
 هـ طالب وطالبات(3311/3313)  سالبكالوريوالخطة الدراسية لمرحلة 
 
 

 مسار األخصائي النفسي :
 المستوى الثالث

 متطلب سابق  الساعات المعتمدة عملي نظري اسم المقرر رقم ورمز المقرر
  2  2 صول الثقافة االسالميةأ سلم 101
  2  2 أصول التربية اإلسالمية ترب 102
  3  3 المدخل إلى علم النفس نفس 101
  2  2 -1 -علم نفس النمو نفس 110
  3  3 علم النفس االجتماعي نفس 132
  2  2 ديناميات الجماعة نفس 321
  3  3 مقدمة في التعلم والتعليم نهج 331
  2  2 أسس التوجيه واإلرشاد نفس 371

  11   مجموع الساعات المعتمدة

 
 الرابعالمستوى 

 

 متطلب سابق  الساعات المعتمدة عملي*** نظري اسم المقرر ورمز المقرررقم 
  2  2 المهارات اللغوية عرب 101
  2  2 علم النفس التربوي نفس 222
  3  3 نظريات التعلم نفس 323
  3  3 علم نفس الفئات الخاصة نفس 333
  3 2 2 -1 -علم النفس الحيوي نفس 363
  3  3 المعرفيعلم النفس  نفس 367

متطلب اختياري جامعة/  
 سلم*

2  2  

  11   مجموع الساعات المعتمدة
 ( 1* يختار الطالب مقرر من متطلبات الجامعة في الجدول رقم )

 *** كل ساعتين عملي تعادل ساعة واحدة معتمدة.
 



 الخامس   المستوى
 

 متطلب سابق  الساعات المعتمدة عملي*** نظري اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 نفس 110 2  2 -2-علم نفس النمو  نفس 112
  2  2 التقويم التربوي نفس 131
  3  3 علم النفس اإلحصائي نفس 233
  2  2 التراث النفسي عند المسلمين نفس 271
  3  3 نظريات الشخصية نفس 332
  3 2 2 علم النفس التجريبي نفس 361
  2  2 االضطرابات السلوكية نفس 172

متطلب اختياري جامعة/ سلم  
* 

2  2  

  11   مجموع الساعات المعتمدة
 ( 1* يختار الطالب مقرر من متطلبات الجامعة في الجدول رقم )

 *** كل ساعتين عملي تعادل ساعة واحدة معتمدة.
 

 السادسالمستوى 
 

 متطلب سابق  الساعات المعتمدة عملي*** نظري اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 نفس  233 3 2 2 مقاييس الذكاء والقدرات نفس 311
 نفس  363 3 2 2 -2-علم النفس الحيوي نفس 361
  3  3 علم النفس المرضي نفس 370
 نفس  363 3 2 2 علم النفس العصبي نفس 312

مناهج البحث في علم النفس  نفس 161
 والتربية

2  2  

  3  3 والتنظيميعلم النفس الصناعي  نفس 110
  2  2 متطلب اختياري جامعة/ سلم * 

  11   مجموع الساعات المعتمدة
 ( 1* يختار الطالب مقرر من متطلبات الجامعة في الجدول رقم )

 *** كل ساعتين عملي تعادل ساعة واحدة معتمدة.

  
 
 



 السابع المستوى  
 

 متطلب سابق المعتمدةالساعات  عملي*** نظري اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 نفس 312 2  2 علم النفس الدوائي نفس 271
 نفس 233 3 2 2 مقاييس الشخصية نفس 312

 نفس 371
المقابلة في علم النفس 

 2 اإلرشادي
 

2  

اإلرشاد النفسي في المجال  نفس 310
 المهني

2  2  

  3  3 علم النفس العيادي نفس 171
  2  2 وتطبيقاتهالعالج السلوكي  نفس 176
  3  3 العالج النفسي نفس 171
  3  3 علم النفس الجنائي نفس 111

  20   مجموع الساعات المعتمدة
 *** كل ساعتين عملي تعادل ساعة واحدة معتمدة.

 
 

 الثامن المستوى 
 متطلب سابق  الساعات المعتمدة عملي نظري اسم المقرر رقم ورمز المقرر

  12 12  التدريب الميداني نفس 110
  12   مجموع الساعات المعتمدة

 
 


