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 1انصفحح 

 
  

 
      

وصف انثشَايج األكادًٍَ         

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 حبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجويصا. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

 عبِؼخ ثغلاك اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌّووي /  ػٍّٟاٌمَُ اي .2

اٚ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ

 ِبعَز١و اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌلهاٍٟ  .5
 أفوٜ /ِموهاد /ٍٕٛٞ 

 وٛهٍبد

 ال ٠ٛعل اٌّؼزّل   كثؤبِظ االػزّب .6

 ال رٛعل اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ  .7

  ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .8

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9

ري٠ٚل اٌطبٌجخ ثبٌّؼٍِٛبد االٍب١ٍخ فٟ  

 ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ِٚفب١ّ٘ٗ االٍب١ٍخ -1
 ٚاٌزؼ١ٍُٔظو٠بد اٌزؼٍُ  -2

 ِٕب٘ظ اٌجؾش -3

 ػٍُ ٔفٌ اٌشقظ١خ -4

 ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ -5

 ٌزم٠ُٛاٌم١بً ٚا -6

 

 اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ثؤبِظِقوعبد اي  .10
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  اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - أ
        ري٠ٚل اٌطبٌجخ ثبٌّؼٍِٛبد االٍب١ٍخ فٟ ِغبي رطج١مبد ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ -1أ

 ري٠ٚل اٌطبٌجخ ثبٌّفب١ُ٘ اٌّّٙخ اٌزٟ رؾزبعٙب فٟ ػٍّٙب وجبؽضخ ٚرله١َ٠خ -2أ

 ح ػٍٝ فُٙ اٌفوٚق اٌفوك٠خ ث١ٓ اٌطٍجخ ٚو١ف١خ ِواػبرٙبَِبػلح اٌطبٌت -3أ
 َِبػلح اٌطبٌجخ ػٍٝ فُٙ ا١ٌبد ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ٌلٜ اٌطٍجخ -4أ
  -5أ
 -6أ

ثؤبِظ  ٌقبطخ ثبيا ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف  –ة 

 ر١ّٕخ اِىب١ٔبد اٌطبٌجخ الٍزقلاَ ِفب١ُ٘ ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ فٟ اٌزؼ١ٍُ –1ة 

  د اٌطبٌجخ الٍزقلاَ ٔظو٠بد اٌزؼٍُ فٟ ِؼبٌغخ اٌّشبوً اٌّزؼٍمخ ثبٌزؼٍُ ر١ّٕخ اِىب١ٔب  -2ة 

ر١ّٕخ اِىب١ٔبد اٌطبٌجخ الٍزقلاَ ٔظو٠بد اٌشقظ١خ فٟ ِؼبٌغخ اٌّشبوً اٌّزؼٍمخ ثبٌشقظ١خ   -3ة 

 االَٔب١ٔخ
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبػوح -1
 إٌّبلشخ -2

 االفالَ اٌزؼ١ّ١ٍخ -3
 اٌزؼٍُ اٌنارٟ -4

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 االفزجبهاد اٌشف٠ٛخ -1
 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ -2
 االفزجبهاد االٌىزو١ٔٚخ -3

 

 
 .األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ االرغب٘بد اال٠غبث١خ ٌٍطبٌجخ ٔؾٛ ػًّ اٌّلهٍخ ٚاٌجبؽش -1ط         

 ر١ّٕخ االرغب٘بد اال٠غبث١خ ٌٍطبٌجخ ٔؾٛ اٌّٛاك إٌف١َخ ٚاٌزوث٠ٛخ-2ط

 ر١ّٕخ االرغب٘بد اال٠غبث١خ ٔؾٛ اٌزطٛهاد اٌؾل٠ضخ فٟ ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ-3ط

 -4ط   
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٍزقلاَ اٌّظٛهاد ٚاٌجٍٛزواد -1
 اٌزؼٍُ اٌنارٟ -2

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    
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ِٕبلشخ االػّبي اٌنار١خ -1

 ٍِف االٔغبى-2

 

 
 

 

. (اٌشقظٟاألفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  ٘بهاداٌُ)إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 انرىاصم انهفظٍ -1د
انؼًم انجًاػٍ -2د

انرحهُم وانرحمك -3د

انرىاصم انكراتٍ -4د   

انرخطُظ وانرُظُى  -5د   

انًشوَح -6د   

إداسج انىلد  -7د   

   انًثادسج وانذافؼُح فٍ انؼًم-8د
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

اٌّؾبػوح -1

 إٌّبلشخ-2

 االٍزغٛاة-3

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ          

 اٌزم١١ُ اٌجٕبئٟ -1
 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ -2

 
 

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .11

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

ػٍّٟ     ٔظوٞ       

إٌَخ 

 اٌزؾؼ١و٠خ

  2 1ٌزوثٛٞ ػٍُ إٌفٌ ا 

  2 2ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ   

  2 ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ  

  2 ػٍُ ٔفٌ اٌشقظ١خ  

  2 ػٍُ ٔفٌ اٌٍغخ  
  2 اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ  
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  2 ٔظو٠بد اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ  

  1 االؽظبء  

  2 اٌزوث١خ اٌقبطخ  

  2 ِٕب٘ظ اٌجؾش  

  
اٌجؾش، )ؽوائك وزبثخ 

 (االؽوٚؽخ ، اٌوٍبٌخ
2  

  2 غخ االٔى١ٍي٠خاًٌ  

  2 السمنار  

  8الرسالة   
 
 
 
 
 
 
 

 

 اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .12

 
تنمية قدرات الطالبة للتحاور مع االخرين وتقبل اراؤىم -1
تنمية قدرات الطالبة على التفكري السليم -2
تنمية قدرات الطالبة على البحث  -3
 تغريات تنمية قدرات الطالبة على ادلرونة يف التعامل مع امل-4

 (اٌّؼٙلاألٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  عٚع)ِؼ١به اٌمجٛي  .13

 االمتحان التنافسي

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .14

ادلراجع االساسية يف العلوم الرتبوية والنفسية  1
 البحوث ادلتنوعة يف العلوم الرتبوية والنفسية-2
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 يخطظ يهاساخ انًُهج

 ج فٍ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشجاخ انرؼهى انفشدَح يٍ انثشَايج انخاضؼح نهرمُُىَشجً وضغ اشاس

 يخشجاخ انرؼهى انًطهىتح يٍ انثشَايج 

أصاصٍ  اصى انًمشس سيز انًمشس انًضرىي/ انضُح 

 أو اخرُاسٌ
 َحانًهاساخاألهذاف  ج ٌانًؼشفاألهذاف 

تشَايج  انخاصح تال

األهذاف انىجذاَُح 

 وانمًُُح 
وانرأهُهُح اخ انؼايح اسانًه

انًهاساخ األخشي  )انًُمىنح

انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف 

 (وانرطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

ػٍُ إٌفٌ   انرحضُشَح

 1اٌزوثٛٞ 
 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 

ػٍُ إٌفٌ  

 2اٌزوثٛٞ 
 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ 
ػٍُ ٔفٌ  

 اٌشقظ١خ

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  ػٍُ ٔفٌ اٌٍغخ  

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ 

ٔظو٠بد اٌزؼٍُ   

 ٚاٌزؼ١ٍُ
 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 
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 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  االؽظبء 

 
 اٌزوث١خ اٌقبطخ 

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 

 
 ِٕب٘ظ اٌجؾش 

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 

 

 

ؽوائك وزبثخ 

اٌجؾش، )

االؽوٚؽخ ، 

 (اٌوٍبٌخ

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 

 
 اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 

 
 

 السمنار

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 
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س يىرج وصف انًمشٌ

 

 1علم النفس التربوي / وصف انًمشس

 

 اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .2
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ  

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .3
الصحة النفسٌة 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .4
ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب 

 إٌَخ/ ٌفظً ا .5
 وٛهً اٚي

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .6
 ٍبػخ 30

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .7

 ري٠ٚل اٌطبٌجخ ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌزطج١مبد االٍب١ٍخ فٟ أ٘لاف اٌّموه .8

 االبداع -1

 التفكير وانواعه -2

 التعلم -3

 الدافعية -4

 انتقال اثر التدريب -5

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم تفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االس

 ؛.البرنامج

 ٌزم١١ُٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚا ِموهاد ايِقوط .10
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
االثلاع اوَبة اٌطبٌجبد اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ثب١ّ٘خ  -1أ

 ٌى١ف١خ رطج١ك ِجبكئ ػٍُ إٌفٌ فٟ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخفُٙ اٌطبٌجبد -2أ

 اٌزؼٍُ فٟ ِٛالف ِشىٍخ افزواػ١خرطج١ك اٌطبٌجبد ٌّجبكئ -3أ
 اٌّٛالف اٌزوث٠ٛخرؾ١ًٍ ثؼغ -4أ
  -5أ

 

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاهاداٌّٗاأل٘لاف   -ة 

  رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ الكاء كٚه٘ب اٌزوثٛٞ َِزمجال1ة

 رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ فٟ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ثشىً طؾ١ؼ 2ة

  رؼي٠ي فٓ اٌزؼبًِ ِغ االفو٠ٓ 3ة

 4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، االفالَ اٌؼ١ٍّخ ، إٌّبلشخ -
  ؽوائك اٌزم١١ُ     

 

 اٌزم١١ُ اٌجٕبئٟ -
 افزجبهاد ِزٕٛػخ -
 اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رؾم١ك اٌناد  -1ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رمجً االفو٠ٓ ٚافىبهُ٘  -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 حاٌزؼٍُ اٌنارٟ ، اٌزمبه٠و ٚاالٔشطخ اٌالطفٟ
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 اٌالؽظخ -
 رم١١ُ االكاء  -
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ  -1ك

 ِٙبهاد رٕظ١ّ١خ -2ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 ال٠ٛعل وزبة ِموه/ وزت اٌّموه

 ػجل اٌّغ١ل ٔشؤارٟ/ ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ  -(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 فبػً االى٠وعبٚٞ/ ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ  -

 اؽّل ىوٟ طبٌؼ/ ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ  -

) اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

ِغٍخ اٌؼٍَٛ إٌف١َخ  ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ 

ِغٍخ االٍزبم 

 ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ

 /https://ktbby.com ....ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

http://www.hnafs.com/ 

http://gesten.ksu.edu.sa/ar/research 

http://eapsegypt.tripod.com/ 

http://www.ektab.com/ 

 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 ٌّٛػٛعا
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 1
 االبداع

 انرؼهى انزاذٍ
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 = :َرؼشف انطانة ػهً  2 2
 تقٌٌم اداء انًُالشح

3 
2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 
/ االستداللً التفكٌر 

 االصرجىاب االستقرائً
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

4 
2 

 :نة ػهً َرؼشف انطا
التفكٌر خارج 

 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ التخٌلً/  الصندوق 

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 5
 التفكٌر التأملً

 انًُالشح
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 6
 االستعداد

 االصرجىاب
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 التعلم التعاونً :َرؼشف انطانة ػهً  2 7
 تقٌٌم اداء راذٍانرؼهى ال

 التعلم النشط :َرؼشف انطانة ػهً  2 8
 انًُالشح

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 التعلم المنظم ذاتٌا :َرؼشف انطانة ػهً  2 9
 تقٌٌم اداء االصرجىاب

 الدافعٌة :َرؼشف انطانة ػهً  2 10
 انرؼهى انزاذٍ

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 = :َرؼشف انطانة ػهً  2 11
 تقٌٌم اداء شحانًُاق

 انتقال اثر التدرٌب :َرؼشف انطانة ػهً  2 12
 االصرجىاب

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

https://ktbby.com/
http://www.hnafs.com/
http://gesten.ksu.edu.sa/ar/research
http://eapsegypt.tripod.com/
http://www.ektab.com/
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 : فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .13

اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 رى١ٍف اٌطبٌجبد ثبٌجؾش فٟ اٌَّزغلاد ٚاٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌَبؽخ ٌزؼ١ّٕٙب ِفوكاد إٌّٙظ
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س يىرج وصف انًمشٌ

 

 2علم النفس التربوي / وصف انًمشس

 

 اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .10
 ٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخلَُ ا  

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .11
الصحة النفسٌة 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .12
ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب 

 إٌَخ/ اٌفظً  .13
 وٛهً صبٟٔ

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .14
 ٍبػخ 30

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .15

 ري٠ٚل اٌطبٌجخ ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌزطج١مبد االٍب١ٍخ فٟ أ٘لاف اٌّموه .16

 ه٠ٌاٌزقط١ؾ ٌٍزل
 ادارة المدرسة االلكترونٌة

 مناذج التعلم عند برونر

 ما وراء ادلعرفة

 
 

 

ٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتض

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .14
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
اوَبة اٌطبٌجبد اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ثب١ّ٘خ االكاهح االٌىزو١ٔٚخ ٌٍّلهٍخ  -1أ

 َ إٌفٌ فٟ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخفُٙ اٌطبٌجبد ٌى١ف١خ رطج١ك ِجبكئ ػً-2أ

 رطج١ك اٌطبٌجبد ٌّجبكئ اٌزؼٍُ فٟ ِٛالف ِشىٍخ افزواػ١خ-3أ
 رؾ١ًٍ ثؼغ اٌّٛالف اٌزوث٠ٛخ-4أ
  -5أ

 

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

  رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ الكاء كٚه٘ب اٌزوثٛٞ َِزمجال1ة

 ثشىً طؾ١ؼ رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ فٟ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد 2ة

  رؼي٠ي فٓ اٌزؼبًِ ِغ االفو٠ٓ 3ة

 4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، االفالَ اٌؼ١ٍّخ ، إٌّبلشخ -
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌزم١١ُ اٌجٕبئٟ -
 افزجبهاد ِزٕٛػخ -
 اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رؾم١ك اٌناد  رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ -1ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رمجً االفو٠ٓ ٚافىبهُ٘  -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، اٌزمبه٠و ٚاالٔشطخ اٌالطف١خ
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 اٌالؽظخ -
 رم١١ُ االكاء  -

 
(. ١ٌخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبة) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ  -1ك

ِٙبهاد رٕظ١ّ١خ  -2ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .16

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 ال٠ٛعل وزبة ِموه/ وزت اٌّموه

 ػجل اٌّغ١ل ٔشؤارٟ/ ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ  -(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 فبػً االى٠وعبٚٞ/ ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ  -

 طبٌؼاؽّل ىوٟ / ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ  -

) اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

ِغٍخ اٌؼٍَٛ إٌف١َخ  ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ 

ِغٍخ االٍزبم 

 ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ

 ث١ٕخ اٌّموه .15

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 1
 التخطٌط للتدرٌس

 انرؼهى انزاذٍ
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 2
ادارة المدرسة 

 تقٌٌم اداء انًُالشح االلكترونٌة

3 
2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 
االدارة الذاتٌة 

 االصرجىاب للمدرسة
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 المناخ الصفً :َرؼشف انطانة ػهً  2 4
 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ

5 
2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 
مفهوم ابنٌة التعلم 

 انًُالشح ند كانٌهع
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

6 
2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 
نماذج التعلم عند 

 االصرجىاب برونر ، اوزبل
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 االهداف التربوٌة :َرؼشف انطانة ػهً  2 7
 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ

8 
العوامل المؤثرة فً  :َرؼشف انطانة ػهً  2

 َالشحانى التعلم الصفً
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

9 
التفكٌر وحل  :َرؼشف انطانة ػهً  2

 تقٌٌم اداء االصرجىاب المشكالت

 ما وراء المعرفة :َرؼشف انطانة ػهً  2 10
 انرؼهى انزاذٍ

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 التعلم الصفً الفعال :َرؼشف انطانة ػهً  2 11
 تقٌٌم اداء انًُالشح

 = :نة ػهً َرؼشف انطا 2 12
 االصرجىاب

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة
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 /https://ktbby.com ....ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ
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 : فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .17
اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 رى١ٍف اٌطبٌجبد ثبٌجؾش فٟ اٌَّزغلاد ٚاٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌَبؽخ ٌزؼ١ّٕٙب ِفوكاد إٌّٙظ
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س يىرج وصف انًمشٌ

 

(  البحث ، االطروحة ، الرسالة ) طرائق كتابة / وصف انًمشس

 

 اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .17
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .18
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ  

 (البحث ، االطروحة ، الرسالة ) طرائق كتابة  هِي اٌّموه/ اٍُ  .19

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .20
ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب 

 إٌَخ/ اٌفظً  .21
 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .22
 ٍبػخ 30

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .23

 ٌِٛبد ٚاٌزطج١مبد االٍب١ٍخ فٟري٠ٚل اٌطبٌجخ ثبٌّغ أ٘لاف اٌّموه .24

 اهمية البحث العلمي في تقدم المجتمعاتان يتعرف الطالب على 
 خطة البحثان يتعرف الطالب على 

 مناهج البحثان يستوعب الطالب معنى 
 ان يتعرف الطالب على اهمية استخدام المنهج العلمي في كتابة البحث

 
 

 

لمقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف ا

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 ٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚا ِموهاد ايِقوط .18
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
اوَبة اٌطبٌجبد اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ثبٌٍ إٌّٙظ اٌؼٍّٟ فٟ اٌجؾش  -1أ

فُٙ اٌطبٌجبد ٌى١ف١خ اٍزقلاَ إٌّٙظ اٌؼٍّٟ فٟ وزبثخ اٌجؾش -2أ

 رطج١ك اٌطبٌجبد ٌجؼغ االٌٍ فٟ وزبثخ ِشىٍخ اٌجؾش -3أ
 ٌجؾش اٌؼٍّٟرؾ١ًٍ ثؼغ اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ اٌجبؽش فٟ ا-4أ
  -5أ

 

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

  رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ الكاء كٚه٘ب اٌزوثٛٞ َِزمجال1ة

 رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ فٟ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ثشىً طؾ١ؼ 2ة

  رؼي٠ي فٓ اٌزؼبًِ ِغ االفو٠ٓ 3ة

 4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ػ١ٍّخ ، إٌّبلشخاٌزؼٍُ اٌنارٟ ، االفالَ اي -
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌزم١١ُ اٌجٕبئٟ -
 افزجبهاد ِزٕٛػخ -
 اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رؾم١ك اٌناد  -1ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رمجً االفو٠ٓ ٚافىبهُ٘  -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 َ اٌنارٟ ، اٌزمبه٠و ٚاالٔشطخ اٌالطف١خاٌزؼً
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 اٌالؽظخ -
 رم١١ُ االكاء  -

 
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ  -1ك

ِٙبهاد رٕظ١ّ١خ  -2ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .20

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 ال٠ٛعل وزبة ِموه/ وزت اٌّموه

 ث١ٕخ اٌّموه .19

هعبد اٌزؼٍُ ِـ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 1

اهمٌة ،  مفهوم العلم

البحث العلمً فً تقدم 

تعرٌف ، المجتمعات

المعرفة ، البحث العلمً

، وطرق الحصول علٌها

الطرٌقة العلمٌة او 

 المنهج العلمً

 انرؼهى انزاذٍ
ة اختبارات شفوي

 وتحرٌرٌة

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 2

المنهج فً العلوم 

اساسٌات البحث ، االنسانٌة

  خطة البحث،  العلمً
 تقٌٌم اداء انًُالشح

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 3
 المنهج الوصفً

 االصرجىاب
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 المنهج التجرٌبً :َرؼشف انطانة ػهً  2 4
 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 5
 المنهج التارٌخً

 انًُالشح
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 6
 منهج تحلٌل النظم

 االصرجىاب
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 المنهج المسحً :َرؼشف انطانة ػهً  2 7
 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ

 المنهج االستداللً :َرؼشف انطانة ػهً  2 8
 لشحانًُا

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 منهج البحث المقارن :َرؼشف انطانة ػهً  2 9
 تقٌٌم اداء االصرجىاب

10 
منهج البحث المتعدد  :َرؼشف انطانة ػهً  2

 المداخل
 انرؼهى انزاذٍ

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

11 
منهج البحث المتعدد  :َرؼشف انطانة ػهً  2

 تقٌٌم اداء انًُالشح المداخل
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 مفهومه ، ادواته ، اسالٌبه :-البحث العلمً (   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 عبد الرحمن عدس. ذوقان عبٌدات       د. د: تألٌف 

 1992عاٌد عبد الحق، . د

 مناهج البحث التربوي

 أ انور حسٌن عبد الرحمن.حنا داود     دعزٌز . د: تألٌف 

) اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

ِغٍخ اٌؼٍَٛ إٌف١َخ  ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ 

ِغٍخ االٍزبم 

 ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ

 /https://ktbby.com ....ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

http://www.hnafs.com/ 

http://gesten.ksu.edu.sa/ar/research 

http://eapsegypt.tripod.com/ 

http://www.ektab.com/ 

 
 

 : فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .21
اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 رى١ٍف اٌطبٌجبد ثبٌجؾش فٟ اٌَّزغلاد ٚاٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌَبؽخ ٌزؼ١ّٕٙب ِفوكاد إٌّٙظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ktbby.com/
http://www.hnafs.com/
http://gesten.ksu.edu.sa/ar/research
http://eapsegypt.tripod.com/
http://www.ektab.com/
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س يىرج وصف انًمشٌ

 

علم نفس الشخصية / وصف انًمشس

 

 اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .25
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .26
 ح ٚإٌف١َخلَُ اٌؼٍَٛ اٌزوثٛٞ  

 علم نفس الشخصية هِي اٌّموه/ اٍُ  .27

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .28
ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب 

 إٌَخ/ اٌفظً  .29
 وٛهً صبٟٔ

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .30
 ٍبػخ 30

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .31

 ري٠ٚل اٌطبٌجخ ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌزطج١مبد االٍب١ٍخ فٟ أ٘لاف اٌّموه .32

 دراسة الشخصيةية اهمان يتعرف الطالب على 
 االتجاهات النظرية في تفسير الشخصيةان يتعرف الطالب على 

 ان يستوعب الطالب الفروق في التفسيرات النظرية للشخصية 
 ان يتعرف الطالب على اهمية استخدام المنهج العلمي في دراسة الشخصية

 
 

 

ص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائ

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .22
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  كاف اٌّؼوف١خ ٖاأل -أ
اوَبة اٌطبٌجبد اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ثبٌٍ اٌلهاٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍشقظ١خ  -1أ

فُٙ اٌطبٌجبد ٌى١ف١خ اٍزقلاَ إٌّٙظ اٌؼٍّٟ فٟ كهاٍخ اٌٍَٛن االَٔبٟٔ -2أ

 رطج١ك اٌطبٌجبد ٌجؼغ االٌٍ فٟ ل١بً اٌشقظ١خ -3أ
 ا١ٔخرؾ١ًٍ ثؼغ اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ اٌجبؽش فٟ ِغبي اٌشقظ١خ االٌٔ-4أ
  -5أ

 

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

  رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ الكاء كٚه٘ب اٌزوثٛٞ َِزمجال1ة

 رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ فٟ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ثشىً طؾ١ؼ 2ة

  رؼي٠ي فٓ اٌزؼبًِ ِغ االفو٠ٓ 3ة

 4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 إٌّبلشخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، االفالَ اٌؼ١ٍّخ ، -
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌزم١١ُ اٌجٕبئٟ -
 افزجبهاد ِزٕٛػخ -
 اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رؾم١ك اٌناد  -1ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رمجً االفو٠ٓ ٚافىبهُ٘  -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ٞ ، اٌزمبه٠و ٚاالٔشطخ اٌالطف١خاٌزؼٍُ اٌناد
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 اٌالؽظخ -
 رم١١ُ االكاء  -

 
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ  -1ك

ِٙبهاد رٕظ١ّ١خ  -2ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .24

 اٌّطٍٛثخ  ـ اٌىزت اٌّموهح1
 ال٠ٛعل وزبة ِموه/ وزت اٌّموه

د حسني عبد الفتاح الغامدي / مدارس علم النفس ونظريات الشخصية  -1(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 د سيد زلمد غنيم( / زلدداهتا ، قياسها ، نظرياهتا ) سيكولوجية الشخصية  -2

 د كامل زلمد زلمد عويضة/ علم نفس الشخصية  -3

 د زلمد السيد عبد الرمحن/ ة نظريات الشخصي -4

 برافني ترمجة عبد احلليم زلمود السيد. لورانس أ/ علم الشخصية  -5

 زلمد شحاتو ربيع/ علم نفس الشخصية  -6

 نبيل سفيان/ ادلختصر يف الشخصية واالرشاد النفسي  -7

 ث١ٕخ اٌّموه .23

رؼٍُ ِقوعبد اي اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 1
الدراسة ، تعريف الشخصية )

 انرؼهى انزاذٍ (العلمية للشخصية 
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انًُالشح (ادلر ) التحليل النفسي  :َرؼشف انطانة ػهً  2 2

 (ىورناي ) التحليل النفسي  :ػهً  َرؼشف انطانة 2 3
 االصرجىاب

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ (ماسلو ) االنسانية  :َرؼشف انطانة ػهً  2 4

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 5
 (باندورا ) االجتماعية ادلعرفية 

 انًُالشح
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 (روجرز ) ة الظاىرية الوجودي :َرؼشف انطانة ػهً  2 6
 االصرجىاب

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ ادلنحى التكاملي  :َرؼشف انطانة ػهً  2 7

 العوامل و السمات  :َرؼشف انطانة ػهً  2 8
 انًُالشح

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

9 
االختبارات )  1قياس الشخصية  :َرؼشف انطانة ػهً  2

 تقٌٌم اداء االصرجىاب (ة االسقاطي

10 
مقاييس ادليول )  2قياس الشخصية  :َرؼشف انطانة ػهً  2

 انرؼهى انزاذٍ (واالجتاىات 
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

11 
مقاييس )  3قياس الشخصية  :َرؼشف انطانة ػهً  2

 تقٌٌم اداء انًُالشح (التقدير وادلالحظة
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8-    The Cambridge handbook of personality psychology / 

Philip j. corr & Gerald matthews 

 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

ِغٍخ اٌؼٍَٛ إٌف١َخ  ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 

ِغٍخ االٍزبم 

 ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 

https://ktbby.com/ 

http://www.hnafs.com/ 

http://gesten.ksu.edu.sa/ar/research 

http://eapsegypt.tripod.com/ 

http://www.ektab.com/ 

 
 

 : فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .25
اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 رى١ٍف اٌطبٌجبد ثبٌجؾش فٟ اٌَّزغلاد ٚاٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌَبؽخ ٌزؼ١ّٕٙب ِفوكاد إٌّٙظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ktbby.com/
http://www.hnafs.com/
http://gesten.ksu.edu.sa/ar/research
http://eapsegypt.tripod.com/
http://www.ektab.com/
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س يىرج وصف انًمشٌ

 

االحصاء  / وصف انًمشس

 

 اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .33
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .34
 ٔف١َخلَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚاي  

 االحصاء هِي اٌّموه/ اٍُ  .35

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .36
ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب 

 إٌَخ/ اٌفظً  .37
 وٛهً صبٟٔ

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .38
 ٍبػخ 30

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .39

 ري٠ٚل اٌطبٌجخ ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌزطج١مبد االٍب١ٍخ فٟ أ٘لاف اٌّموه .40

 حصاء في البحث العلمياستخدام االاهمية ان يتعرف الطالب على 
 على الطرق االحصائية المناسبة لتحليل البيانات التربويةان يتعرف الطالب 

 اسس استخدام االسلوب االحصائي المناسب في البحث العلميان يستوعب الطالب 
 

 
 

 

قرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص الم

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .26
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
ثبٌٍ االؽظبء اٌجبد اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ اوَبة اٌؾ -1أ

االٍب١ٌت االؽظبئ١خ إٌّبٍجخ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فُٙ اٌطبٌجبد ٌى١ف١خ اٍزقلاَ -2أ

 اٌزّبه٠ٓ فٟ ِٛالف ػ١ٍّخ افزواػ١خرطج١ك اٌطبٌجبد ٌجؼغ -3أ
 spssاٌج١بٔبد ثبٍزقلاَ ثؤبِظ رؾ١ًٍ ثؼغ -4أ

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

  ٠ي وفبءح اٌطبٌجخ الكاء كٚه٘ب اٌزوثٛٞ َِزمجالرؼي1ة

 رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ فٟ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ثشىً طؾ١ؼ 2ة

  رؼي٠ي فٓ اٌزؼبًِ ِغ االفو٠ٓ 3ة

 4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، االفالَ اٌؼ١ٍّخ ، إٌّبلشخ -
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌزم١١ُ اٌجٕبئٟ -
 ِزٕٛػخافزجبهاد  -
 اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رؾم١ك اٌناد  -1ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رمجً االفو٠ٓ ٚافىبهُ٘  -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، اٌزمبه٠و ٚاالٔشطخ اٌالطف١خ
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 اٌالؽظخ -
 رم١١ُ االكاء  -

 
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ  -1ك

ِٙبهاد رٕظ١ّ١خ  -2ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .28

 اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ـ اٌىزت 1
 ال٠ٛعل وزبة ِموه/ وزت اٌّموه

طالػ اٌل٠ٓ ِؾّٛك / رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌٛطف١خ فٟ اٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ (   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 ػالَ

غبُٔ ؽغبط/ االؽظبء اٌٛطفٟ ٚاالٍزلالٌٟ   

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

ِغٍخ اٌؼٍَٛ إٌف١َخ  ....  (،اٌزمبه٠و ، ١ٌّخ اٌّغالد اٌغ) 

ِغٍخ االٍزبم 

 ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ

 ث١ٕخ اٌّموه .27

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 اٌزم١١ُؽو٠مخ  ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 1

تعريف ادلفاىيم ) مقدمة عامة 
االساسية يف االحصاء ، امهية 

استخدام االحصاء ، انواع 
 (االحصاء

 انرؼهى انزاذٍ
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 2

انواع ادلتغريات ، انواع االساليب 
االحصائية ادلعلمية والالمعلمية، 

اليب االحصاء الوصفي انواع اس
 واالستداليل

 تقٌٌم اداء انًُالشح

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 3
 بريسون: انواع معامالت االرتباط 

 االصرجىاب
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ سبريمان :َرؼشف انطانة ػهً  2 4

 كاندال تاو ، فاي :َرؼشف انطانة ػهً  2 5
 انًُالشح

ت شفوٌة اختبارا
 وتحرٌرٌة

 معامل االرتباط الثنائي :َرؼشف انطانة ػهً  2 6
 االصرجىاب

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ االختبارات التائية :َرؼشف انطانة ػهً  2 7

 حتليل التباين االحادي :َرؼشف انطانة ػهً  2 8
 انًُالشح

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء االصرجىاب حتليل االحندار :انطانة ػهً َرؼشف  2 9

10 
استخدام الرسوم البيانية لوصف  :َرؼشف انطانة ػهً  2

 انرؼهى انزاذٍ البيانات
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انًُالشح استخدام اجلداول لتلخيص البيانات :َرؼشف انطانة ػهً  2 11
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ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ
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 : فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .29
اٌزؼ١ّ١ٍخ  اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد 

 رى١ٍف اٌطبٌجبد ثبٌجؾش فٟ اٌَّزغلاد ٚاٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌَبؽخ ٌزؼ١ّٕٙب ِفوكاد إٌّٙظ
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س يىرج وصف انًمشٌ

 

علم نفس اللغة / وصف انًمشس

 

 اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .42
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ  

 غةعلم نفس الل هِي اٌّموه/ اٍُ  .43

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .44
ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب 

 إٌَخ/ اٌفظً  .45
 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .46
 ٍبػخ 30

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .47

 ري٠ٚل اٌطبٌجخ ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌزطج١مبد االٍب١ٍخ فٟ أ٘لاف اٌّموه .48

 اهمية علم نفس اللغةان يتعرف الطالب على 
 جوانبهاعلى وظائف اللغة وان يتعرف الطالب 

 المشكالت اللغويةان يستوعب الطالب 
 

 
 

 

لب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطا

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .30
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
اوَبة اٌطبٌجبد اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ثؼٍُ ٔفٌ اٌٍغخ  -1أ

ح فُٙ اٌطبٌجبد ٌى١ف١خ اٍزقلاَ إٌظو٠بد اٌّفَوح الوزَبة اٌٍغخ فٟ ػالط اٌّشبوً اٌٍغٛٞ-2أ

 رطج١ك اٌطبٌجبد ٌجؼغ اٌزّبه٠ٓ فٟ ِٛالف ػ١ٍّخ افزواػ١خ-3أ
 اٌّشىالد اٌٍغ٠ٛخرؾ١ًٍ ثؼغ -4أ

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

  رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ الكاء كٚه٘ب اٌزوثٛٞ َِزمجال1ة

 رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ فٟ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ثشىً طؾ١ؼ 2ة

  االفو٠ٓ رؼي٠ي فٓ اٌزؼبًِ ِغ 3ة

 4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، االفالَ اٌؼ١ٍّخ ، إٌّبلشخ -
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌزم١١ُ اٌجٕبئٟ -
 افزجبهاد ِزٕٛػخ -
 اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رؾم١ك اٌناد  -1ط

 ٌطبٌجخ ػٍٝ رمجً االفو٠ٓ ٚافىبهُ٘ رؼي٠ي اِىب١ٔخ ا -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، اٌزمبه٠و ٚاالٔشطخ اٌالطف١خ
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 اٌالؽظخ -
 رم١١ُ االكاء  -

 
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ  -1ك

ِٙبهاد رٕظ١ّ١خ  -2ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .32

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 ال٠ٛعل وزبة ِموه/ وزت اٌّموه

ِٛفك اٌؾّلأٟ( / كهاٍخ اٌغٛأت إٌف١َخ ٌٍغخ ) اٌٍغخ ٚػٍُ إٌفٌ (   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2  

عالي شٌّ اٌل٠ٓ( ٔب٘غٗ ٚٔظو٠برٗ ٚلؼب٠بَٖ) ػٍُ اٌٍغخ إٌفَٟ   

ػجل اٌؼي٠ي اٌؼغ١ٍٟ/ ػٍُ اٌٍغخ إٌفَٟ   

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

ِغٍخ اٌؼٍَٛ إٌف١َخ  ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 

ِغٍخ االٍزبم 

 ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ

١ٔذ ِٛالغ االٔزو، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
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 ث١ٕخ اٌّموه .31

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 (االصل والتطور) علم نفس اللغة  :َرؼشف انطانة ػهً  2 1
 انرؼهى انزاذٍ

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انًُالشح تعريف علم نفس اللغة :ي َرؼشف انطانة ػم 2 2

3 
2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 
مرحلة ما ) اكتساب وتطور اللغة 

 االصرجىاب (قبل اللغة ، ومرحلة اللغة احلقيقية
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

4 
2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 
النظريات النفسية ادلفسرة الكتساب 

 وتعلم اللغة
 اداءتقٌٌم  انرؼهى انزاذٍ

 وظائف اللغة :َرؼشف انطانة ػهً  2 5
 انًُالشح

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

6 
2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 
مستويات ) اجلوانب اللغوية 

 االصرجىاب (التحليالت اللغوية
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 اءتقٌٌم اد انرؼهى انزاذٍ اجلوانب العضوية الفسيولوجية للغة :َرؼشف انطانة ػهً  2 7

 اجلوانب العصبية للغة :َرؼشف انطانة ػهً  2 8
 انًُالشح

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء االصرجىاب (اللفظ ، ادلعىن) ادلفردات اللغوية  :َرؼشف انطانة ػهً  2 9

 ادلشكالت اللغوية :َرؼشف انطانة ػهً  2 10
 انرؼهى انزاذٍ

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انًُالشح الفروق الفردية يف اللغة :َرؼشف انطانة ػهً  2 11
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 : فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .33

اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 رى١ٍف اٌطبٌجبد ثبٌجؾش فٟ اٌَّزغلاد ٚاٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌَبؽخ ٌزؼ١ّٕٙب ِفوكاد إٌّٙظ
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س يىرج وصف انًمشٌ

 

النمو علم نفس / وصف انًمشس

 

 اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .49
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .50
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ  

 النموعلم نفس  هِي اٌّموه/ اٍُ  .51

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .52
ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب 

 إٌَخ/ اٌفظً  .53
 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .54
 ٍبػخ 30

  ف ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛص .55

 ري٠ٚل اٌطبٌجخ ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌزطج١مبد االٍب١ٍخ فٟ أ٘لاف اٌّموه .56

 النمواهمية علم نفس ان يتعرف الطالب على 
 علم نفس النمو في حل المشكالت النفسةعلى وظائف ان يتعرف الطالب 

 النمائية لبعض الطلبةالمشكالت ان يستوعب الطالب 
 

 
 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.جالبرنام

 ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ِموهاد ايِقوط .34
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
إٌّٛ اوَبة اٌطبٌجبد اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ثؼٍُ ٔفٌ  -1أ

اٌزوث٠ٛخ فٟ ػالط اٌّشبوً اٌٍغ٠ٛخ ٌٍّٕٛفُٙ اٌطبٌجبد ٌى١ف١خ اٍزقلاَ إٌظو٠بد اٌّفَوح -2أ

 رطج١ك اٌطبٌجبد ٌجؼغ اٌزّبه٠ٓ فٟ ِٛالف ػ١ٍّخ افزواػ١خ-3أ
 ٌّٕبئ١خااٌّشىالد رؾ١ًٍ ثؼغ -4أ

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

  رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ الكاء كٚه٘ب اٌزوثٛٞ َِزمجال1ة

 رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ فٟ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ثشىً طؾ١ؼ 2ة

  رؼي٠ي فٓ اٌزؼبًِ ِغ االفو٠ٓ 3ة

 4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِٕبلشخاٌزؼٍُ اٌنارٟ ، االفالَ اٌؼ١ٍّخ ، اي -
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌزم١١ُ اٌجٕبئٟ -
 افزجبهاد ِزٕٛػخ -
 اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رؾم١ك اٌناد  -1ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رمجً االفو٠ٓ ٚافىبهُ٘  -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌزمبه٠و ٚاالٔشطخ اٌالطف١خ اٌزؼٍُ اٌنارٟ ،
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 اٌالؽظخ -
 رم١١ُ االكاء  -

 
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ  -1ك

ِٙبهاد رٕظ١ّ١خ  -2ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .35

َ ِقوعبد اٌزؼً اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 1

 نفس علم عن تارٌخٌه نبذه
 تعرٌف  وتوضٌح النمو
 وعناصره ومظاهره النمو

 النمو على المؤثره والعوامل
 وبٌئٌه وراثٌه عوامل من

 وغدد

 انرؼهى انزاذٍ
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 :انطانة ػهً  َرؼشف 2 2
 تتعرف لكً الدماغ مكونات
 فً جزء كل عن الطالبه
 وظٌفته ومعرفه الدماغ

 تقٌٌم اداء انًُالشح

3-4 

4 

 :َرؼشف انطانة ػهً 

 النمو تناولت نظرٌات
 كل تطبٌق ومعرفه  المعرفً

 المعرفً النمو فً نظرٌه
 وفٌجوتسكً بٌاجٌه كنظرٌه
 ونظرٌه وارنر هانز ونظرٌه
 برونر جٌروم

 الصرجىابا
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

5-6 

4 

 :َرؼشف انطانة ػهً 

  النمو تناولت نظرٌات
  نظرٌه كل وتطبٌقات اللغوي
 وفٌجوتسكً بٌاجٌه كنظرٌه
  تشومسكً ونظرٌه

 السلوكٌه والنظرٌه

 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ

7-8 

4 

 :َرؼشف انطانة ػهً 

 توضٌح االنفعالً النمو
 واهم ياالنفعال النمو معنى

 فً النظر ووجهات النظرٌات
 واهم االنفعالً النمو تفسٌر

 خفض فً التطبٌقات
 جٌمس  كنظرٌه االنفعاالت

 بارد كانون ونظرٌه النح
 الزورس ونظرٌه

 انًُالشح
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

9 

2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 

 توضٌح  االخالقً النمو
 تنمو وكٌف االخالق معنى

 لتعزٌز  التطبٌقات وماهً
 واهم االخالقً النمو

 له المفسره النظرٌات
 بك كولبرجونظرٌه كنظرٌه

 جلجان ونظرٌه  هافجهرست

 االصرجىاب
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

10 

2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 

 اجتماعً النفس النمو
 النظرٌات واهم  وتطبٌقاته

 كنظرٌه تناولته التً
  جٌمس ونظرٌه ارٌكسون

 ونوٌلس ونظرٌه مارشٌا

 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ

 المعلومات معالجه نظرٌه :َرؼشف انطانة ػهً  2 11
 انًُالشح تطبٌقاتها واهم

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

12 

 وتطبٌقاته التعلق مفهوم :َرؼشف انطانة ػهً  2
 فسرته التً النظرٌات واهم

 ونظرٌه بولبً كنظرٌه
 والنظرٌه النفسً التحلٌل

 تقٌٌم اداء واباالصرج
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .36

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 ال٠ٛعل وزبة ِموه/ وزت اٌّموه

  الدهٌبً زٌنه المترجم للمؤلف الدماغ خفاٌا  اوال(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

  المعطً عبد مصطفى حسن للمؤلف النمو نفس علم ثانٌا

  غزال ابو محمود للمؤلف  وتطبٌقاتها النمو نظرٌات الثالث

  الرٌماوي محمود عوده للمؤلف النمو نفس علم  الرابع

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

ِغٍخ اٌؼٍَٛ إٌف١َخ  ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 

عٍخ االٍزبم َ

 ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 

https://ktbby.com/ 

http://www.hnafs.com/ 

http://gesten.ksu.edu.sa/ar/research 

http://eapsegypt.tripod.com/ 

http://www.ektab.com/ 

 
 

 : فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .37
اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 ٚاٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌَبؽخ ٌزؼ١ّٕٙب ِفوكاد إٌّٙظرى١ٍف اٌطبٌجبد ثبٌجؾش فٟ اٌَّزغلاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلوكٌه

 االدراكً النمو :َرؼشف انطانة ػهً  2 13
 انرؼهى انزاذٍ

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

https://ktbby.com/
http://www.hnafs.com/
http://gesten.ksu.edu.sa/ar/research
http://eapsegypt.tripod.com/
http://www.ektab.com/
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س يىرج وصف انًمشٌ

 

التربية الخاصة / وصف انًمشس

 

 اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .57
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .58
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ  

 التربية الخاصة هِي اٌّموه/ اٍُ  .59

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .60
ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب 

 إٌَخ/ اٌفظً  .61
 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .62
 ٍبػخ 30

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .63

 ري٠ٚل اٌطبٌجخ ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌزطج١مبد االٍب١ٍخ فٟ أ٘لاف اٌّموه .64

 دور التربية الخاصة في خدمة ذوي االحتياجات الخاصةان يتعرف الطالب على 
 فسةفي حل المشكالت النالتربية الخاصة على وظائف ان يتعرف الطالب 

 ذوي االحتياجات الخاصةالمشكالت النمائية لبعض ان يستوعب الطالب 
 

 
 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم ن فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى م

 ؛.البرنامج

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .38
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
ثنٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخ اوَبة اٌطبٌجبد اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ  -1أ

فٟ ػالط اٌّشبوً اٌزوث٠ٛخ ث١خ اٌقبطخ االٌٍ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌزوفُٙ اٌطبٌجبد ٌى١ف١خ اٍزقلاَ -2أ

 رطج١ك اٌطبٌجبد ٌجؼغ اٌزّبه٠ٓ فٟ ِٛالف ػ١ٍّخ افزواػ١خ-3أ
 ٌنٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخاٌّشىالد رؾ١ًٍ ثؼغ -4أ

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

  رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ الكاء كٚه٘ب اٌزوثٛٞ َِزمجال1ة

 ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ثشىً طؾ١ؼرؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ فٟ  2ة

  رؼي٠ي فٓ اٌزؼبًِ ِغ االفو٠ٓ 3ة

 4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، االفالَ اٌؼ١ٍّخ ، إٌّبلشخ -
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌزم١١ُ اٌجٕبئٟ -
 افزجبهاد ِزٕٛػخ -
 اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ا١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رؾم١ك اٌناد رؼي٠ي اِه -1ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رمجً االفو٠ٓ ٚافىبهُ٘  -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، اٌزمبه٠و ٚاالٔشطخ اٌالطف١خ
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 اٌالؽظخ -
 رم١١ُ االكاء  -

 
(. هٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ اٌّٙبهاد األؿ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ  -1ك

ِٙبهاد رٕظ١ّ١خ  -2ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .40

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 ال٠ٛعل وزبة ِموه/ وزت اٌّموه

جمال الخطٌب / اسس التربٌة الخاصة (   اٌّظبكه)ٌوئ١َ١خ ـ اٌّواعغ ا2

ٌوسف القرٌوتً والصمادي / المدخل الى التربٌة الخاصة 

والسرٌوطً 

 ترجمة فتحً جروان/ الطلبة ذوو الحاجات الخاصة 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

َ إٌف١َخ ِغٍخ اٌؼٍٛ ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 

ِغٍخ االٍزبم 

 ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ

 ث١ٕخ اٌّموه .39

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 1
ادلبادئ وادلفاىيم االساسية يف الرتبية 

 انرؼهى انزاذٍ اصةاخل
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 2
سيكولوجية ادلعاقني عقليا واخلدمات 

 تقٌٌم اداء انًُالشح ادلقدمة ذلم

3 
2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 
سيكولوجية ادلعاقني مسعيا واخلدمات 

 االصرجىاب ادلقدمة ذلم
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ التوحد :نً َرؼشف انطانة ع 2 4

5 
2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 
سيكولوجية االضطرابات االنفعالية 

 انًُالشح واخلدمات ادلقدمة ذلم
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 صعوبات التعلم العامة واخلاصة :َرؼشف انطانة ػهً  2 6
 االصرجىاب

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

7 
2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 
سيكولوجية ادلعاقني حركيا 

 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ واخلدمات ادلقدمة ذلم

8 
سيكولوجية التفوق العقلي  :َرؼشف انطانة ػهً  2

 انًُالشح واخلدمات ادلقدمة ذلم
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء االصرجىاب اضطرابات التواصل :َرؼشف انطانة ػهً  2 9

10 
سيكولوجية ادلعاقني بصريا  :ػهً َرؼشف انطانة  2

 انرؼهى انزاذٍ واخلدمات ادلقدمة ذلم
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انًُالشح التدخل ادلبكر والتأىيل اجملتمعي :َرؼشف انطانة ػهً  2 11
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ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
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 : فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .41
اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 اٌَّزغلاد ٚاٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌَبؽخ ٌزؼ١ّٕٙب ِفوكاد إٌّٙظ رى١ٍف اٌطبٌجبد ثبٌجؾش فٟ
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 ًَىرج وصف انًمشس

 

 وصف انًمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .65

 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .66

 اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ اٌزوثٛٞ هِي اٌّموه/ اٍُ  .67

 ٍبػخ اٍجٛػ١ب 2 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .68

  إٌَخ/ اٌفظً  .69

 ٍبػخ 30 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .70

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .71

 أ٘لاف اٌّموه .72

 بيان أمهية القياس والتقومي يف العصر احلديث وتوضيح ادلفاىيم االساسية للقياس وللتقومي ولالختبار وابراز االفكار وادلستحدثات

 
 
 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم صوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة الق

 ؛.البرنامج

 رؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاي ِموهاد ايِقوط .42
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 أْ ٠زؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ ٚأٔٛاػّٙب -1أ

 (االفزجبه –اٌزم٠ُٛ  –اٌم١بً )أْ ٠زؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ  -2أ

 أكهان اٌطٍجخ ٌَّزؾلصبد اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ اٌزوثٛٞ -3أ
 ١ٍ٠خ ٚأٛاػٙبأْ ٠فُٙ اٌطٍجخ ا١ّ٘خ االفزجبهد اٌزؾض -4أ
 ٠زؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ ِيا٠ب ٚػ١ٛة ع١ّغ أٛاع االفزجبهاد -5أ
 اْ ٠لهن اٌطٍجخ ا١ّ٘خ اٍزقلاَ ع١ّغ اٌطوق اٌَّزقلِخ فٟ اٌٍٛبئً االؽظبئ١خ  -6أ

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

 ػّٓ اٌّبكحاْ ٠زٛطً اٌطٍجخ ال٠غبك ؽٍٛي ال٠خ ِشبوً رؼزوػُٙ    -1ة

 اْ ٠فىو اٌطٍجخ ثبٍب١ٌت ِٚٙبهاد ٌٍزؼبًِ ِغ اٌظؼٛثبد اٌزٟ رؼزوػٗ فٟ اٌزؼٍُ   -2ة

 ػبٟٚٔداْ رىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ  ِٙبهح اٌزؼ١ٍُ اٌنارٟ ٚاي   -3ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .االختبارتػوع ٌّٕبمط ِٓ  اٌّؾبػوح ، إٌّبلشخ ٚاالٍزغٛاة ،

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 ؽو٠و٠خ ٚاٌشف٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخاٌذاالفزجبهاد 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌملهح ػٍٝ اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد  -1ط

 اٌملهح ػٍٝ اٌؼًّ اٌفوكٞ  -2ط

 رؾًّ اٌَّؤ١ٌٚخ فٟ اٌؼًّ اٌّٛوً ا١ٌٗ ٚأغبىٖ  -3ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبػوح ، إٌّبلشخ ٚاالٍزغٛاة

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

ِلافالرُٙ فٟ ِٕبلشبد عّبػ١خ ِٚلٜ رّىٓ اٌطبٌجخ ٚرطٛه٘ب فٟ ط١بغخ االفىبه ثطوق رُٕ  رم١١ُ -1

 ػٓ االؽزواَ
 رم١١ُ االٔشطخ اٌغّبػ١خ اٌّملِخ -2

 
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اٌملهح ػٍٝ اٌؼًّ اٌفوكٞ  -1ك

 اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد  -2ك

 .رؾًّ ااٌَّئ١ٌٛخ فٟ اٌؼًّ اٌّٛوً إ١ٌٙب ٚأغبىٖ  -3ك

 الحديثة المناهج وطرائق التدريس اٍزقلاَ اٌطٍجخ ٌالٔزؤذ ٌٍجؾش ػٓ     -4ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .44

  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 صباح حسني العجيلي/ مدخل اىل القياس والتقومي الرتبوي  (  ِظبكهاي)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( .... ،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 التقومي والقياس النفسي والرتبوي/ امحد زلمد الطيب 

 اساسيات القياس والتقومي الرتبوي/ زيد اذلويدي 

 ث١ٕخ اٌّموه .43

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بً / ِملِخ  :َرؼشف انطانة ػهً  2 1

 انرؼهى انزاذٍ ٚاالفزجبه ٚاٌؼاللخ ث١ّٕٙب
اختبارات 

شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

ر١ّٙلٞ، / )أٛاع اٌزم٠ُٛ :َرؼشف انطانة ػهً  2 2

ثٕبئٟ، رغ١ّؼٟ ،ِؾىٟ 

 (ِوعغ، ِؼ١بهٞ ِوعغ
 تقٌٌم اداء انًُالشح

 اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ :َرؼشف انطانة ػهً  2 3

)  االؽظبئ١خ فٟ اٌم١بً 

ِزغ١واد ِزظٍخ ِزمطؼخ 

ٚرٛى٠ؼبد رىواه٠خ،علٚي 

رىواهٞ،ِؼٍغ 

 (رىواهٞ،ِٕؾٕٝ رىواهٞ

 االصرجىاب
اختبارات 

شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

) أٛاع اٌم١بً  :َرؼشف انطانة ػهً  2 4

اٍّٟ،هرجٟ،فبطٍٟ، )

 (َٔجٟ
 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ

)  اٌزؾظ١ٍ١خ  االفزجبهاد :َرؼشف انطانة ػهً  2 5

اٌزقط١ؾ ٌالفزجبه 

اٌزؾظ١ٍٟ ٚاالػلاك ٌٗ، 

فطٛاد اػلاك االفزجبه 

ٚرظ١ٕف ثٍَٛ ٌال٘لاف 

 (اٌزؼ١ّ١ٍخ

 انًُالشح
اختبارات 

شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 اٌظلق ٚأٛاػٗ :َرؼشف انطانة ػهً  2 6-7

 انرؼهى انزاذٍ
اختبارات 

شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انًُالشح اٌضجبد ٚأٛاػٗ :َرؼشف انطانة ػهً  2 8-9

 رم١ٕٓ االفزجبهاد :َرؼشف انطانة ػهً  2 10

 االصرجىاب
اختبارات 

شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

اٌّؼب١٠و اٌّشزمخ ٌزف١َو  :َرؼشف انطانة ػهً  2 11-12

 االفزجبهاد
 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ
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ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ع االٌىزو١ٔٚخة ـ اٌّواط

.... 
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 : فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .10
اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 ٘ب ِفوكاد إٌّٙظرى١ٍف اٌطبٌجبد ثبٌجؾش فٟ اٌَّزغلاد ٚاٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌَبؽخ ٌزؼ١ّٓ
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س يىرج وصف انًمشٌ

 

نظريات التعلم والتعليم / وصف انًمشس

 

 اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .73
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .74
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ  

 نظريات التعلم والتعليم هِي اٌّموه/ اٍُ  .75

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .76
ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب 

 إٌَخ/ اٌفظً  .77
 

 (اٌىٍٟ)ها١ٍخ ػلك اٌَبػبد اٌل .78
 ٍبػخ 30

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .79

 ري٠ٚل اٌطبٌجخ ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌزطج١مبد االٍب١ٍخ فٟ أ٘لاف اٌّموه .80

تعديل السلوك  يف رلاليطبق النظريات ومفاىيمها وفنيات التعلم نظريات التعلم ويستنبط ادلفاىيم األساسية ادلرتبطة بكل نظرية من أن 
 .شاد النفسي والرتبوياإلررلال  ويف اإلنساين

 .شرح معىن النظرية يف علم النفس وأن يقارن بينها وبني نظريهتا يف العلوم الطبيعيةي
 يقارن بني التفسريات النظرية ادلختلفة حلدوث عملية التعلم

 
 

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

بد من الربط بٌنها وبٌن وصف وال. المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .45
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
ثبٌٕظو٠بد اٌزٟ فَود اٌزؼٍُ فٟ ِٛالف ِزؼلكح اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ  اوَبة اٌطبٌجبد -1أ

فٟ ػالط اٌّشبوً اٌزوث٠ٛخ  اٌزؼٍُفُٙ اٌطبٌجبد ٌى١ف١خ اٍزقلاَ االٌٍ اٌؼ١ٍّخ فٟ -2أ

 رطج١ك اٌطبٌجبد ٌجؼغ اٌزّبه٠ٓ فٟ ِٛالف ػ١ٍّخ افزواػ١خ-3أ
 اٌزوث٠ٛخاٌّشىالد رؾ١ًٍ ثؼغ -4أ

  .ِموهطخ ثبياٌقب ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

  رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ الكاء كٚه٘ب اٌزوثٛٞ َِزمجال1ة

 رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ فٟ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ثشىً طؾ١ؼ 2ة

  رؼي٠ي فٓ اٌزؼبًِ ِغ االفو٠ٓ 3ة

 4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، االفالَ اٌؼ١ٍّخ ، إٌّبلشخ -
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌجٕبئٟ اٌزم١١ُ -
 افزجبهاد ِزٕٛػخ -
 اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رؾم١ك اٌناد  -1ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رمجً االفو٠ٓ ٚافىبهُ٘  -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، اٌزمبه٠و ٚاالٔشطخ اٌالطف١خ
 اٌزم١١ُ  ؽوائك   

 اٌالؽظخ -
 رم١١ُ االكاء  -

 
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ  -1ك

ِٙبهاد رٕظ١ّ١خ  -2ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .47

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 ال٠ٛعل وزبة ِموه/ وزت اٌّموه

 ث١ٕخ اٌّموه .46

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ٠مخ اٌزؼ١ٍُؽو

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 1

شرح معىن النظرية يف العلوم النفسية 
ومقارنتها بنظريتها يف العلوم العلمية 

عرض ووتبيان أمهية دراسة النظريات 
دلفاىيم التعلم يف ضوء التوجهات 

الكربى يف علم النفس 

 انرؼهى انزاذٍ
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 :نطانة ػهً َرؼشف ا 2 2
نظرية التعلم باإلشراط الكالسيكي 

 تقٌٌم اداء انًُالشحوتطبيقاهتا (   بافلوف )

3 
2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 
نظرية التعلم باإلشراط الوسيلي 

 االصرجىابوتطبيقاهتا ( ثورندايك)
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

4 
2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 
نظرية التعلم باإلشراط 

 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍوتطبيقاهتا ( سكنر)اإلجرائي

5 
2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 
(  جاثري)نظرية التعلم باالقرتان

 انًُالشحوتطبيقاهتا 
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

6 
2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 
(  كالرك ىل)نظرية احلافز 

 االصرجىاب. وتطبيقاهتا
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

7 
2 

 :َرؼشف انطانة ػهً 
أوجو الشبو واالختالف بني 

 النظريات
 تقٌٌم اداء انرؼهى انزاذٍ

8 
( كوفكا وزمالؤه)نظرية اجلشطالت  :َرؼشف انطانة ػهً  2

 انًُالشحوتطبيقاهتا 
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

9 
( بياجيو)نظرية النمو ادلعريف  :َرؼشف انطانة ػهً  2

 تقٌٌم اداء االصرجىابوتطبيقاهتا 

10 
( اوزوبل)نظرية التعلم ذو ادلعىن :نطانة ػهً َرؼشف ا 2

 انرؼهى انزاذٍوتطبيقاهتا 
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انًُالشحنظرية برونر وتطبيقاهتا  :َرؼشف انطانة ػهً  2 11

 تقٌٌم اداء االصرجىابنظرية جتهيز ادلعلومات وتطبيقاهتا  :َرؼشف انطانة ػهً   12

13 
( باندورا)نظرية التعلم بادلالحظة :ػهً َرؼشف انطانة  

 انرؼهى انزاذٍوتطبيقاهتا 
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة



  
 46انصفحح 

 
  

يوسف قطامي  / . نظريات التعلم والتعليم(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
مد جاسم  زلمد مح/ .نظريات التعلم

عبد اذلادي جودت  / نظريات التعلم وتطبيقاهتا الرتبوية،
 ابراىيم وجيو زلمود / ."أسسو،نظرياتو وتطبيقاتو" التعلم.

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

ِغٍخ اٌؼٍَٛ إٌف١َخ  ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 

ِغٍخ االٍزبم 

 ٠خِغٍخ اٌجؾٛس اٌزوثٛ

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 

https://ktbby.com/ 

http://www.hnafs.com/ 

http://gesten.ksu.edu.sa/ar/research 

http://eapsegypt.tripod.com/ 

http://www.ektab.com/ 

 
 

 : فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .48
اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 اٌَبؽخ ٌزؼ١ّٕٙب ِفوكاد إٌّٙظ رى١ٍف اٌطبٌجبد ثبٌجؾش فٟ اٌَّزغلاد ٚاٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ اٌّٛعٛكح فٟ
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 ًَىرج وصف انًمشس

 

مناهج البحث / وصف انًمشس

 

 

 اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .2
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ 

 ِٕب٘ظ اٌجؾش هِي اٌّموه/ اٍُ  .3

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .4
 ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .5
 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .6
 ٍبػخ 30

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 
 يُاهج انثحث ،انُظشَح انؼهًُح ،االفرشاضاخ ،االهذاف ،انفشوق ،انًشكهح ،يُهج : ذزوَذ انطانثاخ تانًفاهُى انؼهًُح  االذُح  -1
 انراسَخٍ ،انىصفٍ ، انرجشَثٍ ، انًالحظح ، انًماتهح ، االصرثُاٌ ، انؼُُح انثحث 

 اهًُح اَىاع انثحث ، اصش اصرخذاو انًصادس وانًشاجغ انؼهًُح ، االهًُح واالخرثاس وانًادج :طانثاخ تانًؼهىياخ حىل ذزوَذ ال -2

 وانًصادس وانُمذ نهًُهج انراسَخٍ ، خطىاخ واَىاع انذساصاخ نهًُهج انىصفٍ ، طثُؼح وضثظ واهذاف واَىاع انًُهج انرجشَثٍ ، ادواخ

 حجاو انؼُُاخ ، يثادئ االحصاء فٍ انثحث انرشتىٌ ،كراتح انثحث ،يؤصضاخ انثحث انرشتىٌانمُاس ،اخرثاس واَىاع وا

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

من الربط بٌنها وبٌن وصف  والبد. مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج

 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .10
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
اوَبة اٌطبٌجبد اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ثبٌٍ اٌجؾش اٌؼٍّٟ  -1أ

ِقزٍفخ فٟ اٌجؾش فُٙ اٌطبٌجبد ٌى١ف١خ اٍزقلاَ إٌّب٘ظ اٌؼ١ٍّخ اي-2أ

 رطج١ك اٌطبٌجبد ٌجؼغ اٌزّبه٠ٓ فٟ ِٛالف ػ١ٍّخ افزواػ١خ-3أ
 اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ اٌجبؽش فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟرؾ١ًٍ ثؼغ -4أ

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

  رؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ الكاء كٚه٘ب اٌزوثٛٞ َِزمجال1ة

 ِؼٍِٛبد ثشىً طؾ١ؼرؼي٠ي وفبءح اٌطبٌجخ فٟ ِؼبٌغخ اي 2ة

  رؼي٠ي فٓ اٌزؼبًِ ِغ االفو٠ٓ 3ة

 4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، االفالَ اٌؼ١ٍّخ ، إٌّبلشخ -
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌزم١١ُ اٌجٕبئٟ -
 افزجبهاد ِزٕٛػخ -
 اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٌجخ ػٍٝ رؾم١ك اٌناد رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطب -1ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رمجً االفو٠ٓ ٚافىبهُ٘  -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، اٌزمبه٠و ٚاالٔشطخ اٌالطف١خ
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 اٌالؽظخ -
 رم١١ُ االكاء  -

 
(. لخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼً) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ  -1ك

ِٙبهاد رٕظ١ّ١خ  -2ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 :َرؼشف انطانة ػهً  2 1

مفاهٌم أساسٌة فً البحث 
طرق الوصول إلى )العلمً 

عرفة، افتراضات البحث الم
العلمً، أهداف البحث 

العلمً، مواصفات البحث 
الجٌد، مشكالت الطرٌقة 

العلمٌة فً األبحاث التربوٌة 
واالجتماعٌة، المبادئ 

  ).األخالقٌة فً البحث العلمً

 انرؼهى انزاذٍ
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

2 

) : خطوات البحث العلمً :َرؼشف انطانة ػهً  2
كلة البحث، اختٌار مش

مراجعة األدب المتصل 
بالدراسة، صٌاغة فرضٌات 

البحث، تصمٌم مخطط 
البحث، جمع البٌانات، عرض 

البٌانات وتحلٌلها، كتابة 
 .التقرٌر

 تقٌٌم اداء انًُالشح

3 

عناصر : تصمٌم خطة البحث :َرؼشف انطانة ػهً  2
منهجٌة / خطة البحث 

/  .وإجراءات البحث
كتابة كٌفٌة : قائمة المراجع

الكتب، والرسائل : المراجع 
العلمٌة، واألبحاث المنشورة 

الدورٌات ) فً مجالت علمٌة 
ومؤتمرات، والمواقع ( 

باللغة العربٌة . ) االلكترونٌة
واالنجلٌزٌة وإعطاء نماذج 

 (لها 

 تقٌٌم اداء االصرجىاب

4 

البحث / مناهج البحث :َرؼشف انطانة ػهً  2
 : التارٌخً

ٌة للبحث الخصائص األساس
 .التارٌخً

المصادر األولٌة والمصادر 
. الثانوٌة

جوانب القوة وجوانب 
. القصور فً البحث التارٌخً

 خطوات البحث التارٌخً 

 انرؼهى انزاذٍ
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

5 2 

 : البحوث الوصفٌة :َرؼشف انطانة ػهً 
 .أنواع البحوث الوصفٌة

أنواع : البحوث المسحٌة
المسح : ٌةالبحوث المسح

التربوي، والمسح االجتماعً، 
والمسح الثقافً، ومسح الرأي 

العام، 
تحلٌل المحتوى، تحلٌل 
العمل، دراسة الحالة، 

 .الدراسات العلٌة المقارنة

 تقٌٌم اداء انًُالشح

6-7 2 

 :البحث التجرٌبً :َرؼشف انطانة ػهً 
مفهوم البحث التجرٌبً 

 .وخصائصه
المتغٌرات فً البحث 

. بًالتجري
. الصدق فً البحث التجرٌبً

التصامٌم : التصامٌم التجرٌبٌة

 تقٌٌم اداء االصرجىاب
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

موفق الحمدانً واخرون / مناهج البحث العلمً، أساسٌات البحث العلمً،  (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
عدنان عوض / مناهج البحث العلمً

عبد الحلٌم محمود / مناهج البحث العلمً فً المجاالت التربوٌة والنفسٌة
 منسً

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

ِغٍخ اٌؼٍَٛ إٌف١َخ  ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 

ِغٍخ االٍزبم 

 ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ

شبه التجرٌبٌة، التصامٌم 
التجرٌبٌة الحقٌقٌة، والتصامٌم 
التجرٌبٌة العاملٌة، التصامٌم 

. ذات الفرد الواحد
 

8-9  

 : العٌنات فً البحث العلمً 
 .المجتمع والعٌنة

العٌنات : أنواع العٌنات
حتمالٌة، والعٌنات غٌر اال

. االحتمالٌة
. خطوات اختٌار العٌنة 

. تقدٌر حجم العٌنة
األخطاء العامة فً اختٌار 

 العٌنة

 انرؼهى انزاذٍ
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

10  

 : أدوات ووسائل جمع البٌانات 
 .المالحظة

. المقابلة
 االستبٌان

 تقٌٌم اداء انًُالشح

11-12  

   :كتابة تقرٌر البحث 
 :وٌتضمن الخطوات التالٌة

: كتابة مشكلة البحث
مقدمة البحث ، : وتتضمن

تحدٌد المشكلة وأسئلتها، 
مبررات )الغرض من البحث 

، أهمٌة البحث، (البحث
وفرضٌات البحث وأسئلته، 
والتعرٌفات اإلجرائٌة ألهم 

 . المصطلحات
: مراجعة أدبٌات الدراسة

اإلطار النظري، والدراسات 
 السابقة 

وتشمل : راءات البحثإج
منهج البحث وتصمٌمه، 
والعٌنة، ومواد وأدوات 

البحث واإلجراءات، والضبط 
التجرٌبً للبحث، وتحلٌل 

 . البٌانات
التحلٌل : نتائج البحث

اإلحصائً وقراءة النتائج 
 . وتفسٌرها

 . خالصة البحث
 .قائمة المراجع

 المالحق
الصفحات التمهٌدٌة 

 . والختامٌة

 انرؼهى انزاذٍ
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة
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ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 

https://ktbby.com/ 

http://www.hnafs.com/ 

http://gesten.ksu.edu.sa/ar/research 

http://eapsegypt.tripod.com/ 

http://www.ektab.com/ 

 
 

 : فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .10
اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 رى١ٍف اٌطبٌجبد ثبٌجؾش فٟ اٌَّزغلاد ٚاٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌَبؽخ ٌزؼ١ّٕٙب ِفوكاد إٌّٙظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ktbby.com/
http://www.hnafs.com/
http://gesten.ksu.edu.sa/ar/research
http://eapsegypt.tripod.com/
http://www.ektab.com/
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س يىرج وصف انًمشٌ

 

اللغة االنكليزية / وصف انًمشس

 

 اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ لَُ اياي .10
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ  

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .11
اللغة االنكلٌزٌة 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .12
ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب 

 إٌَخ/ اٌفظً  .13
 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .14
 ٍبػخ 30

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .15

 ٍب١ٍخ فٟري٠ٚل اٌطبٌجخ ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌزطج١مبد اال أ٘لاف اٌّموه .16

ان اذلدف وراء تدريس مادة االنكليزية العامة القسام غري ادلختصة ىو تطوير مهارات اللغة االنكليزية كلغة اجنبية 
يهدف ادلنهج اىل دعم اطالع الطالبات على التقنيات الفكرية اللغوية والدراسية احلديثة . لطالبات الدراسات العليا

 .اللغة األنكليزية لتطوير مهارات البحث الدراسي العادليومساعدهتم على التدريب الذايت يف 
 
 
 

 
 

 

وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .13
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 .رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ االػزّبك ػٍٝ اٌناد فٟ ِب٠قض اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِغ اهشبكٖ اٌَّزّو. 

 .االؽالع ػٍٝ صمبفبد ِزٕٛػخ . 2أ

 .ك ِٕٙغ١خ صبثزخ فٟ رمظٟ اٌؾمبئك ٚاٌزضجذ ِٕٙباػزّب. 3أ

 .ر١ٙئخ اٌغ١ً اٌغل٠ل ِٓ رله١َ٠ٟ اٌَّزمجً ٌٍزؼبًِ ِغ وً ِب٘ٛ ؽل٠ش ِٓ ِٕب٘ظ ٚؽوائك رله٠ٌ. 4أ

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 
 .االؽالع ػٍٝ صمبفبد اٌشؼٛة االفوٜ ٚاالٍزفبكح ِٓ رغبهثُٙ. 1ة

 .صخ ثبٌزله٠ٌ رزّبشب ِغ ؽلاصخ اٌّموهر١ٙئخ اٍب١ٌت ؽلٞ.2ة

 .اشوان اٌطٍجخ اوضو ثبٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ ٚرٛف١و ّٔٛمط اٌملٚح.3ة
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، االفالَ اٌؼ١ٍّخ ، إٌّبلشخ -
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌزم١١ُ اٌجٕبئٟ -
 افزجبهاد ِزٕٛػخ -
 اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ -

 
 اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  األ٘لاف -ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رؾم١ك اٌناد  -1ط

 رؼي٠ي اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ ػٍٝ رمجً االفو٠ٓ ٚافىبهُ٘  -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ ، اٌزمبه٠و ٚاالٔشطخ اٌالطف١خ
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 اٌالؽظخ -
 رم١١ُ االكاء  -

 
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد رقط١ط١خ  -1ك

ِٙبهاد رٕظ١ّ١خ  -2ك
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Week Material 

1.  Creativity 

2.  Thinking 

3.  Intelligence 

4.  = 

5.  Motivation 

6.  = 

7.  Getting ready 

8.  Cooperative learning 

9.  = 

10.  Active learning 

11.  = 

12.  Self organized learning 

13.  = 

14.  Learning impact transfer 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .14

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 ال٠ٛعل وزبة ِموه/ وزت اٌّموه

(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

Sarah Philpot and Lesley Curnick -New Headway: Academic 

Skills- Reading, Writing and study skills. Oxford. 

 

) اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

ِغٍخ اٌؼٍَٛ إٌف١َخ  ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ 

ِغٍخ االٍزبم 

 ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ

 /https://ktbby.com ....ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

http://www.hnafs.com/ 

http://gesten.ksu.edu.sa/ar/research 

http://eapsegypt.tripod.com/ 

http://www.ektab.com/ 

 

https://ktbby.com/
http://www.hnafs.com/
http://gesten.ksu.edu.sa/ar/research
http://eapsegypt.tripod.com/
http://www.ektab.com/
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 : فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .15

اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 رى١ٍف اٌطبٌجبد ثبٌجؾش فٟ اٌَّزغلاد ٚاٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌَبؽخ ٌزؼ١ّٕٙب ِفوكاد إٌّٙظ

 


