عل  

ريات  ماذج ام ت ليل عمليات االتلال والتفاعل و ظو ،التفاعل وط يعة العرقات

ت مشكرو ،أسالي  ت سي  طر  االتلال والتفاعل بي  ا ارادو ،تفسير العرقات

 الشبلية. التوااق ام العرقات

  السلوك الجتماعي والصحة                                      نفس 657

المقرر استعراض النظريات الرئيسية ام علم النفس اال تماعم وال  وث هدا يتضم  

التم تناولت تط يق تلك النظريات ام مجال الل ة وضااة ول  مناقشة بعض القضايا 

النماذج    المواضيع التم يتطر  لرا المقرر ما يلم المعاارة ام علم  فس الل ة. م

المبتلفة للل ة، االتجاهات وتغيير االتجاهات وسلوك الل ة، دور عمليات الده  

( ام سلوك الل ة  النماذج العقلية أو المعراية Social Cognitionاال تماعم )
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الل م، لسلوك الل ة )مثر معالجة معلومات البطر(،   ظرية العزو والسلوك 

 ظرية المقار ة اال تماعية وسلوك الل ة،  ظرية "النزعة التفاةلية".  موذج المعتقك 

الل م،  ظرية الفعل الم ّرر،  ظرية الكااع لل ماية أو الوقاية،  ظريات المرا ل ام 

عملية ت نم ال در. الشبلية والعواطف والل ة  الشبلية ا كثر عرضة للمرض، 

قترما بالل ة وموا رة المشاكل الل ية، الغض  والعكائية التفاةل والتشاةم وعر

( Self،esteem( وتقكير الدات )Self،efficacyوعرقترما بالل ة، ااعلية الدات )

وسلوك الل ة، المسا كة اال تماعية والل ة، الفرو  الثقااية ام االستجابة للمرض، 

ستجابات النفسية للمواقف ضغوط ال ياة اليومية والل ة، التربية والوعم الل م، اال

 العر ية. 

 

         العدوان والسلوك المضاد للمجتمع                               نفس 660

كم تم ت يركف هدا المقرر ول  دراسة ط يعة المتغيرات النفسية اال تماعية ال

دا هل اويتنوسلوك العكوان عنك ا اراد والمظاهر المبتلفة للسلوك المضاد للمجتمع.

ضيع ل مواالمقرر بالكراسة والت ليل ط يعة العكوان والسلوك المضاد للمجتمع ويتناو

 عكوا م ظريات تفسير السلوك الو ،عكيكة منرا  العكوان  مظاهره وأ ماط  وأس اب 

 أسالي  ض ل السلوك العكوا م.و ،والمضاد للمجتمع

 

                       سلوك المستهلك                               نفس 663

المقرر ول  تعريف الكارف بمبتلف النظريات النفسية وال  وث التم هدا يركف 

تناولت سلوك المسترلك وتط يقاترا خلواا ام مجال اإلعرن التجاري والتسويق، 

وضااة ول  وكساو الكارف الب رة والمرارة ام و را  ال  وث ام مجال سلوك 

ول  مواضيع عكيكة يمك  تقسيم أهمرا ت ت ائتي  رئيسيتي   المسترلك. يتطر  المقرر 

)أ( المسترلك عل  المستوى الفردي  معالجة المعلومات وتط يقاترا ام المجال 

دااعية وعواطف و ،التعلم السلوكم وتشكيل استجابات المسترلكو ،االسترركم

 ،ك االسترركمالشبلية ومفروم الدات والسلوو ،وا فعاالت المسترلك وعملية الشرا 

عمليات أو اتجاهات ما بعك الشرا  مثل  ،تشكيلرا، قياسرا وتغييرها  اتجاهات المسترلكو

عملية اتباذ المسترلك للقرار  مرا ل عملية و ،رضا المسترلك والوال  للمنت  وقياسرا
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 .اتباذ قرار الشرا ، أ واع الشرا  مثل الشرا  اال كااعم أو الشرا   تيجة الوال  للمنت 

 ،  العوامل الط يعية لمكان ال يع وأ رها عل  سلوك المسترلك بيئة المسترلك )و(

ت ادل وا تشار المعلومات )ع  المنت ( بي   ،الجماعة وأ رها عل  سلوك المسترلكو

ا سرة و ،خلائص قادة الرأي. Opinion Leadershipا شباص، قيادة الرأي 

الثقااات  ،الثقااة  الثقااة الشائعةو ،ر ام ا سرةكمسترلك  ا دوار ا سرية واتباذ القرا

 الفرعية والط قة اال تماعية، العوامل السكا ية.

 

              القيادة والدافعية في مكان العمل                              نفس 666

هدا المقرر ول  استعراض النظريات وال  وث النفسية المعاارة  يركف

زأي   لمقرر االقيادة والكااعية وتط يقات ذلك ام مجال العمل. يتضم  المتعلقة بمجالم 

فسرة يات المالمنا م والنظر ،القيادة  تعريف القيادة وط يعة القيادة اإلدارية  هما 

يادة، م القللقيادة، أسالي  القيادة، خلائص القادة الفعالي ، أ ماط القوة ودورها ا

 مراراتية القيادة اريق العمل، أسالي  وبرام  تنم مشكرت القيادة ام الررم اإلداري،

كراسة لظرية الكااعية  تعريف دااعية العمل وأهمية دراسترا، المنا م النو  القيادية.

ات ل  ظريمل مثالكااعية،  ظريات الكااعية وتط يقاترا ام استثارة الكااعية ام مكان الع

ت تجاهاية، و ظريات التعزيز. اال ا ات،  ظريات تلميم الوظيفة، النظريات المعرا

ل  عاعية العمل والمعتقكات وعمليات العزو وتضميناترا للكااعية، التأ يرات اال تم

 الكااعية، ضغوط العمل والكااعية. دااعية العمل وعرقترا با دا . 

  

 

     دراسة مستقلة في علم النفس الجتماعي                          نفس 669

لمقرر ول  و را  خلفية الكارف العلمية ام أ ك مجاالت علم النفس اهدا يركف 

يتضم  المقرر مرا عة وت ليل و قك و اال تماعم ومساعكت  عل  تنمية اهتمامات  اي .

أو تط يق لموضوع م  موضوعات علم النفس اال تماعم، )مثر  التأ ير اال تماعم، 

 واإلقناعاإلعرن التجاري، االتلال اإلعرم والعنف والعكوان، السلوك االسترركم و

الدات والروية، الكااعية والقيم، االتجاهات والقيم  منظور معرام... الخ(. ويقكم المقرر 
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ً ل ا ات ورغ ات الطرو ليسرم ام و را  خلفياترم المعراية وتنمية اهتماماترم  واقا

 وممارسترم ال  ثية .

 مسار علم النفس التربوي

 

              في علم النفس المعرفي                                دراسات   نفس 672

ية   النظرالمقرر ول  التعريف المتعمق بعلم النفس المعرام واتجاهاتهدا يركف 

 ور علمويستعرض الجوا   المرت طة بعلم النفس المعرام مثل  اتجاهات تط ال كيثة.

ت، علوماة،  ماذج تجريز ومعالجة المالنفس المعرام، ا سس النظرية لتمثيل المعرا

لمبطل علم، اوالت  ماذج الداكرة  ال نية والعمليات، اإلدراك واال ت اه، ا بنية المعراية

و )وعم الفرد ببلائص المعراة لكي  أ Meta،cognitionالمعرام، تفكير التفكير 

 تسكم،ايجاخلائل  المعراية( . اتجاهات  كيثة ام دراسة النمو المعرام  بيا ي ، 

 ا  ماط المعراية ام مجال التعلم، عمليات التفكير االستكاللم.

 

                دراسات نفسية في الموهبة                                      نفس 675

و ات المقرر ول  تنمية معارف الطل ة ام المواضيع المتعلقة بمكهدا يركف 

 ل.المجا واق ا ُطر النظرية والفلسفية ام هداالموه ة وطر  الكشف عنرا ورعايترا 

يات ) ظر يتناول المقرر مواضيع عكيكة منرا  مفروم الموه ة وعرقترا بالدكا 

 يئة، الو ة الورابالدكا ، التفكير التقاربم، التفكير الت اعكي(، مفروم الموه ة وعرقترا 

  ، طر خلائص الموهوبيا بعاد المكو ة للموه ة واق  ظريات المجال ومستجكاترا، 

 رعاية.ر  الطا بعاد ا سرية ام التنشئة وعرقترا بالموه ة،  ،التعرف عل  الموهوبي 

 

                    التطبيقات التربوية لنظريات التعلم                            نفس 678

ً هدا يركف  ً  المقرر ول  وكساو الكارف ارما لتضمينات وتط يقات  متعمقا

يتضم  المقرر استعراض التط يقات التربوية   ظريات التعلم ام التعليم المكرسم.

التعلم و ،التعلم السلوكم  لمبتلف المنا م النظرية وال  ثية التم درست التعلم ومنرا 

 ،المعالجة المعراية للمعلومات تضمينات وتط يقات ام التعليمو ،والعمليات المعراية
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وتط يقاترا ام  Schema Theoryلمعن  و ظرية المبطوط التعلم االستق الم ذو او

النظريات التفاعلية ام النمو والتعلم و ،بيا ي  وتط يقات  ظريت  ام التعليمو ،التعليم

 ، ظرية الجشتالت وتط يقاترا ام التعليمو ،المعرام ودالالترا وتط يقاترا ام التعليم

 ظريات  لجا ي  وتط يقاترا ام التعليم.   ظرية التلميم التعليمم  النظريات التعليميةو

المعراية ام ،النظرية اال تماعية الفسيولو ية ام التعلم، وتط يقاترا ام التعليم.،العل ية

 التعلم ل نكورا وتط يقاترا ام التعليم.

 

                  قضايا في علم نفس الطفولة والمراهقة                           نفس 681

 المقرر ول  دراسة وب ا بعض القضايا المرمة التم تؤ ر عل هدا يركف 

عض راسة بديتناول المقرر المواضيع التالية   عملية النمو لكى ا طفال والمراهقي .

 معرام،م والالنظريات المرتمة بالتعليم أو التفكير،دراسة النمو اال تماعم واال فعال

ل غة خرو اللو القكرات المعراية، اكتسادراسة أ ر التعلق عل  النمو، عرقة اللع  بنم

قران ر ا مرا ل النمو، خلائص التعلم والداكرة واإلدراك ام الطفولة والمراهقة، دو

هقة والمكرسة والمثيرات ال يئية ام النمو، دراسة بعض مشكرت الطفولة والمرا

 المتعلقة بالنمو.

 

                                  اتجاهات حديثه في تقويم التحصيل الدراسي     نفس 684

ح المقرر ول  تزويك الطال  بالمستجكات ام مجال التقويم وطرهدا يركف 

س   ا سيتناول المقرر المواضيع التالية بعض القضايا ال كيثة ام تقويم الت ليل.

، م ايرات ليلالفلسفية للتقويم، ت ليل منظومات التقويم بنية ووظيفة وموقع التقويم ال

ة،  سئلامواضيع متقكمة ام بنا  االخت ارات الت ليلية المعيارية والم كية، بنوك 

يجيات ستراتاستبكامات  ماذج السمات الكامنة ام ت ليل بنود االخت ارات الت ليلية، ا

 االخت ارات االدائية. ، كيثة ام عملية التقويم
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                                 إدارة السلوك الصفي              استراتيجيات  نفس 687

ض ل ويركف المقرر ول  تزويك الكارف بفرم متعمق لنظريات و ماذج ودارة 

السلوك اللفم وم   م تنمية قكرة ومرارة الكارف عل  تط يق بعض تلك النماذج أو 

تلميم  موذج متكامل ومناس  إلدارة السلوك اللفم. يتضم  المقرر عرض لنماذج 

 Disciplineة السلوك اللفم أو ما يسم  بنماذج الض ل "أو التردي " )و ظريات ودار
Modelsموذج كا تر ، موذج دوبسون  ، موذج بيرن وهاريس ،( مثل  موذج سكنر ، 

و موذج  وردون. وضااة ول  ذلك  ،و موذج  رسر ،و موذج ديكورف ، موذج  و ز

لسلوك غير المرغوو اي  يتعرض المقرر ول  بعض ا اكار وال  وث ذات العرقة با

)أس اب ، الوقاية من ، والتعامل مع  وذا ظرر( وينكرج ضم  ذلك مشاكل العنف 

والسلوك العكوا م ام المكارف. يتطر  المقرر أيضا ول  تضمينات وتط يقات مفاهيم 

 ديناميات الجماعة ام ودارة اللف.واال تماعم ،النمو المعرام وا خرقم والنفسم

 

                    افعية والتحصيل                                          الد  نفس 690

م المكرس المقرر ول  التعريف بمفروم الكااعية ام عرقترا بالت ليلهدا يركف 

اسة ال كيثة ام در واإلاكاراتاالتجاهات   برزوتعريض الطال   ،كأ ك مقومات 

ل الت ليرقترا بمفروم الكااعية وع   وا   التاليةالمقرر للج يتناول الكااعية والت ليل.

ة المعراو ،البلائص الشبلية للمتعلم والت ليلو ،م كدات الكااعيةو ،المكرسم

 ،ت ليلاع للالتقنية والكاو ،التعلم اال تماعمو ،الكفا ة وا دا و ،والكااع للت ليل

 . قياف الكااع للت ليلو
 

                 د التربوي والمهني                  قضايا في التوجيه واإلرشا  نفس 693

المقرر ول  طرح متبلص  هم القضايا ام مجاالت التو ي  هدا يركف 

واإلرشاد التربوي والمرنم التم ت كم الممارسة اإلرشادية ام المجال التربوي. يتناول 

ت كم الممارسة  عرض اكرة عامة ع  أهم ا طر النظرية التم  المقرر الجوا   التالية

اإلرشادية ام المجال التربوي والمرنم، متناوالً أهم المنا م النظرية ام المجال 

النمو المرنم كنظرية و ظريات االختيار   برزوكدلك الكراسة النقكية  ،شادياإلر
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تكري  الطال  عل   قك برام  التو ي  واإلرشاد ام و ،هوال ك و نزبرج وآن رو

 ح قضايا مستجكة ام مجال اإلرشاد التربوي والمرنم.طرو ،المجال المكرسم
 

               نفس دراسة مستقلة في علم النفس التربوي                            696

المقرر ول  ش د قكرة الطال  ووبراز مرارات  ام تناول هدا يركف 

  تتضم ستقلةع ارة ع  دراسة مو الموضوعات النفسية ذات العرقة بالمجال التربوي.

 رً ) مث  مرا عة وت ليل و قك أو تط يق لموضوع م  موضوعات علم النفس التربوي

ً ل ا ات ورغ ات الطر  سرم امو لياالخت ارات االدائية أو ...الخ( ويقكم المقرر واقا

 و را  خلفياترم المعراية وتنمية اهتماماترم وممارساترم ال  ثية.
 

                                                             نهج بناء المناهج         615

لمنر  دراسة أهم مفاهيم وتعاريف ا  يتناول هدا المقرر العناار التالية  

لتم ا سس ادراسة و ، م التعرف عل  مكو ات  ا ساسية والعوامل المؤ رة ايرا ،ال كيا

ا  يفية بنة الكراسات المتعلقة بكاستعراض ومناقشو ،وتط يقاتراتقوم عليرا المناه  

 المناه  ام ضو  تلك ا سس .

 

 

 مقررات علم النفس التي تدرس في أقسام أخري ) مرحلة الدكتوراه (
  القسم  اسم المقرر  رقم ورمز المقرر

 جميع األقسام ( وتطبيقاته 2إحصاا نفسي متقدم ) نفس 602

 جميع األقسام مناهج بحث متقدم  نفس  603

 تقويم التحصيل التربوي والبرامج التربوية نفس 623
 والنفسية

 اإلدارة التربوية

المناهج وطرق    تقويم التحصيل التربوي والبرامج التربوية نفس  633
 التدريس 

 السياسات التربوية نظريات وأساليب تكوين وتغيير  نفس645
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 االتجاهات
 الدراسة النفسية للتوظيف واألداا وتدريب نفس655

 العاملين
 اإلدارة التربوية

 
ل( وتطبيقاته 2إحصاا نفسي متقدم )  نفس 026

قاليهدد القرر دد التردد لداقسددةلأهددملقرر دديهعمل قيسدديرعالقةح ددي عةلقررب   ددةللقرربحل ددةلوددأوئل
  ددعةلقررحيرجدديتلقر،ياق ب  ددةل قرالوياق ب  ددةل لل قددارفلقر دد ا لعلدد ل ط،ع هدديليدد لقر، ددئ لقرن

.للspssع يتلعلد لهدا لقيسديرعالويسدبم قملقر، ودي  لقةح دي  ل قرب وئ ةل ل إج ق ل ط،
  قجحدددةلرددد،حالقرر ددديهعملقةح دددي عةل:ل ح  دددرلل  بندددي للقرر ددد القررئضدددئعيتلقربيرعدددةل:

  دددددبئ يتلقر مردددددةلل–قر ددددد   ل أوئقعهددددديلل–قرربغعددددد قتل أوئقعهددددديلل–قةح دددددي ل أوئقعددددد ل
ل– حي دللقمربدئق لل–حعيا لقمو  قالقررل–قررنئقللل–رئسعطلقل–رربئسطلقل-قةح ي عةل

 قر دددد  تلنددددع لل.ل حي ددددللقرددددب لطكلفلل ل قع عددددةلقر لددددملعلدددد لقعب قرعددددةل ئ  ددددالقر،عيودددديتلف
ق ب،ددديالل– بئسدددطيتلداجددديتل جردددئعبع ل:ق ب،ددديالتلرلرجرئعددديتلقرر دددب لةل قرر  ،طدددةل

 قر دد  تلنددع ل بئسددطيتلداجددديتلل. دد لق ب،دديال ر ئقل– ب،دديال  وددالقدديلقل– دديىل  بندد ل
ل–رربحدد د لقرر ياودديتلقل-ئعبع ل:ل  لعددللقرب،دديي لأحدديد لقم جددي ل قرينددي  لأكيدد ل دد ل جردد

ل- ،ديطل لقرحالسديتلندع لقرربغعد قتل:ل حدي التلقمالل.قر، ق للقرالوياق ب  ةلرب لعللقرب،يي ل
قمو دد قالقرمطدد لقر، ددعطل قرربحدد د.ل لقرب لعددللقرحددي ل ل:لأسدد ل لدد  ب ل  ط،ع ي دد ليدد ل

يل ط،ع ديتلعلد لقم ب،دياقتلقةح دي عةلقربد ل دمل  ا  ده.ل لقررجيمتلقرن  دعةل قرب وئ دةل
 .لSPSSويسبم قملل
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 مناهج بحث متقدم  نفس 603
يه القرر د الترد لتك ديبلقرطيردالقررهديا ليد لقربحد العلد لقرب دي عملقر، يعدةلقررنيسد،ةل
 قر  ا لعل لقم بعيال  لنعنهيليد لضدئ لقرهد ال د لقر، دول ب،عحدةلقرربغعد قت.ليبندي لل

قرجئقودددالقربيرعدددةل:ل  قجحدددةلعي دددةلررنددديه لقر، دددولقرر دددبم  ةليددد لعلدددملقردددن  ل.لقرر ددد ال
:لقيريينبدددددةل قرحشدددددئق عةلولقر، دددددعطةل قرربضدددددرنةللقرب دددددي عملقرحي لعدددددةلوأوئقعهددددديلقررمبل دددددة

 Balanced – Unbalancedعدد لقرربئق وددةلغ قر طيعدديتلقرحشددئق عةل قرربئق وددةل ل
designقرربغعددددد لقرر دددددب لل:لقيربج  ،عدددددةللقرب دددددي عملقررحبرددددد  لعلددددد لب،عحدددددةل ندددددي ل ل.ل

لم قربج  ،عةلقي رعةل ل، لقربج  ،عةل ل قربج  ،عةلقر  ع عةلطل قر ،،عةلقرر ياوةل.
 نفس  تقويم التحصيل التربوي والبرامج التربوية والنفسية 623

لررمبل ةققرب ئ مل أوئقع ل صئا ل لقرب  ي ل لقرب ععملل    ي ل حن لقر عيسلةشرللقرر  الل
ل ل  لقرب ئ مق  لوأوئقال   ي صل   قحل ل.لةرريم ل حن لقم ب،يا لل لعل ل   ي  لقر  ا 

لقررمبل ة لل أوئقع ل صئا  ل  لقرب  عل ل    لقم ب،يا لنب رعم لقرميصة لقررهيا  ل نرعة
لقر  ا لعل لقربرععزلنع لقيوئقالقررمبل ةل  لقم ب،ياقت لل.ل اللل ضال طةل قض ة

لقل ب تلل.لقرب  علعة لقرب ئ م لقر، ق  . وريذج لنب ئ م للرر  ،طة لقسبم قم  لق السعيت
ل لقم ب،ياقتل  ط،ع هي لقررئسولقم ب،ياصل قمسبجيول  ةلقررشلالتلقرب ل    لأثني 

 قرئسي لل قرط تلقر  ييةل قررحيص  لرلب ئ م. لللعل لقم ب،يا.
 تقويم التحصيل التربوي والبرامج التربوية   نفس 336

ل  ل عةلوظ  ةل يل  عةلع لل علل قر، ق  ل   يهعر ةشرللقرر  ال ح  رل  ئ ملقرب  ,
,ل  يا خلقرب ئ مل  قسح ل قم جيهيتلقر  ييةللقرب  عللقرب وئصل   ئ ملقر، ق  ل  ،يد هي
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,ل قةرريملوأهمل سي للليع ل قر ضيةيلقرربحل ةلو .لقريلةشرللقع عةلقربمطعطلر ل إج ق  
ل و  هي لقرب ئ م لل وريذج لقر،عيويت لجرا ل ب ت ل لقرب يا  ل   لعلهي, لقبيوة ل قع عة ,لل,

لقرجئد ل ل وظم لقررؤس   ل قرر قاسل قرب ئ م لقرب وئ ة لقررجيمت ل لي  لقرب ئ م   ط،ع يت
 لرلب ا الي لهاقلقررجيل.لل الت يحةلقر  صةلرلطيرال,لل قمعبريدلقيكيدةر 

 نظريات وأساليب تكوين وتغيير االتجاهات   نفس 456
قر قاسلوح  ل بحريلرلنظ  يتلقرب ل    لقع عدةللقرر  التر ل ز   هاقليه ال

ل شددل لل  غعدد لقم جيهدديتل ددال ح  ددرلويررندديه ل قيسدديرعالقررمبل ددةلر عدديسلقم جيهدديت.
:لقربح  ددددر لقررلئودددديتلل بضددددر لقرر دددد العدددد  لررئقضددددعالع يدددد  ل نهددددي:لقم جيهدددديت ل

للعئق دل لئك.لقرحالسدةلندع لقم جدي ل قر دل قم جيهيتل قررحب د قت.ل لل قر،ني  ل قرئفي و.
ل أسديرعال شدلعللقم جيهديت.لل لوظ  ديتليد ل   دع لقم جيهديت.للل  شلللقم جيهديت.ل

لللللسعيسلقم جيهيت.ل وظ  يتل وريذجلي ل   ع ل غع لقم جيهيت.ل
 الدراسة النفسية للتوظيف واألداا وتدريب العاملين  نفس 556

فعددولقر ددئقدالقر،شدد  ةليهدد القرر دد التردد لعدد  للددي للرلنظ  ددةل قر، ددوليدد ل عدد قىل ئل
   ئ ملأدق لقرحي لع ل القرب قعزلعل لقيس لقرن  عةلرال بعيال قربئجع لقررهن ل قموب ي ل

   لعددللقرئفع ددةل   ئ رهدديل ل قةثدد ق لقرددئفع  ل قربدد ا ال للل قربئ  ددالقرددئفع  ل قررهندد ل 
ع قتلوئععددةل ييعلعددةلقيدق ل أوردديطلقيدق ل أسدديرعال  ئ ردد ل ل ج  رددةلقرحرددلل و  جددةل ددأث

قردددديليهدددد القرر دددد التردددد لداقسددددةلقرطيرددددالقرربحر ددددةلرلنظ  دددديتلللقرحردددللعلدددد لقرحددددي لع ل.
 قرطدددد تل قيسدددديرعالقربنظعرعددددةل قةدقا ددددةلقررب،حددددةليدددد ل  ددددرعمل   ددددئ ملندددد ق  لقربدددد ا ال
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  طئ  هددديليددد لضدددئ ل بطل،ددديتلقرحردددلل وئععدددةلقيدق لتدقا دددةل  نظدددعمل دددالقرب قعدددزلعلددد ل
 قرجئقوالقربط،ع عةلرهي.
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