اخلطة الدراسية لربنامج بكالوريوس الرتبية يف علم النفس وفق املستويات الثماني

مقررات املستوى األول
م

رمز ورقم المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

عدد الوحدات المعتمدة

نوع المقرر

المتطلب السابق للمقرر

1

111نفس3

تاريخ علم النفس

3

-

3

متطلب تخصص

--

1

111نفس3

علم النفس العام

3

-

3

متطلب تخصص

--

3

113ترب1

مدخل العلوم التربوية

1

-

1

متطلب كلية

--

4

114ترب1

مقدمة في علم االجتماع

1

-

1

متطلب كلية

--

5

111سلم1

المدخل للثقافة اإلسالمية

1

-

1

متطلب جامعة

--

6

101نجل 3

نصوص لغوية

3

-

3

متطلب جامعة

--

7

101عرب1

المهارات اللغوية

1

-

1

متطلب جامعة

--

17

-

17

المجموع

1

 17وحدة معتمدة

اخلطة الدراسية لربنامج بكالوريوس الرتبية يف علم النفس وفق املستويات الثماني

مقررات املستوى الثاني
رمز ورقم المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

عدد الوحدات المعتمدة

نوع المقرر

المتطلب السابق للمقرر

1

143وسل1

الحاسوب في التعليم

1

1

1

متطلب كلية

--

1

 111سلم1

الثقافة اإلسالمية

1

-

1

متطلب جامعة

--

3

 113نفس3

بيولوجيا السلوك

3

-

3

متطلب تخصص

111نفس3

4

 114نفس3

علم نفس النمو ( طفولة  ,مراهقة )

3

-

3

متطلب كلية وتخصص

111نفس3

5

 115نفس3

مناهج البحث في التربية و علم النفس

3

-

3

متطلب كلية

--

6

111ترب2

التربية والمجتمع

2

-

1

متطلب كلية

114ترب1

7

101عرب1

التحرير العربي

1

-

1

متطلب جامعة

--

16

1

17

م

المجموع
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 17وحدة معتمدة

اخلطة الدراسية لربنامج بكالوريوس الرتبية يف علم النفس وفق املستويات الثماني

مقررات املستوى الثالث
اسم المقرر

نظري

عملي

عدد الوحدات المعتمدة

نوع المقرر

المتطلب السابق للمقرر

1

 113سلم1

الثقافة اإلسالمية

1

-

1

متطلب جامعة

--

1

 351ترب1

اإلدارة المدرسية

1

-

1

متطلب كلية

113ترب1

3

114نفس3

نظريات علم النفس

3

-

3

متطلب تخصص

111نفس3

4

115نفس3

مبادئ اإلحصاء النفسي والتربوي

3

-

3

متطلب كلية وتخصص

115نفس3

5

116نفس3

علم النفس التجريبي

1

1

3

متطلب تخصص

--

6

117نفس1

علم النفس الفسيولوجي

1

-

1

متطلب تخصص

113نفس3

7

112نفس3

التحليل النفسي

3

-

3

متطلب تخصص

--

17

1

12

م

رمز ورقم المقرر

المجموع

3

 12وحدة معتمدة

اخلطة الدراسية لربنامج بكالوريوس الرتبية يف علم النفس وفق املستويات الثماني

مقررات املستوى الرابع
اسم المقرر

نظري

عملي

عدد الوحدات المعتمدة

نوع المقرر

المتطلب السابق للمقرر

1

431نهج3

استراتيجيات التعليم والتعلم

3

-

3

متطلب كلية

--

1

114سلم1

الثقافة اإلسالمية

1

-

1

متطلب جامعة

--

3

112نفس3

اإلحصاء النفسي التطبيقي

3

-

3

متطلب تخصص

115نفس3

4

130نفس3

علم النفس االجتماعي

3

-

3

متطلب تخصص

--

5

131نفس1

نصوص نفسية باللغة االنجليزية 1

1

-

1

متطلب تخصص

--

6

171نفس1

الصحة النفسية

1

-

1

متطلب كلية

--

7

131نفس3

علم النفس المرضي

3

-

3

متطلب تخصص

112نفس3

12

-

12

م

رمز ورقم المقرر

المجموع
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 12وحدة معتمدة

اخلطة الدراسية لربنامج بكالوريوس الرتبية يف علم النفس وفق املستويات الثماني

مقررات املستوى اخلامس
اسم المقرر

نظري

عملي

عدد الوحدات المعتمدة

نوع المقرر

المتطلب السابق للمقرر

1

 353ترب 1

اإلشراف التربوي

1

-

1

متطلب كلية

351ترب1

1

 362نفس 1

التوجيه واإلرشاد النفسي

1

-

1

متطلب كلية

171نفس1

3

 311نفس3

علم النفس التربوي وتطبيقاته

3

-

3

متطلب كلية

116نفس3

4

 313نفس 3

مهارات التفكير واالتصال

3

-

3

متطلب كلية

--

5

 314نفس 3

علم النفس الفارق

3

-

3

متطلب تخصص

130نفس3

6

 315نفس 3

القياس النفسي والتربوي

1

1

3

متطلب كلية وتخصص

112نفس3

م

رمز ورقم المقرر

المقررات االختيارية أن يختار الطالب مقر ار من المقررات اآلتية بواقع ساعتان

7

316نفس1

علم النفس البيئي

1

-

1

متطلب تخصص

--

2

317نفس1

علم النفس األسري

1

-

1

متطلب تخصص

--

17

1

12

المجموع
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 12وحدة معتمدة

اخلطة الدراسية لربنامج بكالوريوس الرتبية يف علم النفس وفق املستويات الثماني

مقررات املستوى السادس
م

رمز ورقم المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

عدد الوحدات المعتمدة

نوع المقرر

المتطلب السابق للمقرر

1

443وسل1

تطبيقات في تقنيات التعليم

1

1

1

متطلب كلية

--

1

312نفس1

علم النفس الجنائي

1

-

1

متطلب تخصص

--

3

312نفس3

االختبارات والمقاييس النفسية

1

1

3

متطلب تخصص

315نفس3

4

330نفس1

نصوص نفسية باللغة االنجليزية 1

1

-

1

متطلب تخصص

131نفس1

5

331نفس1

الطب النفسي

1

-

1

متطلب تخصص

131نفس1

6

331نفس1

سيكولوجية الشخصية

1

-

1

متطلب تخصص

--

7

333نفس3

علم نفس رشد وشيخوخة

3

-

3

متطلب تخصص

114نفس3

المقررات االختيارية :أن يختار الطالب مقر ار من المقررات اآلتية بواقع ساعتان
2

334نفس1

علم النفس عبر الثقافي

1

-

1

متطلب تخصص

--

2

335نفس1

علم النفس المعرفي

1

-

1

متطلب تخصص

--

16

1

12

المجموع
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 12وحدة معتمدة

اخلطة الدراسية لربنامج بكالوريوس الرتبية يف علم النفس وفق املستويات الثماني

مقررات املستوى السابع
م

رمز ورقم المقرر

اسم المقرر

نظري

عملي

عدد الوحدات المعتمدة

نوع المقرر

المتطلب السابق للمقرر

1

 411نفس3

علم نفس الفئات اخلاصة

3

-

3

متطلب ختصص

--

1

 413نفس3

علم النفس من منظور إسالمي

3

-

3

متطلب ختصص

--

3

 414نفس3

تصميم البحوث النفسية والرتبوية

1

1

3

متطلب ختصص

315نفس3

4

 415نفس3

علم النفس االكلينكي

1

1

3

متطلب ختصص

331نفس1

5

 416نفس3

علم النفس الصناعي والتنظيمي

1

1

3

متطلب ختصص

--

المقررات االختيارية :أن يختار الطالب مقر ار من المقررات اآلتية بواقع ثالث ساعات
6

417نفس3

تصميم برامج اإلرشاد النفسي

3

-

3

متطلب ختصص

--

7

412نفس3

العالج النفسي

3

-

3

متطلب ختصص

--

15

3

12

المجموع
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 12وحدة معتمدة

اخلطة الدراسية لربنامج بكالوريوس الرتبية يف علم النفس وفق املستويات الثماني

مقررات املستوى الثامن
م

رمز ورقم المقرر

اسم المقرر

نظري

ميداني

عدد الوحدات المعتمدة

نوع المقرر

المتطلب السابق للمقرر

1

412نفس2

التدريب الميداني

-

2

2

متطلب تخصص

--

-

2

2

المجموع

جمموع الساعات املعتمدة للربنامج

 2وحدات معتمدة

 131ساعة معتمدة

8

اخلطة الدراسية لربنامج بكالوريوس الرتبية يف علم النفس وفق املستويات الثماني

نبذة خمتصرة عن مقررات برنامج علم النفس
مقررات املستوى االول :
سلم  1املدخل للثقافة االسالمية ):يهدف هذا املقرر إىل التعرف على مفهوم الثقافة وخصائصها والتعرف أيضا على أصول اإلميان الستة دراسة تفصيلية والبدع وإحكامها
مع بيان نواقض اإلميان وأحكام أهل املعاصي إمجاال .
101جنل (3النصوص اللغوية ) يهدف هذا املقرر إىل التعرف على الرتاكيب األساسية للغة االجنليزية  :اجلملة البسيطة  ،صيغة السؤال  ،اجلملة املركبة  ،وصيغ
األفعال مع الرتكيز على االستيعاب فهو مقرر متكامل يعمل على تطوير مهارات القراءة بغية تسهل االستيعاب
101عرب( 1املهارات اللغوية ) يهدف هذا املقرر إىل التعرف على قواعد العرب ودالالت األلفاظ وأحكام األعداد وطريقة البحث يف املعاجم اللغوية.
111نفس (تاريخ علم النفس ) ويدرس فيه الطالب ( )1أهمية دراسة تاريخ علم النفس )1( .اجلذور الفلسفية :الفلسفة اليونانية (أفالطون ،أرسطو) ،الفلسفة احلديثة
(ديكارت ،جون لوك) )3( .إسهامات علماء املسلمني :الغزالي ،الفارابي ،ابن سينا ،ابن الرشد )4( .عالقة علم النفس بالبيولوجيا وعلم وظائف األعضاء وعلم األعصاب)5( .
نشأة علم النفس التجرييب :فونت )6( .املدرسة الوظيفية :وليم جيمس ،ستانلي هول )7( .املدرسة السلوكية ودراسة سلوك احليوان ودورها يف تطور علم النفس )2( .مدرسة
التحليل النفسي )2( .مدرسة اجلشطالت وتأثريهـــا يف تطـــور علـــم النفـــس ) 10( .املدرســـة اإلنسانيــــــة (القوة الثالثة) :إسهاماتها يف تطـــور علـــم النفس)11( .
االجتاه املعريف احلديث وأثره يف تطور علم النفس )11( .اهليئات واملنظمات اإلقليمية والعاملية :نشأتها ،وأهم إجنازاتها يف تطوير علم النفس.
9

اخلطة الدراسية لربنامج بكالوريوس الرتبية يف علم النفس وفق املستويات الثماني
111نفس ( 3علم النفس العام ) ويتم فيه دراسة ( )1تعريف علم النفس وأهدافه ،فروع علم النفس :النظرية والتطبيقية ،عالقته بالعلوم األخرى )3( .الوراثة
والبيئة وعالقتهما بالسلوك اإلنساني )4( .القدرات العقلية والذكاء :القدرة واالستعداد ،الذكاء ،الفروق الفردية بني اجلنسني ،قياس القدرات والذكاء )5( .اإلحساس
واالنتباه :تعريف اإلحساس وطبيعته ،احلواس اخلمس ،خطوات عملية اإلحساس .تعريف االنتباه وطبيعته ،أنواع أالنتباه ،العوامل املؤثرة يف االنتباه ،تركيز االنتباه
وتشتته )6( .اإلدراك والتعلم :مفهوم اإلدراك ،أنواعه ،عوامله .التعلم :شروطه ،عالقة اإلدراك بعملية التعلم )7( .التذكر والنسيان :أنواع التذكر ،طرق قياسه،
مستوياته ،طرق حتسني الذاكــــــــــرة )2( .التفكري وحـــــل املشكالت  :أنـــــواع التفكري  ،مستوياته .حـــــل املشكالت  ،عالقـــــة التفكري حبـــــل املشكالت)2( .
الدافعية :مفهوم الدوافع ،تصنيفها ،تأثريها على السلوك )10( .االنفعاالت :تعريفها ،منوها ،تطورها ،دراسة بعض االنفعاالت.
113ترب ( 1املدخل للعلوم الرتبوية ) ويتم فيه دراسة  )1الرتبية :أهميتها ،أهدافها العامة ،معناها العام )1( .الرتبية علم اشتقاقي (أصول الرتبية وأهمية
دراستها) )3( .الطبيعة اإلنسانية يف الفلسفات والنظريات املؤثرة )4( .نظريــة القيــم :معناهــــــا ،منظومــة القيم يف الفلسفات والنظريات املؤثــرة ،ومداخــل تعليمهــا.
( )5اخلربة والرتبية :معناها ،طبيعتها ،خصائصها ،وأنواعها.
114ترب( 1مقدمة يف علم االجتماع ) ويتم فيه دراسة ( )1تعريف بعلم االجتماع :موضوعه ،أغراضه ،ميادينه ،عالقته بالعلوم األخرى )1( .رواد علم االجتماع :ابن
خلدون ،أوجست كونت ،كارل ماركس ،إميل دوركيم ،ماكس ڤيرب ) 3( .مناهج البحث يف علم االجتماع :إشكالية مناهج البحث يف العلوم االجتماعية .اخلطوات العلمية.
أهم مناهج البحث يف علم االجتماع :املنهج اإلثنوجرايف ،املسوح ،التجارب (التجريب يف العلوم االجتماعية) ،املنهج التارخيي "تاريخ السِّيَر" )4( .املفاهيم األساسية يف علم
االجتماع( :أهم املفاهيم األساسية ،مثل :اجملتمع ،الثقافة ،التنشئة االجتماعية ،األدوار االجتماعية ،التغري االجتماعي ،النظام االجتماعي ،الضبط االجتماعي ،االحنراف،
احلراك االجتماعي) ) 5( .النظريات االجتماعية( :أهم نظريات علم االجتماع ،مثل :الوظيفية ،البنيوية (البنائية) ،املاركسية (التقليدية) ،نظريات الصراع ،التيار النقدي،
التفاعلية الرمزية.
11

اخلطة الدراسية لربنامج بكالوريوس الرتبية يف علم النفس وفق املستويات الثماني

مقررات املستوى الثاني :
 143وسل( 1احلاسوب يف التعليم ) يهدف هذا املقرر إىل التعرف على ماهية احلاسوب ومكوناته .مميزات استخدامه يف العملية التعليمية ،معوقات استخدامه وجماالت
استخدامه  ،وتوظيف بعض الربامج التطبيقية يف إعداد الربجميات التعليمية  ،ومهارات إعداد الربجميات التعليمية احلاسوبية و معايري تقييمها و التعلم اإللكرتوني.
 111سلم ( 1الثقافة االسالمية ) يهدف هذا املقرر إىل التعرف على األسس اليت يقوم عليها اجملتمع اإلسالمي وأهم مساته كما يدرس النظام األسري يف الشريعة اإلسالمية
وأهم مشاكل األسرة والرتكيز على إبراز حكمة التشريع مع العناية باملقارنة
113نفس (3بيولوجيا السلوك ) ويتم فيه دراسة ( )1مفاهيم يف علم النفس البيولوجي :اجلهاز العصيب ،اخللية ،الدماغ ،الغدد الصماء )1( .اخللية العصبية وأنواعها
واجلهاز العصيب املركــزي والطــريف )3( .الغــدد الصماء وعالقتها بالسـلوك اإلنساني )4( .تنظيم التوازن الداخلي وأثــــــــره على الســــلوك )5( .الدماغ وتقسيمها من
حيث فصوص املخ وتأثري ذلك على السلوك )6( .العالقة بني اجلهاز العصيب واحلواس اخلمس واإلدراك )7( .الدافعية وعالقته بعلم النفس البيولوجي )2( .الذاكرة وعالقتها
بعلم النفس البيولوجي )2( .التعلم وعالقته بعلم النفس البيولوجي )10( .األساس البيولوجي والسيكولوجي لنماذج من االضطرابات النفسية كالقلق واالكتئاب.
114نفس (3علم نفس النمو-الطفولة واملراهقة ) ويتم فيه دراسة ( )1مفهوم النمو ،وطبيعته ،وأهمية دراسته ،وقوانينه ،والعوامل املؤثرة فيه )1( .األهمية التطبيقية
لدراسة النمو )3( .تفسري بعض النظريات النفسية لظاهرة النمو )4( .مصادر مجع املعلومات يف ميدان علم نفس النمو )5( .العوامل الوراثية والبيئية اليت تؤثر على اجلنني
أثناء احلمل )6( .خصائص ومظاهر النمو يف مرحلة الرضاعة )7( .الفطام وأثره على البناء النفسي للطفل )2( .خصائص ومظاهر النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة )2( .خصائص
ومظاهر النمو يف مرحلة الطفولة املتوسطة واملتأخرة )10( .خصائص ومظاهر النمو يف مرحلة املراهقة )11( .بعض مشكالت النمو يف الطفولة واملراهقة.
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115نفس( 3مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس) ويتم فيه دراسة ( )1تاريخ العلم وأهدافه  ،االفرتاضات اليت يقوم عليها املنهج العلمي ،أنواع البحوث :البحوث
األساسية ،البحوث التطبيقية )1( .املفاهيم املرتبطة باملنهج العلمي (املسلمة  ،الفرض العلمي  ،القانون  ،النظرية) ،أخالقيات الباحث العلمي )3( .الفروق بني العلوم
الطبيعية والعلوم اإلنسانية )4( .خطوات البحث العلمي التقليدي (املشكلة  ،فروض الفروض  ،اختبار صحة الفروض ،حل املشكلة) .خطوات البحث العلمي املعاصر (الفرض
الصوري ،ترتيب النتائج الالزمة عن الفرض باستخدام منهج االستنباط الرياضي ،التحقق من صحة النتائج باملالحظة والتجربة ،القانون "وصفي احتمالي" )5( .أنواع مناهج
البحث يف علم النفس (املنهج الوصفي ،املنهج التجرييب ،املنهج الكيفي ،املنهج التارخيي) ،مناهج البحث الكيفية :حبوث العمل  ،Action researchدراسة احلالة،
املنهج األنثروبولوجي ،املنهج السردي  ،Narrative researchجمموعة الرتكيز  )6( .Focus groupأدوات البحث يف علم النفس :أنواع العينات وطرق
حتديدها ،أدوات مجع املعلومات.
 116ترب( 1الرتبية واجملتمع) ويتم فيه دراسة ( )1مفاهيم أساسية( :مراجعة ألهم مفاهيم علم االجتماع مع تقديم مفهوم الرتبية) )1( .الثقافة والرتبية :مفهوم
الثقافة ،عناصر الثقافة ،خصائص الثقافة ،التغري الثقايف وعالقته بالتغري االجتماعي ،التنوع الثقايف والسلوك الثقايف ،العالقة التبادلية بني الثقافة والرتبية )3( .التنمية
والرتبية :م فهوم التنمية ،أنواع التنمية (التنمية البشرية ،االقتصادية ،املهنية) ،مفهوم التخلف ،نظريات تفسري التخلف ،دور الرتبية يف التنمية البشرية )4( .البيئة
والرتبية :مفهوم الرتبية البيئية ،دور الرتبية يف تنمية الوعي البيئي ،دور الرتبية يف التنمية املستدامة )5( .قضايا معاصرة :األصالة واملعاصرة ،العوملة ،االقتصاد املعريف،
الشراكة املعرفية ،حقوق اإلنسان ،الدميقراطية والشورى ،تعليم املرأة يف اململكة العربية السعودية.
101عرب (التحرير العربي ) ويتم فيه دراسة موضوعات تتصل بقضايا اإلمالء  ،وقواعد الكتابة  ،والشروط اخلاصة بالكتابة وما يتعلق بإعداد البحث أو الرسالة أو التقرير
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مقررات املستوى الثالث :
113سلم (الثقافة االسالمية ) ويتم فيه دراسة مفهوم احلقوق يف الشريعة اإلسالمية  ،وتعدد أنواعه (حق اهلل تعاىل  ،حق الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،حق آل البيت رضي
اهلل عنهم  ،حق الصحابة رضي اهلل عنهم حق والة األمر حق الرعية حق الوالدين حق املعاهد واملستأمن حق العمال واملستخدمني حق البيئة
351ترب(1االدارة املدرسية ) ويتم فيه دراسة ) مفاهيم ومصطلحات حول اإلدارة :نشأة اإلدارة وتطورها ،أهميتها وضرورتها بصفة عامة للمعلم وملدير املدرسة بصفة
خاصة )1( ،الفكر اإلداري عند العرب املسلمني ) 3( .تطور النظريات اإلدارية وعالقتها بتطور اإلدارة التعليمية واملدرسية )4( .اإلدارة الرتبوية واإلدارة املدرسية:
مفهومها ،نشأتها ،عناصرها ،خصائصها )5( .العمليات األساسية لعمل اإلدارة املدرسية  :التخطيط  ،التنظيم  ،التنسيق ،التوجيه ،املتابعة ،التقويم )6( .مدير املدرسة:
اختياره ،إعداده وتدريبه ،مهامه ومسؤولياته وكيفية إدارة مدرسته بشكل سليم )7( .إدارة النظام التعليمي يف اململكة العربية السعودية )2( .بعض االجتاهات احلديثة يف
جمال اإلدارة املدرسية :إدارة الوقت ،إدارة اجلودة الشاملة ،إدارة التغيري ،إدارة الصراع ،إدارة األزمات )2( .بعض التجارب العاملية يف جمال اإلدارة املدرسية.
114نفس( 3نظريات علم النفس ) ويتم فيه دراسة ( )1مفهوم النظرية ،أسس بناء النظرية ،خصائص النظرية اجليدة ،تنوع نظريات علم النفس ،أهمية دراسة النظرية يف
علم النفس )1( .نظرية التحليل النفسي الكالسيكي :فرويد ،يونج ،أدلر )3( .نظرية التحليل النفسي احلديثة :إيريك فروم ،إريك إريكسون ،هاري ستاك سوليفان ،كارن
هوني هنري موراي ،جاك الكان )4( .إسهامات نظريات التحليل النفسي يف جمال علم النفس )5( .السلوكية الكالسيكية :بافلوف ،ثورنديك ،واطسون )6( .السلوكية
احلديثة :جاثري ،كالرك هل ،سكنر )7( .النظريات االجتماعية :دوالر وميللر ،توملان ،روتر ،باندورا )2( .النظرية اإلنسانية :ماسلو ،كارل روجرز )2( .النظريات
املعرفية :نظرية تركيبات الشخصية (جورج كيلي).
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115نفس (3مبادئ االحصاء النفسي والرتبوي ) ) ويتم فيه دراسة ( )1استخدامات اإلحصـاء النفسي والرتبوي )1( .القيــم وأنواعهـا )3( .التوزيع التكـراري)4( .
توضيـح املعلومـات بالرســــــــــم )5( .مقاييس النزعة املركزية )6( .مقاييس التشتت )7( .املعايري.
116نفس ( 3علم النفس التجرييب) ويتم فيه دراسة ( )1تاريخ علم النفس التجرييب يف ضوء إسهامات العلماء ،تعريفه ،دوره يف تطويـــــر البحوث النفسية
(التجربــــــــــة العلميـــــة) )1( .عالقة علم النفس بالعلوم األخرى )3( .عناصر التجربة النفسية ومتغرياتها وشروطها )4( .التصميمات التجريبية واستخدامها)5( .
مراحل إجراء التجربة العلمية ،التخطيط أو اإلعداد للتجربة العلمية ،خطوات إجراء التجربة ،كتابة التقرير العلمي عن التجربة ،منوذج تقرير علمي عن التجربة)6( .
السيكوفيزيقا :تعريفها ،وجماالتها ،وطرق قياس اإلدراك احلسي للمنبهات )7( .زمن الرجع ،جذوره التارخيية ،تعريفه ،طرق دراسته )2( .االنتباه :تعريفه ،مفاهيمه،
العوامـــــل املؤثـــــرة فيـــــه )2( .اإلدراك احلسي :أهميته ،والعوامل املؤثرة فيه .إدراك العمق :تعريفه ،وهاديات إدراك العمق )10( .عملي :جتربة املتاهة)11( .
عملي :جتربة الشطب )11( .عملي :جتربة زمن االنعكاس )13( .عملي :جتربة العتبة الفارقة )14( .عملي :جتربة التذكر واالسرتجاع.
117نفس ( 1علم النفس الفسيولوجي) ويتم فيه دراسة ( )1مفاهيم أساسية :الفرق بني البيولوجي والفسيولوجي والسيكولوجي )1( .علم النفس الفسيولوجي :أهميته
وجماالته وعالقته بعلم النفس )3( .اجلهاز العصيب الدماغ األمامي واألوسط واخللفي ووظائف كل جزء ،والنصفان الكرويان واملناطق املنتشرة يف كل جزء )4( .الفصوص املخية
األربعة ووظيفة كل فص ،واالضطرابات النامجة عن أي قصور يف كل فص )5( .اجلهاز العصيب الطريف ،والنخاع الشوكي ،واجلهاز العصيب احمليطي السمبثاوي
والبارامسبثاوي ) 6( .اجلهاز الغدي وأنواع الغدد املنتشرة ،وطبيعة اهلرمونات يف اجلسم .الغدة النخامية :مكان تواجدها ووظيفتها وهرموناتها ،وأهم االضطرابات النامجة
عن نقص أو زيادة تلك اهلرمونات ) 7( .الغدة الدرقية واجلار درقية :مكان تواجدها ووظيفتها وهرموناتها ،وأهم االضطرابات النامجة عن نقص أو زيادة تلك اهلرمونات.
( ) 2اجلهاز البصري :مكوناته وفسيولوجية انتقال املثري البصري ،واالضطرابات النامجة عن حاســـة البصـــر )2( .اجلهاز السمعي :مكوناته وفسيولوجية انتقال املثري
السمعي ،واالضطرابات النامجة عن حاسة السمع )10( .رسام املخ الكهربي وأهميته مع العاديني وذوي االحتياجات اخلاصة.
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112نفس( 3التحليل النفسي) ويتم فيه دراسة مدخل للتحليل النفسي )1( .اهلفوات )3( .نظرية األحالم لدى فرويد )4( .اجلهاز النفسي )5( .احلصر )6( .الطرح)7( .
التحليل النفسي للرهاب )2( .املدارس اجلديدة يف التحليل النفسي )2( .تقويم التحليل النفسي.

مقررات املستوى الرابع :
431نهج3اسرتاتيجيات التعليم والتعلم ويتم فيه دراسة مفاهيم ومصطلحات أساسية يف املقرر (الطريقة – االسرتاتيجية – األسلوب – املدخل) ماهية عملية التدريس
مفهومه ـ عناصره ـ دور املعلم واملتعلم  ،مواصفات إسرتاتيجيات التدريس الناجحة  ،تصنيفات طرائق واسرتاتيجيات التدريس( :عيوبها ـ مزاياها ـ كيف ميكن حتسينها ـ
اخلطوات ـ مناذج تطبيقية) طريقة احملاضرة وطريقة املناقشة  ،التعلم البنائي  ،الطريقة االستقصائية والطريقة االستكشافية  ،طريقة املشروع وطريقة متثيل األدوار ،طريقة
حل املشكالت  ،التعلم التعاوني  ،التعلم الذاتي .
114سلم 1الثقافة االسالمية ويتم فيه دراسة اجلانب السياسي ويتناول مفهوم الدولة يف اإلسالم وغاياته ومبادئ احلكم العامة يف اإلسالم والسلطات الثالث يف الدولة وحقوق
والة األمر وواجباتهم والعالقة بني املسلمني وغريهم وحقوق أهل الذمة .
112نفس 3االحصاء النفسي التطبيقي ويتم فيه دراسة ) معامالت االرتباط )1( .الداللة اإلحصائية :أوالً :اخلطأ املعياري ،ثانيًا :مقاييس الداللة اإلحصائية )3( .االحندار
والتنبؤ )4( .حتليل التباين )5( .املقاييس الالبارامرتية )6( .حساب داللة النسبة املئوية )7( .التحليل العاملي )2( .تطبيقات على برنامج .SPSS
130نفس 3علم النفس االجتماعي ويتم فيه دراسة ( )1علم النفس االجتماعي :املفهوم ،األهداف ،جماالت الدراسة )1( .نشأة علم النفس االجتماعي )3( .التنشئة
االجتماعية )4( .إدراك األحداث االجتماعية واحلكم عليها )5( .االجتاهات االجتماعية والقيم )6( .التفاعل االجتماعي بني الفرد واجلماعة )7( .جتارب يف علم النفس
االجتماعي )2( .سيكولوجية التواصل االجتماعي )2( .سيكولوجية الشائعات )10( .العنف.
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131نفس 1نصوص نفسية باللغة االجنليزية ( )1ويتم فيه دراسة
(1) Psychological Concepts-Definitions: anxiety –depression- Neuroses-Psychosis-Defenses mechanisms-

Adjustment-Self-actualization-Motivation-Mental Health. (2) Psychology disciplines:
a) Biological Psychology, b) Developmental Psychology, c) Experimental psychology, d) Analytical Psychology,
& e) Social Psychology, f) Abnormal Psychology & Clinical Psychology, g) Counseling Psychology
Psychotherapy, h) Cognitive Psychology & Positive Psychology, i) Educational Psychology, j) Criminal
Psychology, k) Industrial and Organization Psychology.
171نفس 1الصحة النفسية ويتم فيه دراسة ( )1مفاهيم الصحة النفسية ،واملفاهيم املرتبطة بها )1( .عالقة الصحة النفسية بالعلوم الرتبوية ،والتفاعل بني الصحة النفسية
والصحة اجلسمية ومعايري الصحة النفسية )3( .التوافق النفسي (مفهوم التوافق والتكيف ،معايري التوافق وشروطه) )4( .أنـــــواع التوافق (مظاهره والعوامل املؤثرة فيه).
( )5التنشئة االجتماعية والصحة النفسية )6( .النظريات التفسريية للصحة النفسية :الدينامية ،والسلوكية ،واملعرفية ،واإلنسانية )7( .الصحة النفسية والعالج والوقايــة
(املبادئ ،املفاهيم ،األســـــس األخالقية) )2( .علم النفس اإلجيابي والصحة النفسية.
131نفس 3علم النفس املرضي ويتم فيه دراسة ( )1التطور التارخيي لعلم النفس املرضي :مفاهيمه وأهدافه وحمدداته )1( .األسباب والعوامل املهيئة لألمراض النفسية
والتشخيص ومآل األمراض )3( .أسس التصنيف العاملي لألمراض النفسية والعقلية وفقا ألحدث إصدار )4( .األمراض العصابية (التصنيفات ،األعراض) )5( .األمراض
الذهانية (أعراضها وتصنيفها) )6( .االضطرابات الذهانية وأمناط العالج املختلفة )7( .األمراض السيكوسوماتية (أسبابها ،تصنيفاتها ،أعراضها) )2( .االضطرابات
الشخصية (أعراضها ،تصنيفها ،منوذج االضطراب السيكوباتي).

مقررات املستوى اخلامس :
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353ترب 1االشراف الرتبوي ويتم فيه دراسة ( )1مفهوم اإلشراف واحلاجة إىل دراسته ،مفهوم ومعنى اإلشراف الرتبوي ،أهدافه وضرورته وأهميته وتطوره وأنواعه)1( .
أنواع اإلشراف الرتبوي :التفتيشي ،التصحيحي ،الدميقراطي ،الوقائي ،البنائي ،اإلبداعي ،العلمي ،القيادي ،اخل )3( .وسائل وأساليب اإلشراف الرتبوي :األساليب الفردية
واألساليب اجلماعية :أسلوب زيارة الفصول ،أسلوب املداوالت اإلشرافية ،أسلوب تبادل الزيارات بني املعلمني ،أسلوب االجتماعات بني املعلمني ،أسلوب الورش الرتبوية،
أسلوب البحوث الرتبوية )4( .اإلشراف الرتبوي والقيادة الرتبوية واالتصال املدرسي الفعال :اإلشراف الرتبوي وأمناط القيادة ،األدوار القيادية لإلشراف الرتبوي :مدير
املدرسة ،مشرف مقيم ،اخل )5( .مقومات اإلشراف الرتبوي )6( .جتارب عربية وأجنبية يف جمال اإلشراف الرتبوي :نشأته وتطوره وموقعه يف النظام التعليمي ،ومعوقاته.
( )7واقع اإلشراف الرتبوي يف اململكة العربية السعودية :نشأته وتطوره وأهدافه ودور املشرف الرتبوي يف العملية التعليمية ،وصعوبات اإلشراف الرتبوي ،النظرة املستقبلية
لإلشراف الرتبوي يف اململكة.
362نفس 1التوجيه واإلرشاد النفسي ويتم فيه دراسة ( )1تطور مفهوم اإلرشاد النفسي )1( .أهداف اإلرشاد النفسي )3( .احلاجة إىل اإلرشاد النفسي يف املدارس واجلامعات
ومؤسسات اجملتمع )4( .أسس اإلرشاد النفسي )5( .تطبيق نظريات اإلرشاد النفسي املعاصرة )6( .وسائل مجع املعلومات يف اإلرشاد النفسي )7( .العمليات اإلرشادية –
العالقات اإلرشادية )2( .إعداد برامج اإلرشاد النفسي )2( .إعداد برامج اإلرشاد الطالبي )10( .أخالقيات املهنة يف اإلرشاد النفسي.
311نفس 3علم النفس الرتبوي وتطبيقاته ويتم فيه دراسة ( )1علم النفس الرتبوي :طبيعته ،أهميته ،أهدافه ،جماالته ،عالقته بفروع علم النفس )1( .بيئات التعلم)3( .
األهداف الرتبوية :حتديدها وعالقتها بالتعلم )4( .شروط التعلم (الدافعية والنضج) ،وشروط التحكم (الثواب والعقاب) )5( .السلوك :الدوافع ،االنفعاالت ،االجتاهات.
( )6النماذج االختزالية للتعلم :التعلم الشرطي االستجابي ،التعلم اإلجرائي )7( .النماذج الرتكيبية للتعلم :اجلشطالت ،جتهيز املعلومات ،النموذج املعريف ألبو حطب،
منوذج التعلم االجتماعي ) 2( .مناذج التعليم :النموذج اهلرمي ،النموذج االرتقائي لربونر ،منوذج املنظمات التمهيدية ألوزبل )2( .التفاعل االجتماعي داخـــــل املدرسة.
( )10التنوع والقيم الثقافية يف الفصل الدراسي.
313نفس 3مهارات التفكري واالتصال ويتم فيه دراسة ( )1مفهوم مهارات التفكيــــــر واالتصال والتواصـــل وأهميتها ،وأنـــواع كل منها )1( .أنواع التفكيـــر
وخصائصـــه ومستوياتــــــه )3( .مناذج االتصال الفعال ،وعناصره ،وشروط االتصال اجليد )4( .طرق واسرتاتيجيات تنمية مهارات التفكري :الناقد ،اإلبداعـــــي ،ما وراء
املعـــــريف )5( .طـــــرق وأساليب حتسني االتصال الفعـــــال يف أمنـــــاط التعلــــــم ،مهارات القائـــــــــم باالتصال )6( .املهارات املستهدفة من التواصل الفعال :العرض
واخلطابة ومواصفاتهما
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ومراحلهما )7( .موضوعات خاصة يف االتصال :السرية الذاتية حمتواها وكيفية إعدادها ،املقابلة الشخصية وكيفية اإلعداد هلا واجتيازها ،كيفية إعداد الرسائل
والتقارير اإلدارية )2( .معوقات التفكري العلمي ومعوقات االتصال.
314نفس 3علم النفس الفارق ويتم فيه دراسة ( )1علم النفس الفارق :تعريفه ،أهدافه ،نشأته ،جمال دراسته )1( .الفروق الفردية بني الوراثة والبيئة )3( .الفروق
الفردية للذكاء والقدرات العقلية )4( .الفروق بني اجلنسني )5( .الفروق بني اجلماعات )6( .الفروق بني الثقافات.
315نفس 3القياس والتفويم الرتبوي ويتم فيه دراسة ( )1القياس النفسي :ماهيته ،أسسه العلمية ،مستوياته ،خصائصه )1( .التقويم الرتبوي :مفهومه ،أنواعه،
خطواته ،خصائصه ،جماالته )3( .تقنني االختبارات النفسية :الصدق والثبات ،والعوامل املؤثرة فيها )4( .االختبارات التحصيلية :تعريفها ،تصنيفها ،بناؤها ،شروط
االختبار اجليد .أنواع االختبارات التحصيلية ،استخداماتها ،مزاياها وعيوبها )5( .اإلجراءات العملية يف تطبيق االختبارات وتفسري الدرجة على االختبار )6( .أساليب
التقويم :املالحظة ،املقابلة ،االستبيان ،دراسة احلالة ،أساليب الرسم االجتماعي ،مقاييس التقدير ،ملف اإلجناز.
316نفس  1علم النفس البيئي (مقرر اختياري ) ويتم فيه دراسة ( )1مفهوم علم النفس البيئي ،وطبيعته ،ومبادئه ،وأهمية دراسته وقوانينه والعوامل املؤثرة فيه)1( .
نظريات علم النفس البيئي )3( .الفوائد النفسية للطبيعة ) 4( .دور البيئة يف تشكيل الشخصية اإلنسانية :البيئة الصحراوية ،البيئية الساحلية ،البيئة املدنية )5( .اإلدراك
البيئي ونظرياتــــه )6( .تصميم املباني وأثـــــره على السلوك )7( .التلوث البيئي وآثـــاره النفسيـــــة على اإلنســــــــان )2( .أهـــــم أنواع التلوث البيئي )2( .الضجيج
وأثره على السلوك اإلنساني )10( .الطقس واملناخ وأثـــــــــره على السلــــــوك اإلنسانــــــي )11( .القيم واملسؤولية البيئية.
317نفس 1علم النفس االسري (مقرر اختياري) ويتم فيه دراسة ( )1مفهوم األسرة ،أهمية األسرة ووظائفها ،أشكال وبنية األسرة )1( .نظريات علم النفس األسري:
النظرية البنائية الوظيفية ،التفاعل الرمزي ،التطور األسري ،التعلم االجتماعي ،التحليل النفسي )3( .األسس النفسية لالختيار الزواجي ومراحل تكوين األسرة)4( .
مسئولية األسرة جتاه مطالب الطفل وحاجاته )5( .األسرة والتنشئة االجتماعية )6( .التوافق األسري )7( .أنواع األزمات واملشكالت األسرية وطرق عالجها )2( .العالج
النفسي األسري.
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مقررات املستوى السادس
443وسل  1تطبيقات يف تقنيات التعليم ويتم فيه دراسة تقنيات التدريس واملفاهيم ذات الصلة  ،نظريات التعليم والتعلم :املبادئ والتطبيقات التعليمية ،وعالقته مع
تكنولوجيا التعليم  ،التصميم التعليمي ،مفهوم والنماذج والتطبيقات  ،بيئات التعلم التفاعلية :املفهوم ومناذج  ،نظم إدارة التعلم اإللكرتوني وتطبيقاتها يف التقييم الرتبوي ،
قراءات يف جمال التقنيات التعليمية (احملاكاة التعليمية ،الوسائط الفائقة ،واأللعاب التعليمية ،والتعلم وجوه ،الويب كويست ،الرحالت املعرفية ،وتطبيقات WEB2
(الويكي ،بلوق ،واملنتديات والشبكات االجتماعية ،RSS ،البث و ، )vodcastingتطبيقات باستخدام برنامج العروض التقدميية ،منوذج بطلب للحصول على تطبيقات
الويب  1يف العملية التعليمية :تصميم املدونات.
312نفس 1علم النفس اجلنائي ويتم فيه دراسة ( )1علم النفس اجلنائي :تعريفـــه ،ميدان دراستـــه )1( .التطــــــور التارخيــــــي لعلــــــم النفـــس اجلنائـــي)3( .
السلوك اإلجرامـــي )4( .النظريات املفسرة للسلوك اإلجرامي )5( .خصائص من يعمل بالدعوي اجلنائية واجلرمية )6( .االضطرابات النفسية والعقلية واملسئولية اجلنائية.
( )7اآلثار النفسية لإليداع بالسجن.
312نفس 3االختبارات واملقاييس النفسية ويتم فيه دراسة ( )1االختبارات النفسية :خصائصها وأخالقيات استخدامها )1( .معاييــــــر االختبارات :حمكية املرجــــــع،
معيارية املرجــــــع ) 3( .تصنيف االختبارات وأنواعها من حيث :السمة املقاسة ،احملتوى ،األداء ،التطبيق ،الزمن (اخل) )4( .اختبارات القدرات العقلية :اختبار وكسلر،
اختبار استانفورد بينيه ) 5( .اختبارات االستعدادات اخلاصة :أنواعها واستخداماتها ،بطارية االستعدادات اخلاصة املتعددة ،اختبارات استعدادات وقدرات نوعية)6( .
اختبارات ومقاييس الشخصية :أهداف قياس الشخصية ومشكالتها ،أنواع اختبارات ومقاييس الشخصية )7( .االختبارات اإلسقاطية.
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330نفس 1نصوص نفسية باللغة االجنليزية( )1ويتم فيه دراسة
(1) Psychoanalytic theory: Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Erich Fromm, Karen Horney, Harry
Stack Sullivan & Jacques Lacan. (2) Behaviorism theory: Ivan Pavlov, B.F. Skinner, Edward Lee Thorndike & John
)B. Watson. (3) Humanistic psychology: Abraham Maslow & Viktor Frankl. (4) Self-theory: Carl Rogers. (5
Cognitive theory: George A. Miller. (6) Social learning theory: Albert Bandura
331نفس 1الطب النفسي ويتم فيه دراسة ( )1مقدمـــــــة يف الطــــب النفسي )1( .العوامل املؤديــة إىل املرض النفسي ،والفـــــرق بني املرض النفسي والعقلـــي
واالضطـــراب )3( .اضطرابات القلق )4( .اضطرابات اهللع واضطرابات الرهاب )5( .اضطراب الوسواس القهري )6( .االضطرابات التحولية واالضطرابات التفارقية)7( .
االضطرابات جسدية الشكل واألمراض اجلسدية النفسية )2( .الفصام واالضطرابات الفصامية الوجدانية )2( .اضطرابات اهلوس واالضطرابات الوجدانية ثنائية القطب)10( .
االضطرابات التوهمية املستمرة واالضطرابات النفسية احلادة والعابرة )11( .االضطرابات اجلنسية املختلفة )11( .االضطرابات االكتئابية )13( .اضطرابات األكل والسلوك
الغذائي واضطرابات النوم.
331نفس 1سيكولوجية الشخصية ويتم فيه دراسة ( )1مفهوم الشخصية وحمدداتها )1( .منو الشخصية لدى فرويد )3( .نظرية كارل يونج يف الشخصية )4( .ألفريد أدلر
والشخصية )5( .الشخصية لدى إريك فروم )6( .الشخصية لدى كارين هورني )7( .الشخصية يف ضـــوء نظريـــة اجملــــــال )2( .سكينر والشخصية )2( .نظريـــة أيزنك.
( )10ماسلو والشخصية )11( .نظريـــة السمات لدى جـــوردون ألبـــورت )11( .نظرية الذات لدى كارل روجرز )13( .طرق قياس الشخصية.
333نفس 3علم نفس النمو (الرشد والشيخوخة ) ويتم فيه دراسة ( )1علم نفس الرشد والشيخوخة :طبيعته ،أهميته ،أهدافه ،أسباب االهتمام بدراسة الكبار )1( .مرحلة
الشباب :حدود مرحلة الشباب ،التغريات اجلسمية ،النمو العقلي ،السلوك االنفعالي والوجداني ،السلوك االجتماعي ،النمو اخللقي واالجتاهات الدينية ،الشخصية ومنو
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ومنو اهلوية يف مرحلة الشباب ،مشكالت مرحلة الشباب ) 3( .مرحلة الرشد املبكر :احلدود العلمية للرشد ،النمو اجلسمي ،النمو اخللقي ،منو الشخصية والتوافق ،الزواج
واحلياة األسرية (الزواج والطالق) ،النمو املهين )4( .مرحلة الرشد (منتصف العمر) :النمو اجلسمي ،النمو اجلنسي ،النمو العقلي املعريف ،إبداع الراشدين ،منو الشخصية،
امليول املهنية ،منو احلياة األسرية ،التوافق الزواجي ،النمو املهين ،أزمة منتصف العمر عند الذكور واإلناث )5( .مرحلة الشيخوخة :احلدود العلمية ملرحلة الشيخوخة،
نظريات الشيخوخة والتقدم يف السن ،التغريات اجلسمية ،التغريات الفسيولوجية ،التغريات يف الوظائف احلسية ،التغريات يف النشاط العقلي واملعريف ،السلوك االجتماعي،
التقاعد ،بعض األمراض النفسية واجلسمية يف مرحلة الشيخوخة ،رعاية املسنني.
334نفس 1علم نفس عرب الثقايف (مقرر اختياري) ويتم فيه دراسة ( )1تعريف علم النفس عرب الثقايف وأهدافه :إغناء املعرفة النفسية ،حل مشكلة الظواهر النفسية-الثقافية.
( ) 1التطور التارخيي للبحث عرب الثقايف يف علم النفس (املراحل التارخيية الثالث ،عوامل تطور البحث عرب الثقايف :تأثري منو علم النفس يف تطور البحث عرب الثقايف ،تأثري
العالقات الدولية يف البحث عرب الثقايف )3( .إشكاليات تعريف مفهومي "الثقافة" و"عرب الثقايف") )4( .تطور مداخل البحث عرب الثقايف :املدخل املتمركز حول العِرق ،املدخل
اإلسقاطي املتمركز حول الثقافة ،مدخل االعرتاف املتبادل بني الثقافات )5( .التحليل الثقايف لعلم النفس :التصور الضمين لإلنسان يف علم النفس ،انعكاسات تصور اإلنسان على
البحث النفسي.
335نفس 1علم النفس املعريف (مقرر اختياري) ويتم فيه دراسة ( ) 1علم النفس املعريف :تعريفه ،تارخيه ،أسسه ،أهم جماالته التطبيقية ،موضوعاته )1( .الدماغ وعلم
األعصاب اإلدراكي :اإلدراك البصــــري واإلدراك املكاني واإلدراك احلســــي )3( .حتليــــل ومعاجلــــة املعلومــــات ،أساليب قياس معاجلة املعلومــــــــات )4( .التصور
العقلي واخلرائط املعرفية واالرتقاء املعريف )5( .الذكاء اإلنساني واالصطناعي :مناذج عملية )6( .الذاكرة :مفهومها ،أنواعها ،تطبيقات يف موضوع الذاكرة ،اضطرابات الذاكرة.
( )7التفكري واختاذ القرارات ) 2( .حل املشكالت :التعريف ،األنواع ،النظريات ،خطوات حل املشكالت ،عوائق حل املشكالت )2( .علم اللغة النفسي :فهم اللغة ،تصنيف
اللغة ،إنتاج اللغة ،خصائص اللغة )10( .االجتاهات املستقبلية لعلم النفس املعريف
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مقررات املستوى السابع
411نفس 3علم نفس الفئات اخلاصة ويتم فيه دراسة  )1نبذة تارخيية عن تاريخ بدء االهتمام يف فئات علم النفس باإلضافة إىل تقديم تصور عن ماهيتها )1( .مفهوم فئات علم
النفس )3( .أهم وأبرز فئات علم النفس )4( .تصنيف الفئات اخلاصة وأنواعها ،اخلصائص النفسية والعقلية واالجتماعية لكل فئة من الفئات )5( .من أبرز الفئات اليت سيتم
تناوهلا يف هذا املقرر هي :صعوبات التعلم ،التأخر الدراسي ،املوهوبني ،كبار السن ،األمراض املزمنة ،الكحوليني ،املدخنني ،املطلقني واملطلقات ،إرشاد األزمات ،اضطراب
التصرف ،اإلدمان  ،حيث سيتم هذا التناول من خالل التعرف إىل العديد من احملاور اليت تتضمنها كل فئة من هذه الفئات اعتماداً على العديد من احملكات التشخيصية اليت
يعتمدها الدليل التشخيصي األمريكي الفارق ( DSMIIV-/ Text Revisionاملفهوم ،احملكات التشخيصية ،األسباب ،األعراض ،الربامج اإلرشادية والعالجية :طرق
التشخيص والعالج) )6( .األساليب اإلرشادية املناسبة هلذه الفئات كل على حدة )7( .منوذج دراسة حالة للتعرف على آلية وكيفية التشخيص للفئات )2( .منوذج خطة
عالجية.
413نفس 3علم النفس من منظور اسالمي ويتم فيه دراسة( )1تعريف علم النفس من وجهة النظر اإلسالمية )1( .تاريخ جهود التأصيل اإلسالمي لعلم النفس وجماالته
واملصطلحات املستخدمة فيه )3( .التأصيل اإلسالمي لعلم النفس :أ) تأسيس اإلطار املعريف :مفهوم التأسيس وجماالته (نظرية املعرفة واملنهج العلمي ،نظرة اإلسالم لإلنسان،
نظرة اإلسالم يف الكون والوجود مع عرض التصور ونقده يف ضوء اإلسالم) ،ب) نقد علم النفس :أسس النقد من حيث (قدرته على تفسري السلوك ،وفائه بشروط املنهج العلمي،
حتقيقه ملصلحة اإلنسان ،موافقته للنظرة املعرفية اإلسالمية ،تأثر املفاهيم النفسية بالبيئة الثقافية اليت نشأت فيها) ،بعض الضوابط فيما يقبل ويرفض من علم النفس .ج)
النظرية يف علم النفس :بناؤها ،مفهومها ،شروطها يف ضوء اإلسالم )4( .شروط التأصيل اإلسالمي :التمكن من العلم الشرعي ومناهج البحث فيه ،التمكن من دراسة علم النفس
من أصوله الغربية ،التمكن من مناهج البحث ،املتابعة املستمرة ملا هو جديد يف علم النفس )5( .أساليب علماء النفس املسلمني يف الربط بني األدلة الشريعة وحقائق علم النفس
 22للسلوك )2( .مفهوم النظرية اإلسالمية يف التأصيل اإلسالمي لعلم النفس
ونظرياته )6( .علم النفس يف الرتاث العربي واإلسالمي )7( .التفسري اإلسالمي
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ونظرياته )6( .علم النفس يف الرتاث العربي واإلسالمي )7( .التفسري اإلسالمي للسلوك )2( .مفهوم النظرية اإلسالمية يف التأصيل اإلسالمي لعلم النفس
414نفس 3تصميم البحوث النفسية ويتم فيه دراسة ( ) 1ملخص البحث شروطه وطريقة صياغته .صياغة مقدمة الدراسة :املفهوم ،واملعايري )1( .طرق حتديد مشكلة
الدراسة ،وأسس صياغة تساؤالت الدراسة )3( .األسس املنهجية لعرض اإلطار النظري للدراسة )4( .أهمية الدراسات السابقة وكيفية االستفادة منها يف حتديــــــــد
العينــــة واألدوات والفــــروض وتفسري النتائــــــــج )5( .األسس العلميــــة لتحديــــد فــــروض الدراســــة )6( .اإلجراءات املنهجية للدراسة وطرق تصميم املنهج:
املنهج الوصفي ،املنهج التجرييب ،املنهج الكيفي )7( .عينة الدراسة :األنواع ،طرق االختيار )2( .أدوات الدراسة وأساليب معاجلتها )2( .نتائج الدراسة وطرق تفسريها.
( )10كتابة مراجع الدراسة (.)APA
415نفس 3علم النفس االكلينيكي ويتم فيه دراسة ( )1مدخــل لعلــم النفــس اإلكلينيكي )1( .دراســة احلالــة اإلكلينيكيــة )3( .الدالالت اإلكلينيكيــة الختبــار
وكسلر بلفيو )4( .الدالالت اإلكلينيكية الختبار الشخصية املتعدد األوجه )5( .الدالالت اإلكلينيكية الختبار املنزل والشجرة والشخص )6( .الدالالت اإلكلينيكية الختبار
تفهم املوضوع )7( .كتابة التقــريــر النفسي.
416نفس 3علم النفس الصناعي والتنظيمي ويتم فيه دراسة ( )1علم النفس الصنا عي والتنظيمي :تعريفه ،وأهميته وأهدافــــه ونشأتــــه التارخييــــة ،وعالقتــــه
بفــــروع علــــم النفــــس األخــــرى )1( .التوافق املهين )3( .حتليل الفرد ،وطرق حتليله )4( .حتليل العمل :أهم مصادره ،استمارة حتليل العمل )5( .األمناط
اإلدارية )6( .الضغوط النفسية يف العمل :أسبابها وآثارها على الصحة النفسية للعامل ،أمثلة عن املهن الضاغطة )7( .الرضا عن العمل ،واملتغريات املرتبطة به )2( .اإلرشاد
والتدريب املهين.
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417نفس تصميم برامج االرشاد النفسي(مقرر اختياري) ويتم فيه دراسة ( ) 1تاريخ وتطور الربامج ،مفهوم الربنامج ،آلية تصميم برامج اإلرشاد النفسي ،أهمية برامج
اإلرشاد النفسي )1( .الشروط واملعايري اليت تبنى على أساسها برامج اإلرشاد النفسي )3( .احملتويات اليت تتضمنها برامج اإلرشاد النفسي )4( .اخلصائص العامة لربنامج
اإلرشاد النفسي )5( .خطوات التخطيط للربنامج اإلرشادي )6( .أشكال التصاميــــم التجريبيــــة لربامــــج اإلرشــــاد النفسي )7( .أنواع الربامج اإلرشادية )2( .آلية
تقييم برامج اإلرشاد )2( .عرض بعض من مناذج برامج اإلرشاد النفسي.
412نفس العالج النفسي (مقرر اختياري) ويتم فيه دراسة ( )1تاريخ وتطور العالج النفسي ،ماهيته وأهدافه )1( .املصطلحات واملفاهيم األساسية يف العالج النفسي)3( .
البيئات اليت ميارس بها العالج النفسي ،أخالقيات العالج النفسي )4( .النظرية يف العالج النفسي :مفهومها ،معايري تقييمها ،مسات النظرية اجليدة )5( .نظريات العالج
النفسي ومن أبرزها-1 :نظرية التحليل النفسي -1النظرية السلوكية -3نظرية اجلشطالت -4نظرية العالج املتمركز حول الشخص-5 .النظرية الوجودية -6نظرية آلفرد
آدلر (علم النفس الفردي) -7النظرية االنتقائية يف العالج النفسي -2العالج املعــــريف -2العـــــالج العقلــــي-السـلوكـي-االنفعـالـي )6( .خصائــــص ومسات املعالــــج
اجليــــد )7( .العالج اجلمعي )2( .منوذج دراسة حالة للتعرف على آلية وكيفية التشخيص للحاالت املرضية )2( .منوذج خطط عالجية.
مقررات املستوى الثامن :
412نفس 2التدريب امليداني ويتم فيه قيام الطالب بالتطبيق االجرائي خلطوات دراسة احلالة مستخدما أساليب التقييم والتشخيص لبعض احلاالت النفسية يف اماكن التدريب
امليداني ذات العالقة بتخصص الربنامج
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