
 
 

 توصيف مقررات مسارات برنامج الدكتوراه
 

 المقررات العامة
 

 نفس النظريات واالتجاهات الفكرية المعاصرة في علم النفس 601
 

يهدف المقرر إلى تمكين الطالب من الوقوف على أهم االتجاهات الحديثة في مجاالت 
النفسي في الفكر اإلسالمي. علم النفس، دراسة وتحليالً ونقداً، والتعرف على دالالت التناول 

ويهدف أيضاً، إلى فحص البحوث العربية للكشف عن مرجعيتها الفكرية، ومدى انسجامها مع 
: منظورات التالية  الرئيسية تالموضوعا، ويتناول المنظومة القيمية الثقافية للمجتمعات العربية

التعرف على ، وParadigms of Man in Psychologyالنظريات النفسية المختلفة لإلنسان 
الدراسات النفسية التحليلية في الفكر اإلسالمي، ودراسة أهم االتجاهات الحديثة في علم النفس 
للكشف عن تكامل منظومتها الفكرية أو تباينها، وتحليل المرجعية الفكرية والبحثية )النظرية 

 ية للمجتمع وبنسقه القيمي.والمنهجية( للبحوث النفسية العربية، ودراسة عالقتها بالبنية الثقاف

 
 نفس   إحصاء  نفسي متقدم           605

 

يهدف المقرر إلى تمكين الدارس من استيعاب الخلفية النظرية للطرق اإلحصائية وكيفية 
استخدامها وتفسيرها والتعامل مع الحزم اإلحصائية في ذلك. ويتناول المقرر الموضوعات 

يل التغاير، معامل االنحدار البسيط والمتعدد، تحليل التباين التالية: التصاميم العاملية، تحل
 المتعدد، تحليل التمايز، تحليل المسارات.

 
 ث نفس  مناهج بح 609

                       

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المهارة في التعرف على التصاميم البحثية المناسبة 
والقدرة على االختيار من بينها في ضوء الهدف من البحث وطبيعة المتغيرات. ويتناول المقرر 
الجوانب التالية : مراجعة عامة لمناهج البحث المستخدمة في علم النفس، والتصاميم العاملية 

المختلفة: كالثابتة والعشوائية؛ البسيطة والمتضمنة والقطاعات العشوائية والمتوازنة  بأنواعها

. والتصاميم المعتمدة على طبيعة تناول Balanced،Unbalanced designوغير المتوازنة 

المتغير المستقل: كالتجريبية ) والتجريبية األولية وشبه التجريبية، والتجريبية الحقيقية( والسببية 
 مقارنة.ال

 



 مسار علم النفس اإلرشادي
 

 نفسية      نفس األطر النظرية لدراسة االضطرابات ال 612
 

يهدف هذا المقرر إلى أن يدرس الطالب دراسة متعمقة وشاملة مختلفة األطر النظرية  
 والمناحي التي تستخدم في تفسير االضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية على اختالف أنواعها
مثل: المنحى البيولوجي، والنفسي، والنفسي االجتماعي، على أن تتسم هذه الدراسة بالنظرة 

 النقدية، وتكون مدعمة بنتائج الدراسات الحديثة .
 

 ي اإلرشاد والعالج النفسي  نفس االتجاهات النظرية المعاصرة ف 615
 

التجاهات النظرية في يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من الدراسة النقدية ألحدث ا 
مجال اإلرشاد والعالج النفسي، حيث يتم تعريفه على تلك المفاهيم الحديثة في مجاالت الوقاية 
والتشخيص والعالج في علم النفس اإلرشادي.  كذلك يتم تشجيع الطالب على اكتشاف واختيار 

ربية اإلسالمية عند وتطوير المنطلقات الفلسفية والمناحي الفكرية التي تتسق مع الثقافة الع
 التعامل مع الحاالت والمواقف اإلرشادية والعالجية المختلفة.

 

 نفس  فنيات ومهارات اإلرشاد والعالج النفسي   618
 

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من دراسة مختلف إستراتيجيات التدخل اإلرشادي  
مناهج في المجال كالمنهج والعالجي وما يتطلبه من مهارات وفنيات مشتقة من أهم ال

السيكودينامي، والمنهج التعبيري، والمنهج المعرفي السلوكي.  وكذلك تمكين الطالب أثناء 
دراسته للمقرر من توظيف هذه المهارات والفنيات في تطبيقات عملية في بعض المواقف 

 اإلرشادية والعالجية.
 

 يقات عملية في اإلرشاد الجماعي  نفس   تطب 621
 

يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على مهارات وأساليب اإلرشاد والعالج الجماعي،  
ومن ثم القيام بممارسة العملية اإلرشادية الجماعية في مختلف المواقف العالجية كقائد 
للمجموعة مع بعض الحاالت الواقعية سواًء في المدارس أو الكليات أو العيادات أو المستشفيات 

جتماعية، وذلك بتطبيق استراتيجيات التدخل المناسبة وزيادة فاعلية القوى والعوامل أو الدور اال
 العالجية المطلوبة لنجاح الجلسات الجماعية.

 

 إلرشاد النفسي األسري والزواجي نفس  العالج وا 624
 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساليب اإلرشاد والعالج النفسي األسري  
وتعريفه باالتجاهات الحديثة في هذا المجال. ويتناول المقرر دراسة المناحي والزواجي، 

اإلرشادية والعالجية في مجال اإلرشاد والعالج األسري والزواجي مثل االتجاه التحليلي، 
والسلوكي، والمعرفي.  وكذلك يتضمن هذا المقرر تنمية مهارات الطالب في التعامل مع بعض 

 الحاالت.
 



    دراسات في إرشاد وعالج حاالت اإلدماننفس   627
 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بأساليب التعرف على حاالت اإلدمان وكيفية التعامل        
معها وذلك من خالل تقديم الخدمات اإلرشادية والعالجية الالزمة. ويتم ذلك من خالل 

 والعالجية لحاالت اإلدمان.استعراض الدراسات التي تناولت األساليب الوقائية 

 

 نفس  اإلشراف في اإلرشاد والعالج النفسي  630
                                       

يهدف هذا المقرر إلى تطوير مهارات الطالب في عملية اإلشراف العيادي وذلك 
متابعتها، بتزويده بخبرات جيدة ومتنوعة في مهارات تنظيم وتنفيذ برامج الخدمات اإلرشادية و

وإدارة الجلسات، وكتابة التقارير اإلرشادية، وتقييم المرشدين في إطار المناهج التحليلية، 
والسلوكية، والمعرفية، واإلنسانية.  كذلك يقوم الطالب خالل دراسته بممارسة وتطبيق عملية 

إرشادية اإلشراف على بعض األخصائيين النفسيين والمرشدين الطالبيين المبتدئين في مواقف 
 مختلفة سواء في المؤسسات التعليمية أو العالجية أو االجتماعية.

 

 نفس  الحاجات اإلرشادية النفسية للفئات العمرية   634
 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالحاجات اإلرشادية والنفسية وخصائص  
والمراهقين، وكبار السن وغير وأساليب الرعاية التي تقدم لفئات عمرية مختلفة مثل األطفال، 

ذلك من فئات عمرية أخرى.  وكذلك يهدف المقرر إلى توضيح دور المرشد النفسي في التعامل 
 مع تلك الفئات.

 

 نفس  الطرق التشخيصية والخطط الوقائية والعالجية        636
 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بطرق التشخيص المختلفة مثل نظم التشخيص 
المعروفة.  كذلك  يتناول هذا المقرر دراسة الخطط العالجية والوقائية مع األفراد والجماعات 

 والمؤسسات.

 

 نفس  دراسة مستقلة في علم النفس اإلرشادي  639
 

يهدف هذا المقرر إلى إتاحة الفرصة للطالب لإلطالع والبحث في دراسات متخصصة     
لمقرر وفقاً لحاجات ورغبات الطالب ليسهم في إثراء في مجال علم النفس اإلرشادي، ويقدم ا

خلفياتهم المعرفية وتنمية اهتماماتهم وممارساتهم البحثية  وذلك في ضوء اهتمامات الطالب 
 وأستاذ المادة.  وهذا يتطلب إنجاز وتقديم بحث مناسب.

 

 نفس  الممارســـــة الميدانيــــة 699
 

بخبرات ميدانية وعملية في واحد أو أكثر من يهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب 
مجاالت علم النفس االرشادي. هذه الممارسة الميدانية المهنية يتم تحديدها والترتيب لها 
بالتشاور مع االستاذ المشرف وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس القسم، وتتطلب إنهاء 

ضيهما في مؤسسة أو أكثر من الطالب لستمائة ساعة عمل خالل فصلين دراسيين متتاليين يق
 المؤسسات التي تقدم خدمات إرشادية نفسية .



 
 
 

 مسار علم النفس االجتماعي

 
 االجتماعي المعاصر نفس  المناحي النظرية في علم النفس 642

 

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الدارس بعرض شامل للمناحي النظرية المعاصرة في علم 
لمعطيات تلك المناحي. ويتضمن المقرر عرض لألصول  النفس االجتماعي مع نقد موضوعي

التاريخية والنظرية والمنهجية للمناحي النظرية المعاصرة في تفسير السلوك االجتماعي لألفراد 
 ومناقشة لمستويات تفسير ذلك السلوك.

 

 نفس  الذهن االجتماعي والعزو 646 
 

لعزو بصفتهما مجالين يهدف هذا المقرر إلى دراسة الذهن االجتماعي ونظريات ا
ويتناول المقرر ما يلي: معالجة المعلومات رئيسين  في فهم وتفسير السلوك االجتماعي لألفراد .

االجتماعية، واالستدالل االجتماعي،والبنى الذهنية االجتماعية، والتأثيرات الدافعية والوجدانية 
زوية الخاصة، والعزو والّذهن على "الّذهن" االجتماعي، ونظرية العزو العامة والنظريات الع

االجتماعي، والفروق الفردية والثقافية  في العزو، والمجاالت التطبيقية للذهن االجتماعي 
 ونظرية العزو.

 
   نفس  االتجاهات: نظرياتها، قياسها وتغييرها 648 
 

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الدارس بعرض متعمق للنظريات التي تفسر كيفية تشّكل 
وتغير االتجاهات مع تعريف بالمناهج واألساليب المختلفة لقياس االتجاهات. ويتضمن المقرر 
عرض لمواضيع عديدة منها: االتجاهات: التعريف، المكونات والبناء، والوظائف. واالتجاهات 
والمعتقدات. والعالقة بين االتجاه والسلوك. وعوامل تشكل االتجاهات. ونظريات في تفسير 

ات.  وأساليب تشكيل االتجاهات.  ونظريات ونماذج في تفسير تغير االتجاهات. وقياس االتجاه
االتجاهات.    وظواهر ذات عالقة باالتجاهات: الرأي العام، الدعاية، اإلشاعة، غسيل المخ، 

 االتجاهات النمطية واتجاهات التفرقة والتحيز والتمركز العرقي.

 
    نفس  سلوك وعمليات الجماعة 651

 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الدارس بالنظرية والبحث المعاصر الذي يتناول سلوك 
الفرد في سياق الجماعة. ويتضمن المقرر: عمليات تشكل الجماعات والتنشئة الجماعية 
ومخرجاتها : االلتزام والطاعة والمسايرة للجماعة والتوحد مع الجماعة، وسلوك الجماعة: 

عمليات اتخاذ القرار الجماعي، االستقطاب والتفكير الجماعي، والجاذبية األدوار والقيادة، 
والتماسك الجماعي والعالقات بين األعضاء، وأشكال االتصال وأنماط التفاعل بين األعضاء : 



التعاون والتنافس والصراع، وتأثيرات الجماعة على أداء األعضاء : التسهيل والتواني 
 بين الجماعات على عمليات الجماعة وسلوك األعضاء. االجتماعي، وتأثير العالقات

 
 نفس  العالقات والتفاعل بين األفراد   654

                                    

يهدف هذا المقرر إلى مناقشة وتحليل المظاهر المختلفة للعالقات بين األشخاص وأنماط 
تناول هذا المقرر بالدراسة والتحليل التفاعل بين األفراد وتأثيرات كل ذلك على سلوكهم. وي

مفهوم العالقات بصفتها شكالً من أشكال ومخرجات التفاعل االجتماعي بين األفراد : أهمية 
العالقات في حياة األفراد، وطبيعة العالقات الشخصية وأنماطها، واالتصال اللفظي وغير 

التفاعل )تلقائي، منتظم، غرضي اللفظي، اللغة واالتصال، والتفاعل والعالقات: أنماط وأشكال 
أو ذرائعي(، عوامل ذات تأثير على نمط التفاعل وطبيعة العالقات، ونماذج في تحليل عمليات 
االتصال والتفاعل ونظريات تفسير العالقات، وأساليب تحسين طرق االتصال والتفاعل بين 

 األفراد، ومشكالت التوافق في العالقات الشخصية.

 
 االجتماعي والصحةنفس  السلوك  657

 

يتضمن هذا المقرر استعراض النظريات الرئيسية في علم النفس االجتماعي والبحوث        
التي تناولت تطبيق تلك النظريات في مجال الصحة إضافة إلى مناقشة بعض القضايا المعاصرة 

المختلفة للصحة، في علم نفس الصحة. من المواضيع التي يتطرق لها المقرر ما يلي: النماذج 

 Socialاالتجاهات وتغيير االتجاهات وسلوك الصحة، دور عمليات الذهن االجتماعي )
Cognition ( في سلوك الصحة: النماذج العقلية أو المعرفية لسلوك الصحة )مثال معالجة

معلومات الخطر(،  نظرية العزو والسلوك الصحي، نظرية المقارنة االجتماعية وسلوك 
ية "النزعة التفاؤلية". نموذج المعتقد الصحي، نظرية الفعل المبّرر، نظرية الدافع الصحة، نظر

للحماية أو الوقاية، نظريات المراحل في عملية تبني الحذر. الشخصية والعواطف والصحة: 
الشخصية األكثر عرضة للمرض، التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بالصحة ومواجهة المشاكل 

( وتقدير الذات Self،efficacyئية وعالقتهما بالصحة، فاعلية الذات )الصحية، الغضب والعدا

(Self،esteem وسلوك الصحة، المساندة االجتماعية والصحة، الفروق الثقافية في االستجابة )

للمرض، ضغوط الحياة اليومية والصحة، التربية والوعي الصحي، االستجابات النفسية للمواقف 
 العالجية. 

 

  دوان والسلوك المضاد للمجتمعنفس  الع 660
                           

يهدف هذا المقرر إلى دراسة طبيعة المتغيرات النفسية االجتماعية التي تحكم سلوك 
يتناول هذا المقرر بالدراسة والعدوان عند األفراد والمظاهر المختلفة للسلوك المضاد للمجتمع.

المضاد للمجتمع ويتناول مواضيع عديدة منها: العدوان: والتحليل طبيعة العدوان والسلوك 
مظاهره وأنماطه وأسبابه، ونظريات تفسير السلوك العدواني والمضاد للمجتمع، وأساليب ضبط 

 السلوك العدواني.
 
 



     نفس  سلوك المستهلك 663
 

 يهدف هذا المقرر إلى تعريف الدارس بمختلف النظريات النفسية والبحوث التي تناولت
سلوك المستهلك وتطبيقاتها خصوصا في مجال اإلعالن التجاري والتسويق، إضافة إلى إكساب 
الدارس الخبرة والمهارة في إجراء البحوث في مجال سلوك المستهلك. يتطرق المقرر إلى 
مواضيع عديدة يمكن تقسيم أهمها تحت فئتين رئيسيتين: )أ( المستهلك على المستوى الفردي: 

ومات وتطبيقاتها في المجال االستهالكي، والتعلم السلوكي وتشكيل استجابات معالجة المعل
المستهلك، ودافعية وعواطف وانفعاالت المستهلك وعملية الشراء، والشخصية ومفهوم الذات 
والسلوك االستهالكي، واتجاهات المستهلك  تشكيلها، قياسها وتغييرها، عمليات أو اتجاهات ما 

المستهلك والوالء للمنتج وقياسها، وعملية اتخاذ المستهلك للقرار: مراحل بعد الشراء مثل رضا 
عملية اتخاذ قرار الشراء، أنواع الشراء مثل الشراء االندفاعي أو الشراء نتيجة الوالء للمنتج. 
)ب( بيئة المستهلك : العوامل الطبيعية لمكان البيع وأثرها على سلوك المستهلك، والجماعة 

وك المستهلك، تبادل وانتشار المعلومات )عن المنتج( بين األشخاص، قيادة وأثرها على سل
خصائص قادة الرأي.، واألسرة كمستهلك: األدوار األسرية  Opinion Leadershipالرأي 

واتخاذ القرار في األسرة، والثقافة: الثقافة الشائعة، الثقافات الفرعية والطبقة االجتماعية، 
 العوامل السكانية.

 

 نفس  القيادة والدافعية في مكان العمل            666
                               

يهدف هذا المقرر إلى استعراض النظريات والبحوث النفسية المعاصرة المتعلقة بمجالي 
القيادة والدافعية وتطبيقات ذلك في مجال العمل. يتضمن المقرر جزأين هما:  القيادة: تعريف 

طبيعة القيادة اإلدارية، المناحي والنظريات المفسرة للقيادة، أساليب القيادة، خصائص القيادة و
القادة الفعالين، أنماط القوة ودورها في القيادة، مشكالت القيادة في الهرم اإلداري، قيادة فريق 
 العمل، أساليب وبرامج تنمية المهارات القيادية.  والدافعية: تعريف دافعية العمل وأهمية
دراستها، المناحي النظرية لدراسة الدافعية، نظريات الدافعية وتطبيقاتها في استثارة الدافعية في 
مكان العمل مثل نظريات الحاجات، نظريات تصميم الوظيفة، النظريات المعرفية، ونظريات 

تماعية التعزيز. اتجاهات العمل والمعتقدات وعمليات العزو وتضميناتها للدافعية، التأثيرات االج
 على الدافعية، ضغوط العمل والدافعية. دافعية العمل وعالقتها باألداء. 

  

   نفس   دراسة مستقلة في علم النفس االجتماعي 669
 

يهدف هذا المقرر إلى إثراء خلفية الدارس العلمية في أحد مجاالت علم النفس 
ويتضمن المقرر مراجعة وتحليل ونقد أو تطبيق  االجتماعي ومساعدته على تنمية اهتماماته فيه.

لموضوع من موضوعات علم النفس االجتماعي، )مثال: التأثير االجتماعي، اإلعالم والعنف 
والعدوان، السلوك االستهالكي واإلعالن التجاري، االتصال واإلقناع الذات والهوية، الدافعية 

ويقدم المقرر وفقاً لحاجات ورغبات الطالب  والقيم، االتجاهات والقيم: منظور معرفي... الخ(.
 ليسهم في إثراء خلفياتهم المعرفية وتنمية اهتماماتهم وممارستهم البحثية .

 

 
 



 مسار علم النفس التربوي
 

 نفس  دراسات في علم النفس المعرفي        672
                                       

بعلم النفس المعرفي واتجاهاته النظرية الحديثة. يهدف هذا المقرر إلى التعريف المتعمق 
ويستعرض الجوانب المرتبطة بعلم النفس المعرفي مثل: اتجاهات تطور علم النفس المعرفي، 
األسس النظرية لتمثيل المعرفة، نماذج تجهيز ومعالجة المعلومات، نماذج الذاكرة: البنية 

والتعلم، المخطط المعرفي، تفكير التفكير  والعمليات، اإلدراك واالنتباه، األبنية المعرفية

Meta،cognition  وعي الفرد بخصائص المعرفة لديه أو خصائصه المعرفية( . اتجاهات(

حديثة في دراسة النمو المعرفي: بياجيه، فيجاتسكي، األنماط المعرفية في مجال التعلم، عمليات 
 التفكير االستداللي.

 

   الموهبةنفس  دراسات نفسية في  675
      

يهدف هذا المقرر إلى تنمية معارف الطلبة في المواضيع المتعلقة بمكونات الموهبة 
 وطرق الكشف عنها ورعايتها وفق األُطر النظرية والفلسفية في هذا المجال.

يتناول المقرر مواضيع عديدة منها: مفهوم الموهبة وعالقتها بالذكاء )نظريات الذكاء، 
ي، التفكير التباعدي(، مفهوم الموهبة وعالقتها بالوراثة والبيئة، األبعاد المكونة التفكير التقارب

للموهبة وفق نظريات المجال ومستجداتها، خصائص الموهوبين، طرق التعرف على 
 الموهوبين، األبعاد األسرية في التنشئة وعالقتها بالموهبة، طرق الرعاية.

 

      التعلمنفس  التطبيقات التربوية لنظريات  678
 

يهدف هذا المقرر إلى إكساب الدارس فهماً متعمقاً لتضمينات وتطبيقات نظريات التعلم 
في التعليم المدرسي. يتضمن المقرر استعراض التطبيقات التربوية لمختلف المناحي النظرية 

معالجة التعلم والعمليات المعرفية، والالتعلم السلوكي، و والبحثية التي درست التعلم ومنها: 
المعرفية للمعلومات تضمينات وتطبيقات في التعليم، والتعلم االستقبالي ذو المعنى ونظرية 

وتطبيقاتها في التعليم، وبياجيه وتطبيقات نظريته في التعليم،  Schema Theoryالمخطوط 

 والنظريات التفاعلية في النمو والتعلم المعرفي ودالالتها وتطبيقاتها في التعليم، ونظرية
الجشتالت وتطبيقاتها في التعليم، والنظريات التعليمية : نظرية التصميم التعليمي لجانيه 

النظرية  وتطبيقاتها في التعليم. نظريات العصبية،الفسيولوجية في التعلم، وتطبيقاتها في التعليم.
 االجتماعية،المعرفية في التعلم لبندورا وتطبيقاتها في التعليم.

 

   ي علم نفس الطفولة والمراهقةنفس   قضايا ف 681
                  

يهدف هذا المقرر إلى دراسة وبحث بعض القضايا المهمة التي تؤثر على عملية النمو 
لدى األطفال والمراهقين. يتناول المقرر المواضيع التالية: دراسة بعض النظريات المهتمة 

واالنفعالي والمعرفي، دراسة أثر التعلق على النمو، بالتعليم أو التفكير،دراسة النمو االجتماعي 
عالقة اللعب بنمو القدرات المعرفية، اكتساب اللغة خالل مراحل النمو، خصائص التعلم 
والذاكرة واإلدراك في الطفولة والمراهقة، دور األقران والمدرسة والمثيرات البيئية في النمو، 

 علقة بالنمو.دراسة بعض مشكالت الطفولة والمراهقة المت



 

         نفس  اتجاهات حديثه في تقويم التحصيل الدراسي 684
        

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمستجدات في مجال التقويم وطرح بعض 
القضايا الحديثة في تقويم التحصيل. يتناول المقرر المواضيع التالية: األسس الفلسفية للتقويم، 

التقويم بنية ووظيفة وموقع التقويم التحصيلي فيها، مواضيع متقدمة في بناء تحليل منظومات 
االختبارات التحصيلية المعيارية والمحكية، بنوك األسئلة، استخدامات نماذج السمات الكامنة في 

 تحليل بنود االختبارات التحصيلية، استراتيجيات حديثة في عملية التقويم، االختبارات االدائية.

 

 نفس  استراتيجيات إدارة السلوك الصفي         687
                                      

يهدف المقرر إلى تزويد الدارس بفهم متعمق لنظريات ونماذج إدارة وضبط السلوك 
الصفي ومن ثم تنمية قدرة ومهارة الدارس على تطبيق بعض تلك النماذج أو تصميم نموذج 

رة السلوك الصفي. يتضمن المقرر عرض لنماذج ونظريات إدارة السلوك متكامل ومناسب إلدا

( مثل نموذج سكنر، Discipline Modelsالصفي أو ما يسمى بنماذج الضبط "أو التهذيب" )

نموذج بيرن وهاريس،  نموذج دوبسون، نموذج كانتر، نموذج جونز، ونموذج ديكورس، 
ك يتعرض المقرر إلى بعض األفكار ونموذج جالسر، ونموذج جوردون. إضافة إلى ذل

والبحوث ذات العالقة بالسلوك غير المرغوب فيه )أسبابه، الوقاية منه، والتعامل معه إذا ظهر( 
ويندرج ضمن ذلك مشاكل العنف والسلوك العدواني في المدارس. يتطرق المقرر أيضا إلى 

جتماعي وديناميات الجماعة تضمينات وتطبيقات مفاهيم النمو المعرفي واألخالقي والنفسي،اال
 في إدارة الصف.

 

   نفس  الدافعية والتحصيل 690
 

يهدف هذا المقرر إلى التعريف بمفهوم الدافعية في عالقتها بالتحصيل المدرسي كأحد 
مقوماته، وتعريض الطالب ألبرز االتجاهات واإلصدارات الحديثة في دراسة الدافعية 

التالية : مفهوم الدافعية وعالقتها بالتحصيل المدرسي، والتحصيل. يتناول المقرر للجوانب 
ومحددات الدافعية، والخصائص الشخصية للمتعلم والتحصيل، والمعرفة والدافع للتحصيل، 

 والكفاءة واألداء، والتعلم االجتماعي، والتقنية والدافع للتحصيل، وقياس الدافع للتحصيل .

 
  التربوي والمهنينفس  قضايا في التوجيه واإلرشاد  693

                  

يهدف هذا المقرر إلى طرح متخصص ألهم القضايا في مجاالت التوجيه واإلرشاد 
التربوي والمهني التي تحكم الممارسة اإلرشادية في المجال التربوي. يتناول المقرر الجوانب 

رشادية في المجال التالية: عرض فكرة عامة عن أهم األطر النظرية التي تحكم الممارسة اإل
التربوي والمهني، متناوالً أهم المناحي النظرية في المجال اإلرشادي، وكذلك الدراسة النقدية 
ألبرز نظريات االختيار والنمو المهني كنظرية هوالند وجنزبرج وآن رو، وتدريب الطالب 

مجال  على نقد برامج التوجيه واإلرشاد في المجال المدرسي، وطرح قضايا مستجدة في
 اإلرشاد التربوي والمهني.

 
 



   نفس دراسة مستقلة في علم النفس التربوي 696
     

يهدف هذا المقرر إلى شحذ قدرة الطالب وإبراز مهاراته في تناول الموضوعات النفسية 
ذات العالقة بالمجال التربوي. وعبارة عن دراسة مستقلة تتضمن مراجعة وتحليل ونقد أو 

موضوعات علم النفس التربوي  ) مثالً االختبارات االدائية أو ...الخ( تطبيق لموضوع من 
ويقدم المقرر وفقاً لحاجات ورغبات الطالب ليسهم في إثراء خلفياتهم المعرفية وتنمية 

 اهتماماتهم وممارساتهم البحثية.

 

  نهج بناء المناهج 615
                                                                 

يتناول هذا المقرر العناصر التالية :  دراسة أهم مفاهيم وتعاريف المنهج الحديث، ثم 
التعرف على مكوناته األساسية والعوامل المؤثرة فيها، ودراسة األسس التي تقوم عليها المناهج 

 ومناقشة الدراسات المتعلقة بكيفية بناء المناهج في ضوء تلك األسس .وتطبيقاتها، واستعراض 
 

 
 
 

 

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

 القسم   اسم المقرر  رقم ورمز المقرر

 جميع األقسام ( وتطبيقاته 2إحصاء نفسي متقدم ) نفس 602

 األقسامجميع  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 

نظريات وأساليب تكوين وتغيير  نفس645
 االتجاهات

 السياسات التربوية 

واألداء وتدريب الدراسة النفسية للتوظيف  نفس655
 العاملين

 اإلدارة التربوية

 
 

 ( وتطبيقاته 2نفس  إحصاء نفسي متقدم ) 602
 

يهدد ا مقررددلل دقددة  لم ددم اهدد  مقراددبهي  صمئ ددبقيت ممة ددبميم مقر ر رددم  مقر   رددم                
بددداعصمل مقر بق دددبر مقببلمر ليدددم صمقةببلمر ليدددم د  صعدددتقب مقرددد لل ح دددل  سبيرهدددب  دددل مقبةدددص  مقعا ددديم 



. صي عددبص   spssصمق لبصيددم د صمر ددلمب  سبيرددبر ح ددل هددتب مئ ددبقيت بب دد ا م  مقبلعددبر  ممة ددبمل 
 –مقرصضدصحبر مق بقيدم م رلم  دم قدب م مقرادبهي  ممة دبميم م   ليدا ممة دبب صاعصمحد   مقررلل

 –مقص ديس  –مقر ص دس  -ر  صيبر مق القم ممة دبميم  –مقالصم صاعصمحهب  –مقر غيلمر صاعصمحهب 
ر بردددد  مقدددد ا سك ف  د صعيايددددم مقةعدددد  ح ددددل  –ر بردددد  مالق ددددصمب  –مالعةددددلما مقر يددددبل   –مقرعددددصم  
 صزيددا مقبيبعددبر ف.  صمقاددلصم بدديت ر ص ددسبر  ل ددبر ر رددصح يت مما بددبل ر ق ر رصحددبر مح  مقيددم 

ما بدبل صقعصع ددت . صمقادلصم بدديت  –ما بدبل رلبدا عددب  –ما بددبل ردبت صي عددل  –مقر د ر م صمقرل بسدم 
مقرربلعدددبر  -ر ص دددسبر  ل ددددبر اعمدددل ردددت ر ردددصح يت م  ة يددد  مق بدددبيت اةدددب   مال  دددبب صمقمعدددبمل 

ب مم  مقةببلمر ليدم ق ة يد  مق بدبيت . ص مق ة دبر بديت مقر غيدلمر م ر دبرةر مالل بدبس مق –مقر    ل 
مالعةددددد مل مقاسدددددل مقب ددددديس صمقر  ددددد  . ص مق ة يددددد  مق دددددبر ل م ا ددددد  ص دددددلصس  ص سبيرب ددددد   دددددل  -

مقر بالر مقعا يم صمق لبصيم . ص  سبيردبر ح دل مالا بدبلمر ممة دبميم مق دل  د    لي دهب بب د ا م   
SPSS . 

 

 نفس  مناهج بحث متقدم 603
يهدد ا مقررددلل دقددل دع ددبت مقسبقددت مقرهددبلل  ددة مق  ددلا ح ددل مق  ددبري  مقبةميددم مقرعب ددبم صمقردد لل 
ح ل مالا يبل رت بيعهب  ة ضدصب مقهد ا ردت مقبةد  صسبي دم مقر غيدلمر. ي عدبص  مقرردلل مق صمعدت 

  ددبري  مق بر يددم باعصمحهددب مق بقيددم م رلم  ددم حبرددم قرعددبه  مقبةدد  مقر دد ا رم  ددة ح دد  مقددعا  . مق
مقرا  اددددم م عبقمبب ددددم صمق  ددددصمميم ل مقب دددديسم صمقر ضددددرعم صمقرسبحددددبر مق  ددددصمميم صمقر صمزعددددم ص يددددل 

. صمق  ددبري  مقر  ردد ل ح ددل سبي ددم  عددبص  Balanced – Unbalanced designمقر صمزعددم 
  ليبيدم مقةريريدم و صمق دببيم مقر غيل مقر  ر  م عبق  ليبيم )صمق  ليبيم مئصقيم ص ب  مق  ليبيدم د صمق

 مقرربلعم .
 

 نفس  تقويم التحصيل التربوي والبرامج التربوية والنفسية 623
ي ر  مقررلل  ة ي  ر عل مقريب  د مق ريي  د مق ر يل د مق رصي  صاعصمح  ص صلب مقرا  ام د ص  

ممقرب  باعصمل صا بمص صرلمة  مق رصي  .  صمقر لل ح ل  ة ي  ر عل مالا ببل صاعصمح  ص صلب 
 مقرا  ام د ص  عريم مقرهبلل مقاب م ب  ري  مالا ببل مق ة ي ة رت اة  صضا اسم صمضةم .
صمقر لل ح ل مق رييز بيت مئعصمل مقرا  ام رت مالا ببلمر مق ة ي يم . صسلم صعربتج مق رصي  
مقرل بسم ب رصي  مقبلمر . ص ماة يبر م  ا م  مالا ببلمر ص سبيرهب د ص مقر عةر مق ة  ة   

 ل ق  رصي .امعبب مقرص ا مالا ببلي صمال   ببم ح ل مالا ببل.  صمقص بم  صمقسلم مقة يمم صمقر ب ل 
 

 نفس  تقويم التحصيل التربوي والبرامج التربوية  633
ي ر  مقررلل   ليا  رصي  مق ة ي  صمقبلمر  صرابهير  , صا ايم عظليم ص   ايم حت مق ة ي  
مق لبصي ص رصي  مقبلمر  صربب مهب , ص بليخ مق رصي  صصم    صمال  بهبر مقة يمم  ي  صمقرضبيب مقر   رم 



يايم مق اسيس ق  صمر لمم  , صممقرب  باه  ص بم  صعربتج مق رصي  صعر هب ,  صسلم ب . عرب ي ر  ع
 را مقبيبعبر ص ة ي هب , صعيايم ع ببم مق ربليل , ص سبيربر مق رصي   ة  مقر بالر مق لبصيم 

را د بةم مقال م ق سبقت   , صمقر مل  صمق رصي  مقرؤ  ة صعظ  مق ص ل صمالح رب  مئعب يرة 
  ة هتم مقر ب . ق   ليت 

 

 نفس  نظريات وأساليب تكوين وتغيير االتجاهات  645
يهدد ا هددتم مقررددلل دقددل  زصيدد  مقدد مل  ب ددلم ر  رددم ق عظليددبر مق ددة  ا ددل عيايددم   ددع   
ص غيددل مال  بهددبر رددا   ليددا ببقرعددبه  صمئ ددبقيت مقرا  اددم قريددب  مال  بهددبر. صي ضددرت مقررددلل 

م مق  ليدداد مقرعصعددبر صمقبعددببد صمقصظددبما. صمال  بهددبر  حدلم قرصمضدديا ح يدد ل رعهددبم مال  بهددبر
صمقر  ر مر. ص مق ة دم بديت مال  دبب صمق د صب. ص حصمرد    دع  مال  بهدبر. ص عظليدبر  دة  ا ديل 
مال  بهددبر.  صا ددبقيت   ددعي  مال  بهددبر.  ص عظليددبر صعرددبتج  ددة  ا دديل  غيددل مال  بهددبر. ص 

  يب  مال  بهبر. 
    

 نفسية للتوظيف واألداء وتدريب العامليننفس  الدراسة ال 655
يه ا مقررلل دقدل حدلم  دبر  ق عظليدم صمقبةد   دة ريد مت  صظيدا مقعدصم ل مقب دليم ص ردصي  ا مب 
مق ددبر يت رددا مق لعيددز ح ددل مئ دد  مقعا دديم قةا يددبل صمق ص يدد  مقرهعددة صمالع رددبب صمق صزيددا مقددصظياة 

مقدصظياة صمق د ليت د ص بح يدم مئ مب صاعردبس مئ مب  ص ة ي  مقصظيام ص رصيرهب د صممملمب  صمقرهعة د
عردددب يهددد ا   صا دددبقيت  رصيرددد  د ص  صقدددم مق رددد  صبلر دددم  ددداميلمر عصحيدددم مق رددد  ح دددل مق دددبر يت .

مقررلل دقدل  لم دم مقسبقدت مقر  رردم ق عظليدبر صمقسدلم صمئ دبقيت مق عظيريدم صمم مليدم مقر ب دم  دة 
 ة ضصب ر س ببر مق ر  صعصحيم مئ مب د مليم ص عظي  را    ري  ص رصي  بلمر  مق  ليت ص سصيلهب

 مق لعيز ح ل مق صمعت مق سبيريم قهب.
 
 


