
 

 

 

 
 
 

 توصيف مقررات 
قسم العلوم النفسية



 

 

 

  
 كـود المقــرر 

(2202635) 

  ساعة معتمدة
(2 ) 

 اسم المقرر 
 الصحة النفسية وعلم النفس األجتماعى

 متطلب سابق

يهــدف اــلا المقــرر رلــى تعريــف الطالــب بمعنــى الصــحة النفســية وجاميتهــا للفــرد والمجتمــية  ــم معــايير الصــحة النفســية 
ات المميـةة للخصصـية المتسـمة بالصـحة النفسـيةة  ـم ديناميـات الصـحة النفسـيةة  ـم دراسـة الصـحة ويدرس بعض السـم

النفســية والتربيــة  ــم اارخــاد النفســل والعــما النفســلة كمــا يعــرف الطالــب مقدمــة وــل علــم الــنفس ا جتمــاعل وطــرق 
ين الجماعـة وا تجااـات ا جتماعيـة ووسائل البحـ  وـل علـم الـنفس ا جتمـاعل وديناميـات الجماعـة ويعـرف العمقـات بـ

 والنفسية ا جتماعية  م القيادة والتنخئة والتطبيي ا جتماعل والقيادة. 

 

 كـود المقــرر 
(2202616) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (الفروق الفردية والتقويم)

 متطلب سابق

 -العوامــل المــ  رة وــل الفــروق الفرديــة -ويهــا طــرق البحــ  -صصائصــها -يتنــاول اــلا المقــرر مفهــوم الفــروق الفرديــة
الفـروق الفرديـة وـل  -الفـروق الفرديـة وـل الـلكال والقـدرات العقليـة -خروط ا صتبـار الجيـد -القياس النفسل وصصائصه

دراســة  -ودراسـة الفــروق الفرديـة -التطبيقـات التربويــة للقيـاس النفســل -تقــويم التحصـيل المدرســل -النـواحل الوجدانيـة
 ة ول بنال ا صتبارات التحصيلية وتطبيق ا صتبارات النفسية. عملي

 

 كـود المقــرر 
(2202640) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (اارخاد النفسل لغير العاديين)

 متطلب سابق

عقليـا،ة  تقدم للطالب معلومـات عـن عمليـة اارخـاد النفسـله جسسـها وونياتهـا وـل مجـال ييـر العـاديين )ررخـاد المتصلفـين
الصــمة العميــانة المتفــوقين عقليــا،( واســتراتيجيات عمليــة اارخــاد معهــم وارتبــاط ررخــاد ييــر العــاديين بعمليــات وجســاليب 

 التأايل. 

 

 كـود المقــرر 
(2202606) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (اارخاد النفسل)

 متطلب سابق

اد النفسل ونظرياته وجن يعرف ويمارس عملية جمي المعلومـات ويـدرس يهدف رلى ركساب الطمب مفاايم التوجيه واارخ
مجـا ت اارخــاد  -طـرق اارخـاد النفسـل -الطالـب النمـوة مفهومـه ونظريـات التوجيـه واارخـاد وعمليــة اارخـاد النفسـل
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 مقــرر كـود ال
(2202811) 

 ساعة معتمدة 
(4 ) 

 اسم المقرر 
 (علم النفس األكلينيكل)

 متطلب سابق

جاميتــهة مــي التركيــة علــى جــانبين متكــاملين لجانــب  -تاريصــه -يــدرس الطالــب مقــرر علــم الــنفس الكلينيكــله مو ــوعه
كـــل وئـــة مـــن صـــور كلينيكيـــة التخـــصيوة ويعنـــل دراســـة وئـــات ا  ـــطرابات النفســـية المصتلفـــة وتصـــنيفاتها ومـــا يميـــة 

 تخصيصية. والجانب العمجل وتتناول مدارس العما النفسل األساسية وجصمقيات العمل الكلينيكل. 

 
 كـود المقــرر 

(2202643) 

 ساعة معتمدة 
(4 ) 

 اسم المقرر 
 (التخصيو النفسل)

 متطلب سابق

الحا ت المصتلفة مي التركيـة علـى جسـاليب وجدوات يدرس الطالب مقدمة األسس والمبادئ مو وع ا عتبار ول تخصيو 
كسـاب الطالـب مهـارة التخـصيو  التخصيو وتنظيم البيانـات والمعلومـات المتجمعـة واتصـال القـرارات العلميـة التخـصيو وال

 صاصة ول مجال التربية الصاصة. 

 
 كـود المقــرر 

(2202623) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (ت الطفولة النمو النفسل ومخكم)

 متطلب سابق

يدرس الطالب مدصم، لدراسة النمو النفسل  م يتعرف على جام العوامل الم  رة ول النمـو  ـم مطالـب النمـو ومراحـل النمـو 
النفسل رلى جانب التعرف على صصائو النمو ول مراحل النمو المصتلفة من المرحلة الجنينيـة  ـم وتـرة الطفولـة  ـم وتـرة 

حتــى مرحلــة الخــيصوصة وصصــائو كــل مرحلــة باا ــاوة رلــى نظريــات النمــو المصتلفــة وكيفيــة ااســراع  المرااقــة والرخــد
رخاد اللين يعانون منها.   بالنمو النفسل وجام مخكمت كل مرحلة وكيفية مواجهة اله المخكمت وال

 
 كـود المقــرر 

(2202625) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (ااحصال التربوي)

 سابقمتطلب 

ــات وتم يلهــا بيانيــا،ه  ــةة تنظــيم البيان ــه وــل البحــو  النفســية والتربوي ــرر مقدمــة عــن ااحصــال وجاميت يت ــمن اــلا المق
ااحصال الوصفلة مقاييس النةعة المركةيةة مقاييس التختتة مقاييس العمقةة ااحصالة ا سـتد لة ا نحـدار والتنبـ ة 

 .2بار كااصتبار "ت"ة تحليل التباين البسيطة اصت
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 كـود المقــرر 

(2202627) 

  ساعة معتمدة
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (نفس الطفل قرالات ول علم )

  متطلب سابق

ات العلميــة يتنــاول اــلا المقــرر مجموعــة مــن المو ــوعات وــل علــم الــنفس وــل  ــول ا اتمامــات المعاصــرة والمصــطلح
بمقررات القسمة والتدريب على التعامل مـي الـدوريات العربيـة واألجنبيـة وترجمـة النصـوو المتعلقـة بمو ـوعات يصتاراـا 

 الطالب ول مجال الصحة النفسية وعلم النفس التربوي توطئة لتدريبه على البح  العلمل ول مجال التصصو. 

 
 كـود المقــرر 

(2202644) 

 ساعة معتمدة 
(2)  

 اسم المقرر 
 (التفوق العقلل والموااب الصاصة )

 متطلب سابق 

 .يتناول الا المقرر مفاايم التفوق العقلل والموااب الصاصة 

 مفهوم الموابة ومجا تها -

 النظريات والنمالا الحدي ة المفسرة للموابة  -

 الم خرات والسمات الدالة على الموابة  -

 األطفال المواوبين لوى ااعاقات  -

 بين و ية الموارعا -

 الطفل المواوب ركتخاوه واااتمام بموابته وى األسرة والمدرسة  -

 بين و بعض األمور األسرية التى تتعلق باألطفال الموا -

 بعض األمور األصرى المرتبطة بالموابة ورعاية المواوبين  -

 
 كـود المقــرر 

(2202629) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (صعوبات التعليم)

 ب سابق متطل

رلى تعريف الطالب بمفهـوم صـعوبات الـتعلم والصلفيـة التاريصيـةة وكيفيـة تطـوره وجسـاليب التعـرف علـى  يهدف الا المقرر
صــعوبات الــتعلم وتفســيراتها وتصــنيفاتها وعمليــة تخــصيو صــعوبات الــتعلمة وصصــائو لوي صــعوبات الــتعلم ومجــا ت 

واطن القـوة وال ــعف لـدى الطفــلة وجسـاليب الرعايــة التربويـة والنفســية عمجهـا بييجــاة وتحديـد مــ وجســاليب الـتعلم صـعوبات
      82                                 وا جتماعية له  ل األطفال.

 

 كـود المقــرر 
(2202668) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (سيكولوجية التواصل )

 متطلب سابق

يتناول الا المقرر جامية وجسس التواصل الفعال ووئات ا طرابات الكـمم واللغـة والصـوت والتعبيـر الخـفهل والكتـابل مـي 
جتماعيــة المرتبطــة بهــاة وطــرق التصــحين الكممــل وونيــات عــما اــله ربــراة العوامــل واألســباب الع ــوية والنفســية وا 

 ا  طرابات. 



 

 

 

 كـود المقــرر 
(2202677) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (سيكولوجية القرالة)

 متطلب سابق 

يكولوجية القـرالة وا اتمـام بعمليـة التـدصل المبكـر مـي األطفـال سـمعيا، وتـووير يهدف الا المقـرر رلـى تعريـف الطـمب بسـ
ا ســت ارة الحســية المناســبة التــل تســاعدام علــى وهــم الكــممة وتنميــة المفــاايم  ــم التــدريب علــى النطــقة مــي ا ســتعانة 

 وا طرابات النطق... الخ. بالسماعات وججهةة التكبيرة وتحريك الحنجرة واألصواتة والتركية على خفاه المتحد  

  

 كـود المقــرر 
(2202667) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (سيكولوجية اللغة)

 متطلب سابق 

يهدف الا المقرر رلى التعرف على مفهـوم علـم الـنفس ووظائفهـا وجخـكالها ومراحـل اكتسـاب اللغـة لطفـل ريـاض األطفـال 
رياتــه وطبيعــة التنميــة اللغويــة وجســس بنالاــا وتصــنيف ا  ــطرابات الناجمــة وكــللك مراحــل النمــو اللغــوية وا اتمــام بنظ

 وصعوبة اللغة وتنمية ا ستعداد للقرالة والكتابة. 

 
 كـود المقــرر 

(2202603) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (علم نفس اللعب )

 متطلب سابق 

در  اك جاميته بوصفه لغة التواصل وحوار مـي األطفـالة و ـم، عـن يهدف الا المقرر رلى التعريف بأامية اللعب لألطفال وال
كونه وسـيلة تعليميـة وعمجيـة معـا،ة كـللك تهـدف المـادة يلـى التعريـف بالتنـاة ت النظريـة المصتلفـة التـل حاولـت تفسـير 

 مادة وموقف استجابة اللعب. 

 

 كـود المقــرر 
(2202678) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (قلل والمعرولالنمو الع)

 متطلب سابق 

والنظريـات المعرويـة  -األصـول التاريصيـة لهـلا العلـم -يهدف الا المقرر رلى دراسـات متقدمـة وـل النمـو العقلـل المعروـل
نجاةاتهــا وــل مجــال البحــو  نظريــة بياجيــه وــل النمــو المعروــل ونظريــة الغــةو ونظريــات تجهيــة المعلومــات  -المعاصــرة وال

األساليب المعروية وتصنيفاتها وبعـض األنخـطة واأللعـاب التـل تسـاعد علـى النمـو المتكامـل والـوعل  -للعمليات المعروية
 باللاتة من صمل تدريب الحواس والتواصل الوجدانل والتعبير الحر. 

 

 كـود المقــرر 
(2202609) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (علم النفس التعليمل)

 متطلب سابق 

 -وا سـتعداد للـتعلم -النفس التعليمل رلى التعرف على معنى الـتعلم وطـرق قياسـهن وخـروطه )الن ـجيهدف مقرر علم 
الممارسة( وصصائصه رلى جانب وكرة مبسطة عن نظريـات الـتعلم الرئيسـية لكيفيـة  -والتغلية المرتدة -التعةية -الداوعية

 -تعلــم اللغــة -ونــواتج الــتعلم )تعلــم المهــارات الحركيــةتعلــم الطفــل وخــرة عمليــة انتقــال الــتعلم ودراســة التــلكر والنســيانة 
الــتعلم ا جتمــاعل والوجــدانل واألصمقــل(ة ويتنــاول بعــض التكنيكــات العمجيــة المخــتقة مــن نظريــات الــتعلم مــي تطبيقــات 
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 كـود المقــرر 
(2202655) 

 عتمدة ساعة م
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (اارخاد النفسل لألطفال)

 متطلب سابق 

يــدرس الطالــب مفهــوم اارخــاد النفســلة ونظرياتــه وطــرق ووســائل اارخــاد النفســل باا ــاوة رلــى جاــم مخــكمت مرحلــة 
علـى الوقايــة الطفولـة وكيفيـة التعامــل معهـا مــي ااخـارة رلــى حـا ت تطبيقيــة صاصـة وــل المجـال التربــوية وكيفيـة العمــل 

النفسية لألطفال سوال كان للك وـل المنـةل جو المدرسـة جو المجتمـي بصـورة عامـة وكيفيـة اارخـاد النفسـل لم ـطرابات 
 النفسية لألطفال.  

 

 كـود المقــرر 
(2202654) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (سيكولوجية اابداع الفنل)

 متطلب سابق 

ف الطمب باألساليب والـنظم المصتلفـة المسـتصدمة وـل رعايـة األطفـال المبـدعينة ومـن لـديهم يهدف الا المقرر رلى تعري
قدرات ربداعية ونية بما ول للك التجمي وااسراع واا رال ومةايا وعيوب كل جسلوب وجحد  األساليب المسـتصدمة وـل اـلا 

 حدة.  الصددة مي التركية على رعداد البرامج التربوية المناسبة لكل طفل على

 

 كـود المقــرر 
(2202645) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (مهارات ا تصال للطفل يير العادي)

 متطلب سابق 

كساب الطفل لمهارات النطق والكمم وللـك بهـدف تعريفـه  يهدف الا المقرر رلى تعريف الطمب بمفهوم عملية التواصل وال
الخفهل والكتابل وجنواعها وصصائصهاة مي ربراة العوامـل واألسـباب الع ـوية  با طرابات النطق والكمم والصوت والتعبير

والنفســـية وا جتماعيـــة المرتبطـــة بهـــاة وكيفيـــة تخصيصـــها وعمجهـــاة وطـــرق التصـــحين الكممـــل وونيـــات عـــما اـــله 
 ا  طراباتة جو الحد من آ اراا مي التركية على دور المعلم ول الا الصدد. 

 

 كـود المقــرر 
(2202639) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (علم نفس الفئات الصاصة)

 متطلب سابق 

يهدف الا المقرر رلى تعريف الطـمب بمفهـوم ييـر العـاديين وكيفيـة تطـوره وصـو ، رلـى مفهـوم ااعاقـةة  ـم مفهـوم لوي 
البصــريةة البدنيــةة وصــعوبات الحاجــات الصاصــة. مــي اســتعراض اــله الفئــات بييجــاة واــل ااعاقــات العقليــةة الســمعيةة 

الـــتعلمة وا  ـــطرابات ا نفعاليـــة والســـلوكيةة وا ـــطرابات التواصـــلة باا ـــاوة رلـــى التفـــوق العقلـــل والموااـــب الصاصـــةة 
 والتعرف على جسلوب الدمج. 
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 كـود المقــرر 
(2202617) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (سيكولوجية ا بتكار واابداع)

 سابق متطلب 

يهدف الا المقرر رلى تعريف الطمب بصصائو األطفـال المبتكـرين ومـن لـديهم قـدرات ابتكاريـةة وكيفيـة التعـرف عليهـاة 
 وصصائو نموامة ومتطلبات الا النموة وجساليب الرعاية التربوية والنفسية وا جتماعية له  ل األطفال. 

  

 كـود المقــرر 
(2202666) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 سم المقرر ا
 (علم النفس ا جتماعل )

 متطلب سابق 

يدرس الطالب مقدمة ول علم النفس ا جتماعل وطرق ووسـائل البحـ  وـل علـم الـنفس ا جتمـاعلة كمـا يـدرس الطالـب 
مفــاايم ونظريــات علــم الــنفس ا جتمــاعل والبحــ  ويــهة مــي التركيــة علــى التنخــئة ا جتماعيــة وا تجااــات ا جتماعيــة 

 ك ا جتماعل وديناميات الجماعة والقيادة مي التركية على التطبيقات العلمية ول المجال التربوي. والتماس

 

 كـود المقــرر 
(22026104) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (نظريات وطرق اارخاد)

 متطلب سابق 

ت المعرويـة والسـلوكية وتطبيقاتهـا وـل التعرف على جام نظريات اارخاد النفسـل ومدارسـه مـي ا اتمـام الصـاو بالنظريـا
 المصتلفة للطفل واألسرة .. والتعرف على طرق اارخاد النفسل  المجا ت التربوية المصتلفة

 

 كـود المقــرر 
(22026105) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (علم النفس العمجل)

 متطلب سابق 

م الـنفس العمجـل كـالمنحى النفسـل والمنحـى السـيكاترية والمنحـى التعرف على مفاايم علم النفس العمجـل ومنـاحل علـ
ا جتماعلة والمنحى التربوية والمنحـى التـأايللة مقومـات العمقـة المهنيـة بـين المعـالج المرخـد والحالـةة تطبيقـات علـم 

 النفس العمجل ول العمل المدرسل. 

 

 كـود المقــرر 
(22026107) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

  اسم المقرر
 (سيكولوجية الخصصية)

 متطلب سابق 

ودينامياتهـا وكـللك  -ول الا المقرر يدرس الطالـب مفـاايم ونظريـات الخصصـية األساسـية مـي ا اتمـام بنمـو الخصصـية
 النظريـات األكاديميـة م ـل نظريـة –م ـل نظريـات التحليـل النفسـل الكمسـيكى  ا طرابات الخصصية وطـرق التعامـل معهـا

كمــا يهــتم بدراســة علــم الــنفس  المعروـى والتركيــة علــى اارااصــات األولــى وــى نمــو وتطــور  –حاجــات السـمات ونظريــة ال
 الخصصية وجام مكونات وصصائو الخصصية والعوامل الم  رة وى الخصصية .
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 كـود المقــرر 
(22026106) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (مجا ت اارخاد)

 متطلب سابق 

دراسة جام جسس عمليـة اارخـاد وجصمقيـات العمليـة اارخـادية والتعـرف علـى مجـا ت اارخـاد النفسـل وجسـاليب اارخـاد 
والتعرف على مجا ت اارخاد النفسل وجساليب اارخاد وكيفية التعامل مي اله المجا ت ومبـادئ العمـل للمرخـد النفسـل 

 انب التطبيقية لعملية اارخاد. صاصة ول المجال التربوي مي التركية على الجو 

 

 

 كـود المقــرر 
(22026108) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (المخكمت النفسية للطفل)

 متطلب سابق 

ـــى جاـــم  ـــللك التعـــرف عل ـــة اامـــة مـــن مراحـــل النمـــوة وك ـــة كمرحل ـــى المخـــكمت النفســـية المرتبطـــة بالطفول  التعـــرف عل
ل يتعــرض لهــا الطفــل وجاــم الدراســات وا تجااــات النفســية وــل التعامــل مــي تلــك المخــكمت النفســية وا جتماعيــة التــ

 المخكمت. 

 
 

 كـود المقــرر 
(22026109) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 (البرامج النفسية لإلرخاد)

 متطلب سابق 

يليـة صاصـة وجاميـة بنـال تلـك عمجيـة تأا -دراسة مجا ت المخكمت جو ا  ـطرابات التـل تتطلـب رعـداد بـرامج ررخـادية
جرالات تحديد األاداف السلوكية وبنال محتوى البرامج -البرامج وطـرق وجسـاليب  -وجسس بنالاا مي ا اتمام بعمليات وال

 تنفيلاا وكللك جساليب وطرق تقويم البرامج. 

 
 كـود المقــرر 

(2202701) 

 ساعة معتمدة 
(4 ) 

 اسم المقرر 
 (1) رحصال نفسل وتربوي متقدم)

 متطلب سابق 

ــتم التركيــة علــى جاــم األســاليب يبــدج المقــرر  ــدبلوم الصــاو بحيــ  ي تأسيســا، علــى مــا درســه الطالــب مــن رحصــال وــل ال
ااحصائية الخائعة ول تحليل البياناتة ليدرس الطالب بالتفصيل تحليـل التبـاين وـل تصـميماته العامليـة والبسـيطة وجي ـا، 

لم الطـمب بعـض األسـاليب متعـددة المتغيـرات م ـل تحليـل تحليل التقاريرة وكيفية اسـتصدام المقارنـات البعديـةة وكـللك يـتع
 ا نحدار والتحليل العاملل والتحليل القانونل والتمييةي. 
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 كـود المقــرر 
(2202702) 

 ساعة معتمدة 
(3 ) 

 اسم المقرر 
 (دراسات متقدمة ول علم نفس الطفل)

 متطلب سابق 

ودوراــا وــل تخــكيل الســلوكة اكتســاب ا تجااــات واتســاق القــيمة والنظريــات المنظومــات البيولوجيــة والعقليــة والوجدانيــة 
 المتعلقة بتغير الا الجانب الوجدانلة المهارات العقلية والتدريب على اكتسابها وكللك ت قيف الحواس. 

 

 

 

 

 كـود المقــرر 
(2202809) 

 ساعة معتمدة 
(4 ) 

 اسم المقرر 
 (مخكمت منهجية ول علم النفس)

 سابق متطلب 

يتناول الا المقرر المخكمت لات الطابي الفلسفل ول منهج البح  العلمل بصفة عامةة وول علم النفس بصفة صاصةة 
ووــل علــم الــنفس التربــوي بصــفة جصــوة م ــل مخــكمت المو ــوعية واللاتيــةة مخــكمت القيــاسة وتطبيــق نتــائج البحــ  

 العلمل ول علم النفس.

 

 

 كـود المقــرر 
(2202813) 

 ساعة معتمدة 
(4 ) 

 اسم المقرر 
 (قرالات ول علم النفس باللغة األجنبية)

 متطلب سابق 

نفس(ة والتـدريب علـى التعامـل بمفردات القسم )علم الـ يدرس الطالب مجموعة من القرارات والمصطلحات العلمية الصاصة
مجـا ت علـم الـنفس توطئـة لتدريبـه  مي الدوريات األجنبيـة وترجمـة النصـوو المتعلقـة بمو ـوعات يصتاراـا الطالـب وـل

 على البح  العلمل ول مجال التصصو. 

 
 

 كـود المقــرر 
(2202708) 

 ساعة معتمدة 
(3 ) 

 اسم المقرر 
 (قرالات ول علم نفس النمو)

 متطلب سابق 

مـي الـدوريات يدرس الطالب مجموعة من القرالات والمصطلحات العلمية الصاصة بالنمو النفسلة والتدريب علـى التعامـل 
األجنبية وترجمة النصوو المتعلقة بمو وعات يصتاراا الطالب ول مجال علم النفس النموة توطئة للتدريب على البحـ  

 العلمل ول مجال التصصو. 
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 كـود المقــرر 
( 2202602) 

 ساعة معتمدة 
(1 ) 

 اسم المقرر 
  (المخكمت السلوكية والمعروية للطفل  )

 متطلب سابق 

 تعريف المخكلة السلوكية والمخكلة المعروية والفرق بينهما .  -1

 .المخكمت و العمقة بين النمو  -2

 .المخكمت السلوكية ه العدوان ـ السرقة ـ الكلب ـ ووبيا الحياة المدرسية  -3

د ـ ـ ا  ـطرابات الناتجمـة عـن النخـاط الةائـ ـطراب اانتبـاه المعروية ه ا طراب جمي المعلومات ـ االمخكمت  -4
 المخكمت المرتبطة بمهارات التفكير . 

 
 كـود المقــرر 

( 2202704) 

 ساعة معتمدة 
(4 ) 

 اسم المقرر 
  (التخصيو والعما النفسى  )

 متطلب سابق 

مفهوم التخصيو ـ جدوات التخصيو ) ا صتبارات والمقاييس ( ـ الممحظة وجنواع ) وردية ـ جماعية (  ـ تقويم الممحظـة 
 ا النفسى وتعريفه ـ العم

 النظرية التحليلية ـ النظرية السلوكية ـ النظرية ا نسانية  ـ نظريات العما النفسى ه

 ـ السلوك السيكوباتى 

 
 كـود المقــرر 

( 2202706) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
  (رعداد برامج اارخاد النفسى  )

 متطلب سابق 

 ا ـ الجانب الجسمحركى   الجانب المهارى   ب ـ الجانب المعروى  -نامج ه  جتعريف البرنامج  ـ  مكونات البر 

جنــواع البــرامج ـ بــرامج التوجيــه وبــرامج اارخــاد والفــرق بينهمــا ـ البرنــامج اارخــادى لغيــر العــاديين ومكوناتــه ـ البرنــامج 
 كمدصل للمعالج النفسى  خادىالبرنامج اار  اارخادى الجمعى ـ البرنامج اارخادى الفردى ـ البرنامج اارخادى التربوى ـ

 

 

 كـود المقــرر 
( 2202707) 

 ساعة معتمدة 
(4 ) 

 اسم المقرر 
  (ا صتبارات والمقاييس النفسية  )

 متطلب سابق 

رات ااصتبار ـ الفـرق بـين ا صتبـار والمقيـاس ـ  بـات ا صتبـار ـ صـدق ا صتبـار وجنواعـه ـ التحليـل العـاملى ـ العبـامفهوم 
جنــواع األســئلة وطريقــة ا جابــة ـ ا ســتفتال ـ ا ســتبيان ود لتــه العلميــة ـ المقــاييس ا حصــائية ـ المكونــة لمصتبــار 

 ـ لمصتبارات ـ بعض الفنيات المطبقة ـ طريقة ليكرت للقياس ـ معامل ا رتبـاط ود لتـه ـ المعـاد ت المخـهورة وـى القيـاس
  CAT , TATيقة التفسير ـ ااصتبارات ا سقاطية وجنواعها وطريقة تفسيراا ـ اصتبار الد  ت ااحصائية للنتائج ـ طر 
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 كـود المقــرر 
( 2202638) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
  (سيكولوجية التواصل وجمراض الكمم  )

 متطلب سابق 

لغـة وتطوراـا ـ نمـو اللغـة لـدى الطفـل         ـ تعريف التواصل ـ مهـارات التواصـل ـ العوامـل المعوقـة لمتصـال ـ نخـأة ال
 مخكمت الكمم وعمجها ه اابدال وااديام  ة اللجلجة وجنواعها  ة  الصمت ااصتيارى 

  تطبيقات ونمالا على ما سبق . ـ 

 

 

 كـود المقــرر 
( 2202810) 

 ساعة معتمدة
(5 ) 

 اسم المقرر 
  (التحليل النفسى  )

 متطلب سابق 

لتحليل النفسى ـ نظرية ورويد وى التحليل النفسى ـ نظريـة جدلـر ـ نظريـة وـروم ـ نظريـة العصـاب ـ ونيـات التحليـل مفهوم ا
النفسـى ـ التنـويم المغناطيسـى ـ التـداعى الحـر ـ عمليـات الطــرة ـ الحيـل المخـعورية ـ تفســير المكبوتـات ـ تحليـل رســوم 

قــوم علــى التحليــل ـ دراســة وييــر العــاديين ـ النظريــات التــى ت ل العــادييناألطفــال وتفســيراا ـ تحليــل اانتــاا الفنــى لألطفــا
  التحليل النفسى وى عمجها .  د علىملبعض الحا ت التى تعت

 

 كـود المقــرر 
( 2202705) 

 ساعة معتمدة 
(3 ) 

 اسم المقرر 
  (ا عاقات السمعية والبصرية والعقلية  )

 متطلب سابق 

 طور اللغة عند الطفل ـ حاسة السمي والمخكمت المرتبطة بها ـ الصمم الكلى والصمم ا عاقة السمعية ه ت -1

 .الجةئى ـ مخكمت التواصل اللغوى                       

                                                                                                                                                                                                        ـ                        ا عاقة البصرية ه تطور ونمو حاسة اابصار ـ المدركات البصرية الحسية ـ العمى الكلى والعمى الجةئى  -2

  . برامج المكفووين                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                           امج التعليمية للمتصلفين عقليا، .لية ه العوامل الم دية للتصلف العقلى ـ تصنيف التصلف العقلى ـ البر ا عاقة العق -3

 

 

 كـود المقــرر 
( 2202703) 

  ساعة معتمدة
(3 ) 

 اسم المقرر 
  (األمراض النفسية والمخكمت السلوكية  )

 متطلب سابق 

وعمجهـا وجنـواع األمـراض النفسـية والمخـكمت السـلوكية سبابها وطـرق الوقايـة اراض النفسية و التعرف على تصنيف األم
م ل ر طرابات القلـق وا ـطرابات الوجـدان وال ـطرابات الخصصـية وال ـطرابات النفسجسـمية كمـا يتعـرف علـى المخـكمت 

 تصريـب وال ـطرابات اانتبـاه وروـضالالسلوكية لألطفـال وجسـبابها وصصائصـها وجنواعهـا م ـل مخـكمت الغ ـب والعـدوان و 
 المدرسة والمةاا العصبى ة ورط النخاط ة التلك  ة السرقة .

89  

 

 



 

 

 

 

 

 كـود المقــرر 
( 2202656) 

  ساعة معتمدة
(2 ) 

 اسم المقرر 
  (مبادىل التحليل النفسى  )

 متطلب سابق

 ـ مفهوم التحليل النفسى 

 ـ بعض النظريات المفسرة للسلوك ا نسانى

 نيات التحليل النفسى ـ و

 ـ اصتبارات و مقاييس تعتمد على التحليل النفسى 

 ـ دراسة الحالة ووسائل الدراسة األكلينيكية 

 

 

 

 كـود المقــرر 
( 2202812) 

 ساعة معتمدة 
(4 ) 

 اسم المقرر 
 األرخاد النفسى لألطفال ) متقدم (  )

 متطلب سابق

 ـ نظرية التحليل النفسى       األرخاد النفسى  نظرية اللات وىـ 

 ـ النظرية السلوكية                      ـ اعداد برامج األرخاد النفسى

 ـ اعداد مقاييس األرخاد النفسى           ـ دراسات و تطبيقات وى مجال اارخاد
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 كـود المقــرر 
(41 22026) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
  (علم النفس الحركى  )

 متطلب سابق 

 فسية الحركية ـ تعريفات المهارات الن      ـ مفاايم علم النفس الحركى

 ـ التربية النفسية الحركية      ـ ااداوها        ـ وطرق تعليم الطفل         ـ النمو الحركى للطفل 

 ـ العوامل الم  رة وى النمو الحركى       ـ مراحل النمو الحركى       ـ التربية الحركية

 لنفس حركية ـ مجا ت التربية النفس حركية       ـ تطبيقات على ه التربية ا

 ـ اعداد برنامج نفسى حركى للطفل لحل المخكمت النفس حركية للطفل

 ـ اعداد البرامج النفسية الحركية للوى األحتياجات الصاصة   
 



 

 

 

 كـود المقــرر 
( 2202634) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
  (سلوك تنظيمى )

 متطلب سابق

 ـ مفهوم السلوك التنظيمى    ـ النظريات المفسرة للسلوك التنظيمى

 النظرية األنسانية  -3نظرية التحليل النفسى       -2نظرية التعلم      -1

 ـ الدواوي و الحاجات للعاملين         ـ ال غوط المهنية          ـ األحتراق النفسى       

 ييس اصتبارات التقويم لألدال الوظيفى ـ مقا  

 

 

  

 كـود المقــرر 
(88 22026) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
  (علم النفس المهنى  )

 متطلب سابق

 تعريف علم النفس المهنى             ـ النظريات النفسية المرتبطة باادارة الحدي ة ـ 

  هنىالتقبل و الروض المـ        مقاييس الدالـ 

 دراسة بعض حا ت اادارة الدكتاتورية و الديموقراطية و الفو ويةـ 
 

 

كـود المقــرر  
22026102 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
  (سيكولوجية رسوم األطفال   )

 متطلب سابق

 ـ تاريخ دراسة رسوم األطفال              ـ النظريات المفسرة لرسوم األطفال 

 م الطفل       ـ تفسير رسوم األطفال ووق المدرسة الحدي ة ـ مراحل تطور رس

 ـ الرسم كنوع من ااسقاط     ـ دراسة لبعض الحا ت المر ية وتفسيراا باستصدام الرسم

 

 

 كـود المقــرر 
( 2202697) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 برامج التدصل المبكر لألطفال (  )

 متطلب سابق

  األدوات التخصيصية النفسية و العقلية ـ        التدصل المبكر ( –) البرامج  تعريف مصطلحاتـ 

 تخصيو و قياس القدرات العقلية الصارجيةـ           تخصيو و قياس اللكال ـ 

 _ تدصل مي المواوبين و المعاقيين          ـ البرامج المرتبطة بااعاقة 

 امجـ البرامج العمجية         ـ تقويم البر 
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 كـود المقــرر 
( 2202689) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 األسس النفسية لفنون األطفال (  )

 متطلب سابق

 ارتباط الفن بمراحل النموـ     ونون األطفال و جنواعها   ـ 

       ااصتبارات ااسقاطية بيستصدام الرسم ـ         قياس اللكال عن طريق الفنـ 

        ات المفسرة لفنون األطفال على األسس النفسيةالنظريـ 

 

 

 

 كـود المقــرر 
( 2202821) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 اا طرابات السلوكية عند يير العاديين (  )

 متطلب سابق

ها وجسـبابها مـي يهدف الا المقرر رلى تعريف الطمب بمفهوم اا طرابات السلوكية وتطبيقاتها المصتلفة وكيفية تخصيصـ

بــين األطفــال ييــر العــاديين م ــل العــدوان وااندواعيــة والنخــاط الةائــد وصــدمات التركيــة علــى بعــض اا ــطرابات المنتخــرة 

  التربية الصاصة المةمة لمواجهتها .

 

 

 كـود المقــرر 
( 2202822) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 علم النفس العمجى (    )

 متطلب سابق

تعرف على مفـاايم علـم الـنفس العمجـى ومنـاحى علـم الـنفس العمجـى كـالمنحى النفسـل والمنحـى السـيكاترى والمنحـى ال

ااجتماعى والمنحى التربوى والمنحى التأايلى . مقومات العمقة المهنية بـين المعـالج ا المرخـد والحالـة . تطبيقـات علـم 

  النفس العمجى وى العمل المدرسل .

 

 ــرر كـود المق
( 2202819) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 استصدام الحاسب اآللى وى علم النفس (  )

 متطلب سابق

الحاسب اآللى بطريقة تفيده كطالـب بحـ  وكمسـتعمل للجهـاة ومـن للـك يركة المقرر على تعليم طالب الدكتوراه استصدام 

ستصدامه كمعالج للنصوو والكلما ت ويـتعلم الطالـب جي ـا، ردصـال البيانـات وـى ملـف وتعـديلها جن يتعلم تخغيل الحاسب وال

سترجاعها كما يتعلم التحليل ااحصائى للبيانات باستصدام الحةم ااحصائية المصتلفة م ل    .   spssوتصةينها وال
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 كـود المقــرر 
( 2202818) 

 ساعة معتمدة 
(5 ) 

 اسم المقرر 
 ( ( 2رحصال نفسل و تربوى متقدم ) )

 ب سابقمتطل

ــتم التركيــة علــى جاــم األســاليب  الطالــب يبــدا المقــرر تأسيســا، علــى مــا درســه ــدبلوم الصــاو بحيــ  ي مــن رحصــال وــى ال
ااحصائية الخائعة وى تحليل البيانات ليـدرس الطالـب بالتفصـيل تحليـل التبـاين وـى تصـميماته العامليـة والبسـيطة وجي ـا 

بعديــة وكــللك يــتعلم الطالــب بعــض األســاليب متعــددة المتغيــرات م ــل تحليــل تحليــل التغــاير وكيفيــة رســتصدام المقارنــات ال
 اانحدار والتحليل العاملى والتحليل القانونى والتمييةى . 

 

 كـود المقــرر 
( 2202820) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 قرالات وى التربية الصاصة (  )

 متطلب سابق

ولسفات التربيـة الصاصـة وتطـور اـلا الميـدان واتجااـات البحـ  والتعلـيم والتأايـل تعطى الطالب المعلومات والمعارف عن 
ســتعراض بعــض المو ــوعات المكتوبــة باللغــة اانجليةيــة  مــي تقــديم التصــنيفات المصتلفــة لفئــات األطفــال لوى ااعاقــة وال

 ل .وتدريبهم على ترجمتها ومساعدتهم على ااطمع على الكتب والمراجي األجنبية وى المجا

  

 كـود المقــرر 
( 2202714) 

 ساعة معتمدة 
(3 ) 

 اسم المقرر 
 منااج البح  وى التربية وعلم النفس (  )

 متطلب سابق

ــ البحــ  وعمــل الدراســات ااســتطمعية واصتبــار العينــة ار مخــكلة البحــ  وكيفيــة اعــداد يتعــرف الطالــب علــى كيفيــة رصتي
ــى رصتباراــا وكيفيــة رعــدا والطــرق المســتصدمة ــة و تقنــين األدوات واألســاليب د جدوات البحــ  العلمــى والتعــرف علــى كيفي

ــة بااحصــائية الممئمــة لطبيعــة البحــ  العلمــى وتو يــق ال ــة واألجنبي ــة والالســاليب ا مراجــي  العربي ــة التربوي  نفســيةعلمي
 الحدي ة .

 

 كـود المقــرر 
( 2202715) 

 ساعة معتمدة 
(3 ) 

 اسم المقرر 
 اللغة األجنبية  ( دراسات نفسية ب )

 متطلب سابق

يدرس الطالب مجموعة من القرالات والمصطلحات العلمية الصاصة بمقررات القسـم والتـدريب علـى التعامـل مـي الـدوريات 

األجنبية وترجمة النصوو المتعلقة بمو وعات يصتاراا الطالب وى مجا ت الصحة النفسية توطئه لتدريبـه علـى البحـ  

 تصصو .العلمى وى مجال ال

 

 كـود المقــرر 
( 2202717) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 مبادئ تعديل السلوك وتطبيقاته (  )

 متطلب سابق

يهدف الا المقرر رلى تعريف الطمب بمفهوم تعديل السلوك وصلفيتـه التاريصيـة واألسـس النظريـة التـى يسـتند يليهـا مـي 
ــديل الســلوك ــات جســاليب تع ــى تطبيق ــة عل ــديل  التركي ــدعيمها جو تع ــدة وت ــال الســلوكيات الجدي ــوقين ســوال وــى بن مــي المع

 السلوكيات يير المريوبة .
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 كـود المقــرر 
( 2202716) 

 ساعة معتمدة 
(2 ) 

 اسم المقرر 
 مبادئ التحليل النفسل (  )

 متطلب سابق

لتركيـة علـى جـانبين متكـاملين الجانـب جاميتـه  ( مـي ا –تاريصـه  –يدرس الطالب مبادئ التحليل النفسـل ه) مو ـوعاته 

ويعنى دراسته كاوة وئات اا طرابات النفسية المصتلفة وتصـنيفاتها ومـا يميـة كـل وئـة مـن صـور تخصيصـية التخصيصى 

 والجانب العمجى ويتناول مدارس التحليل النفسل األساسية وجصمقيات العمل ويه .
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