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 أنموذجًا لقسم مميز أكاديمًيا وتربوًيا وبحثًيا على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

االرتقاء بمعارف الخريجين ومهاراتهم لفهم الظواهر النفسية ألفراد المجتمع وتدريبهم على التعامل معها 
 .بمهنية عالية

 نمية الخبرات النظرية والعملية لفهم السلوك اإلنساني وتفسيره.ت .1

 االرتقاء بالمهارات البحثية إلجراء الدراسات في مجاالت علم النفس. .2

 ربط األبحاث العلمية بحاجات المجتمع في المجاالت النفسية. .3

 عليمية.مواكبة المستجدات لتحديث الوسائل والتجهيزات والمصادر المستخدمة في العملية الت .4

 المساهمة في معالجة قضايا المجتمع ذات الصبغة النفسية. .5

 

 تطبيق المهارات البحثية الكمية والنوعية في الميدان التربوي. .1
 وتطبيقاتها في العملية التعليمية.توظيف النظريات التربوية والنفسية  .2
 تطوير برامج تربوية ونفسية لتعديل السلوك اإلنساني. .3
 توظيف مهارات التفكير العليا في حل المشكالت التربوية والنفسية. .4
 تشخيص الفروق الفردية بين المتعلمين في المؤسسات التربوية. .5
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 %46 15 متطلبات التخصص اإلجبارية

 %27 9 متطلبات التخصص االختيارية

 %27 9 الرسالة 

33 100 

 

x x  7 0    3 0  1 

  التسلســــل
ُمستوى 

 المادة
 

المجال 
 المعرفـي

 
رمـــز 

 الِقســــــــــــم
 رمـــز الُكلية 

      
علم نفس 

 تربوي
 

كلية العلوم 
التربوية 
 والنفسية

15 

 10310701 أساسيات البحث العلمي 3

 10310702 اإلحصاء في البحث العلمي 3

 10330701 متقدم -علم نفس تربوي  3

 10330702 هااتوتطبيقنظريات التعلم  3

 10320701 علم نفس نمو متقدم 3
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9

 10320702 النمو االنفعالي واالجتماعي 3

 10320706 مشكالت النمو 3

 10320703 والمراهقةالطفولة  3

 10320705 نظريات النمو وتطبيقاتها 3

 10330703 نظريات الدافعية 3

 10330704 تعليم التفكير 3

 10320704 النمو المعرفي واللغوي  3

 

 9 10350701 
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10310701 330 

أساليب اختيار و األسس الفلسفية للبحث العلمي، وأنواعه: التاريخي، والوصفي، والتجريبي، والنوعي، 
 العينة، والقياس، والتوثيق، وبناء الفرضيات واختبارها، ويعد الطالب مشاريع بحوث في ضوء خبراته.  

10310702330

ماهية اإلحصاء بأنواعه الوصفي، واالستداللي وأنواع العينات، وطرق المعاينة المختلفة، ويتناول المساق 
المفاهيم األساسية في اإلحصاء، وخصائص التوزيعات العينية، ومعامالت االرتباط وتوظيفها، وتحليل 

والمقارنات والثنائي،  واختبار الفرضيات حول األوساط الحسابية، وتحليل التباين: األحادي،االنحدار، 
في تحليل بيانات  (SPSS)البعدية. كما يتناول مهارات استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

وقراءة (، χ2 ,t ,ANOVA  ،ANCOVAفعلية من خالل األساليب اإلحصائية المالئمة، مثل: )
بلغة احصائية  مخرجات ونتائج التحليل االحصائي وتفسيرها، والقدرة على كتابة تعليق علمي عليها

 سليمة.

اكثر  المعلومات والنظريات التي من شأنها ان توجه عمليات التعلم والتعليم التي يقوم بها ، وتجعله
قدرة على التعامل مع طلبته والجهات األخرى ضمن نطاق المدرسة ، والوعي بخصائص المتعلمين 
النمائية ، والعوامل المؤثرة فيها ، وفهم عملية التعلم واستيعاب نظرياته وتطبيقها في المواقف التربوية 

الفات بين المتعلمين في ، وكيفية خلق الجو الفعال للتعلم ، وطرق مراعاة الفروق الفردية واالخت
العمليات العقلية والنفسية، واستخدام التقويم بشكل مناسب ، وان يقوم بتوظيف المعرفة التي يكتسبها 

 بشكل هادف ونشط
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والعوامل المؤثرة في عمليات التعلم ، وشروط التعلم ، وطرق البحث فيها ، والتوجهات  التعلم، مفهوم 
النظرية المختلفة التي فسرت عملية التعلم ، )السلوكية ، والمعرفية ،والتعلم االجتماعي ،والنظريات 

( ، مع ذات االتجاهات المشتركة بين السلوكية والمعرفية ، والنظريات العصبية ، ونظريات النضج 
  التركيز على التطبيقات التربوية لتلك النظريات في غرفة الصف.

األسس النظرية التي تفسر النمو االنفعالي واالجتماعي، ويبحث في أساليب التنشئة االجتماعية 
الكفاية االنفعالية/االجتماعية  االجتماعي بين الطفل واآلخرين، وتطوروالعوامل المؤثرة فيها، والتفاعل 

لدى الطفل والممارسات التربوية/االجتماعية المسؤولة عن تطورها والمشكالت االنفعالية واالجتماعية 
 المحتمل ظهورها خالل مراحل النمو واهميتها في النمو خالل المراحل الالحقة. 

التطور النظري لدراسة الدوافع من وجهة النظر الفلسفية إلى النظريات اإلنسانية والمعرفية، ويركز على 
وطرق قياس الدوافع األسس البيولوجية، والتعليمية، والمعرفية للدوافع، ثم يتناول مجاالت البحث الحديثة 

التحكم  الذاتية ،ونظرية العدالة ، ونظرية  لدافعية للكفاءةدوافع ، كما يتضمن ا،والحاجات والحوافز وال
، وتطبيقاتها في ميادين التربية والعالج النفسي لإلنجازوالدافعية  ونظرية الحاجات الثالث، الذاتي،

تطورها ،و والعمل ويغطي المساق االنفعاالت من حيث: المظاهر الفيزيولوجية والمعرفية فيها، وظائفها 
 واالنفعاالت. الشخصية والدافعية ، والعالقة بين  وطرق التعبير عنها، 

التعرف على سيكولوجيه النمو، ومظاهره، وقوانينه، وكذلك التعرف على النظريات المختلفة المفسرة 
على الخصائص النمائية المختلفة للمراحل من اإلخصاب وحتى المراهقة، للنمو، وكذلك التعرف 

 والتعرف على مشكالت المراهقة وكيفية مواجهتها.
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من حيث حدودهما، والخصائص النمائية لكل البحث في مرحلتي الطفولة والمراهقة و الطفولة والمراهقة، 
منهما، واألهمية المتوقعة لكل منهما في نمو الفرد وتعلمه، إضافة إلى دراسة العوامل المؤثرة في كل 

مع التركيز في البحث على عوامل التنشئة االجتماعية ووسائل االتصال الحديث وأثرهما  ،مرحلة منهما
 هور بعض المشكالت الناتجة عن ذلك وأساليب التصدي لها. في حياة الطفل والمراهق، من حيث ظ

االتجاهات األساسية التي تفسر النمو المعرفي واللغوي والخصائص األساسية لكل مرحلة من مراحل 
 كذلك سبل المساعدة في تسريع النمو المعرفي.و فيها، النمو المعرفي واللغوي والعوامل المؤثرة 

مناقشة النظريات المختلفة في النمو. ويتناول وجهات نظر بعض المفكرين المسلمين في النمو، مثل: 
بعض المفكرين الغربيين في النمو، مثل: روسو، والمنحى النضجي، الغزالي وابن خلدون، ووجهات نظر 

والمنحى البيولوجي، ومنحى التحليل النفسي، والمنحى المعرفي، والمنحى السلوكي، والمنحى اإلنساني، 
وبيان كيفية تفسيرها لظواهر النمو، ومحاكمة هذه التفسيرات في ضوء البحوث التجريبية والميدانية 

 الحديثة.

مفهوم التفكير، وعملياته، ومهاراته، ومستوياته، وتصنيفاته، وأساليب التفكير المختلفة وتطورها 
ا، كما يعالج وتعليمها. ويتناول المساق برامج واستراتيجيات تعليم التفكير المختلفة وعوامل نجاحه

التفكير فوق المعرفي، وتفكير حل المشكلة، والتفكير اإلبداعي مع التركيز على طرق تنمية وتطوير 
 كل منها، والتدريب عليها.

لخاصة بكل مرحلة نمائية، ومحاولة تحديد األطر ديد أبرز المشكالت النمائية والنفسية واالجتماعية اتح
األفراد، مع  وتقييمها لدىالنظرية التي تفسر أسباب نشوء أو ظهور هذه المشكالت، وكيفية تشخيصها 

تحديد أنسب األساليب في مواجهة هذه المشكالت وعالجها، وتقديم بعض الدراسات الحديثة التي أثبتت 
 التحسن والعالج لهذه المشكالت. فاعلية ونجاح في زيادة احتماالت


