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.الريادة والتميز في جودة التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع محلًيا وإقليمًيا

 

وي علم النفس التربفي مجال  اوأخالقيً  اومهنيً  امعرفيً  ةمتمكنو  ةمتخصصو كوادر بشرية مؤهلة إعداد 
 .المجتمع بكفاءة وفاعلية احتياجاتلتلبية  ،والتربوي  اإلرشاد النفسيو 
 

ؤهلة إعداد خّريجين مؤّهلين ومتمّيزين لتلبية احتياجات المجتمع المحلي واإلقليمي، من خالل كوادر م
 وقادرة على مواكبة المعايير المحلية والدولية وفًقا لمعايير إدماج التعليم اإللكتروني.

 

 تنمية الخبرات النظرية والعملية لفهم السلوك اإلنساني وتفسيره. .1
 .التربوي  االرتقاء بالمهارات البحثية إلجراء الدراسات في مجاالت علم النفس .2
 تحديث الوسائل والتجهيزات والمصادر المستخدمة في العملية التعليمية. .3
 .الصبغة النفسيةالمساهمة في معالجة قضايا المجتمع ذات  .4

 

 

 التربوية والنفسية في العملية التعليمية.نظريات الالتعرف على  .1

 توضيح الفروق الفردية بين المتعلمين في المؤسسات التربوية. .2

لنفسي في الميدان ا اإلحصائيةتطبيق المهارات البحثية الكمية والنوعية من خالل استخدام البرامج  .3
 والتربوي.

 مهارات التفكير العليا في حل المشكالت التربوية والنفسية. توظيف .4

 تقييم االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية في الميدان النفسي والتربوي. .5

  وأدوات القياس التربوية والنفسية في العملية التعليمية.بناء االختبارات  .6
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 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 %46 15 متطلبات التخصص اإلجبارية أواًل 

 %27 9 متطلبات التخصص االختيارية ثانًيا

 %27 9 الرسالة ثالثاً 

 100 33 المجموع
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 سار الرسالةم  -ساعة معتمدة(:  15أواًل: المتطلبات االجبارية للتخصص )

 

 10310703 مناهج البحث واألساليب اإلحصائية 3

 10330701 متقدم -علم نفس تربوي  3

 10330702 نظريات التعلم وتطبيقاتها 3
 10320701 متقدم-علم نفس نمو  3
 10320702 النمو االنفعالي واالجتماعي 3

 

 ) االتية المساقاتساعات معتمدة يختارها الطالب من  9ثانيًا: المتطلبات االختيارية للتخصص )

 10320706 مشكالت النمو 3
 10320703 الطفولة والمراهقة 3
 10320705 نظريات النمو وتطبيقاتها 3
 10330703 نظريات الدافعية 3
 10330704 تعليم التفكير 3
 10320704 النمو المعرفي واللغوي  3

 
 ثالثًا: الرسالة

 

 9 ***** 



 
 

 

F101, Rev. c 

Ref.: Deans' Council Session (10/2020-2021), Decision No.: 06, Date:  28/12/2020 
 

5-7 
 

 
 

 
 ، المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)  مناهج البحث واألساليب اإلحصائية  10310703

 يتناول هذا المساق التعريف بمناهج البحث المختلفة في العلوم النفسية والتربوية، وإعداد مخطط 
ت البحث، وأساليب المعاينة، وأدوات جمع البيانات، وتوظيف األساليب اإلحصائية في اختبار الفرضيا

ط الحسابي، والتباين، ومعامل االرتباط، والنسبة(، باإلضافة إلى استخدام الرزمة حول: )المتوس
ل في تحليل البيانات، والكتابة العلمية لتقرير البحث، وأصو  (SPSS) اإلحصائية للعلوم االجتماعية

  (APA). التوثيق بحسب نظام رابطة علم النفس األمريكي
 

 (، المتطلب السابق0، ع:3، ن،3)            متقدم   -نفس تربوي  علم 10330701
النتباه، مفهوم علم النفس التربوي، موضوعاته، أهميته، نظرياته، العمليات العقلية، ايتناول هذا المساق 

دافعية  االدراك، الذاكرة، النسيان، الفروق الفردية في التحصيل والتعلم، انتقال أثر التعلم والتدريب،
 المشكالت، التطبيقات التربوية المستندة للدراسات الحديثة. التعلم، التفكير وحل

 
 ، المتطلب السابق:(0، ع:3، ن،3) نظريات التعلم وتطبيقاتها             10330702

حث مفهوم التعلم، والعوامل المؤثرة في عمليات التعلم، وشروط التعلم، وطرق الب يتناول هذا المساق
 ،اعيجتموالتعلم اال ،المختلفة التي فسرت عملية التعلم، )السلوكية، والمعرفيةفيها، والتوجهات النظرية 

، ضج(لنظريات العصبية ، ونظريات النوالنظريات ذات االتجاهات المشتركة بين السلوكية والمعرفية ، وا
 مع التركيز على التطبيقات التربوية لتلك النظريات في العملية التعليمية.

 
 ، المتطلب السابق:(0، ع:3، ن،3)             متقدم -علم نفس نمو  10320701

مو، أهمية دراسة النمو، اهدافه، وقوانينه، قضايا خالفية ومفاهيم اساسية في النيتناول هذا المساق 
لمراحل االنظريات المعاصرة المفسرة للنمو واساليب البحث، العوامل المؤثرة في النمو، جوانب النمو عبر 

مائية من اإلخصاب، الرضاعة، الطفولة، الرشد، والشيخوخة، ومتطلباتها ومعاييرها ومالئمتها الن
 للتغيرات المعاصرة بمتابعة أحدث الدراسات والبحوث العالمية.
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 ، المتطلب السابق:(0، ع:3، ن،3)   النمو االنفعالي واالجتماعي  10320702

اعية للنمو االنفعالي واالجتماعي، أساليب التنشئة االجتماألسس النظرية المفسرة يتناول هذا المساق 
جتماعية والعوامل المؤثرة فيها، التفاعل االجتماعي بين الطفل واآلخرين، وتطور الكفاية االنفعالية واال

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

 
 ، المتطلب السابق:(0، ع:3، ن،3)  مشكالت النمو                        10320706

معايير االنحراف عن مسارات النمو، اساليب تصنيف المشكالت النمائية، يتناول هذا المساق 
ية، يعانون من مشكالت نمائية، النظريات المفسرة للمشكالت النمائ استراتيجيات تقييم االفراد الذين

مشكالت التأخر في النضج، قلة الشعور باألمن، اضطرابات المزاج، اللغة، مشكالت السلوك غير 
 االجتماعي، التشخيص، االعراض، اساليب العالج.

 
 سابق:(، المتطلب ال0، ع:3، ن،3)الطفولة والمراهقة                                10320703

يتناول هذا المساق التطور التاريخي في االهتمام بالطفولة، قضايا اساسية في دراسة نمو الطفل، 
نظريات الطفولة وإسهاماتها ،اساليب البحث واخالقياته، تطور شخصية الطفل في مجاالت النمو 

امج الطفولة، مشكالت الطفولة الجسمي، المعرفي، واالجتماعي، مؤسسات التنشئة االجتماعية، بر 
 واساليب عالجها.

 
 ق:(، المتطلب الساب0، ع:3، ن،3)نظريات النمو وتطبيقاتها                       10320705

ني مفهوم النظرية في النمو، اهميتها، النظريات المبكرة في تفسير النمو االنسايتناول هذا المساق 
فسي، واسسها الفلسفية، نظريات النضج، النظريات التطورية االيثولوجية، المنحى السلوكي، التحليل الن
ور نظالنظرية المعرفية االجتماعية، النظرية العضوية، االيكولوجية، االنسانية، تحليل المعلومات، م

 التطور مدى الحياة، االتجاهات المستقبلية.
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 ، المتطلب السابق:(0، ع:3، ن،3)             نظريات الدافعية  10330703

نية التطور النظري لدراسة الدوافع من وجهة النظر الفلسفية إلى النظريات اإلنسايتناول هذا المساق 
س عرفية للدوافع، مجاالت البحث الحديثة وطرق قياوالمعرفية، األسس البيولوجية، والتعليمية، والم

لتحكم الذاتي، والحاجات والحوافز والدوافع الدافعية للكفاءة الذاتية ،ونظرية العدالة ، ونظرية  ا الدوافع ،
عمل، ونظرية الحاجات الثالث، والدافعية لإلنجاز، وتطبيقاتها في ميادين التربية والعالج النفسي وال

ها، حيث: المظاهر الفيزيولوجية والمعرفية فيها، وظائفها، وتطورها، وطرق التعبير عن االنفعاالت من
 والعالقة بين الشخصية والدافعية واالنفعاالت.

 
 ، المتطلب السابق:(0، ع:3، ن،3)    تعليم التفكير                           10330704

ة وأساليب اته، ومستوياته، وتصنيفاته، معايير العالميمفهوم التفكير، وعملياته، ومهار يتناول هذا المساق 
فة وعوامل التفكير المختلفة وتطورها وتعليمها. ويتناول المساق برامج واستراتيجيات تعليم التفكير المختل

ى نجاحها، كما يعالج التفكير فوق المعرفي، وتفكير حل المشكلة، والتفكير اإلبداعي مع التركيز عل
 ر كل منها، والتدريب عليها.طرق تنمية وتطوي

 
 ، المتطلب السابق:(0، ع:3، ن،3)              النمو المعرفي واللغوي  10320704

لغوي تحليل اللغة والنمو المعرفي، االتجاهات النظرية المعاصرة المفسرة للنمو ال يتناول هذا المساق
مل والمعرفي اللغة والتفكير، الخصائص األساسية لكل مرحلة من مراحل النمو المعرفي واللغوي والعوا
 .المؤثرة فيها، وكذلك سبل المساعدة في تسريع النمو المعرفي واللغوي في ضوء الدراسات الحديثة

 


