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وصف انثشَايج األكادًٍَ         

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. فرص المتاحة تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من اؿ

 

 عبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ انًشكض /  ػهًٙانمغى ال .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 انذساعبد انؼهٛب/ انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ

 دكزٕساِ اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 أخشٖ /يمشساد /عُٕ٘ 

 كٕسعبد

 ال ٕٚعذ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 ال رٕعذ انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

  ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

رضٔٚذ انطبنجخ ثبنًؼهٕيبد االعبعٛخ فٙ  

 ٔرطجٛمبرّ ػهى انُفظ انزشثٕ٘  -1
 يُبْظ انجؾش انؼهًٙ -2

 فٙرطجٛمبد ػهى انُفظ انًؼش -3

 َظشٚبد انشخصٛخ  -4
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 انًطهٕثخ ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ثشَبيظيخشعبد ال  .10

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
        ػهى انُفظ انزشثٕ٘رطجٛمبد رضٔٚذ انطبنجخ ثبنًؼهٕيبد االعبعٛخ فٙ يغبل  -1أ

 كجبؽضخ ٔرذسٚغٛخ رضٔٚذ انطبنجخ ثبنًفبْٛى انًًٓخ انزٙ رؾزبعٓب فٙ ػًهٓب -2أ

 يغبػذح انطبنجخ ػهٗ فٓى انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انطهجخ ٔكٛفٛخ يشاػبرٓب -3أ
 يغبػذح انطبنجخ ػهٗ فٓى انٛبد يؼبنغخ انًؼهٕيبد نذٖ انطهجخ -4أ
  -5أ
 -6أ

ثشَبيظ  نخبصخ ثبلا ٚخانًٓبساد األْذاف –ة 

 انزؼهٛىرًُٛخ ايكبَٛبد انطبنجخ العزخذاو يفبْٛى ػهى انُفظ انزشثٕ٘ فٙ  –1ة 

   انزؼهى فٙ يؼبنغخ انًشبكم انًزؼهمخ ثبنزؼهىرًُٛخ ايكبَٛبد انطبنجخ العزخذاو َظشٚبد   -2ة 

َظشٚبد انشخصٛخ فٙ يؼبنغخ انًشبكم انًزؼهمخ ثبنشخصٛخ رًُٛخ ايكبَٛبد انطبنجخ العزخذاو   -3ة 

 االَغبَٛخ
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبظشح -1
 انًُبلشخ -2

  االفالو انزؼهًٛٛخ -3
 ػهى انزارٙانذ -4

 

 
 غشائك انزمٛٛى      

 

 االخزجبساد انشفٕٚخ -1
 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ -2
 االخزجبساد االنكزشَٔٛخ -3

 

 
 .انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  األْذاف -ط

 ٔانجبؽش رًُٛخ االرغبْبد االٚغبثٛخ نهطبنجخ َؾٕ ػًم انًذسعخ -1ط         

 فغٛخ ٔانزشثٕٚخرًُٛخ االرغبْبد االٚغبثٛخ نهطبنجخ َؾٕ انًٕاد انٍ-2ط

 رًُٛخ االرغبْبد االٚغبثٛخ َؾٕ انزطٕساد انؾذٚضخ فٙ ػهى انُفظ انزشثٕ٘-3ط

 -4ط   
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 اعزخذاو انًصٕساد ٔانجٕعزشاد -1
 انزؼهى انزارٙ -2
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 غشائك انزمٛٛى    

يُبلشخ االػًبل انزارٛخ -1

 يهف االَغبص-2

 

 
 

 

. (انشخصٙاألخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  انًٓبساد)انًُمٕنخ ٚهٛخ انزأِٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 انرىاصم انهفظٍ -1د
انعًم انجًاعٍ -2د

انرحهُم وانرحقق -3د

انرىاصم انكراتٍ -4د   

انرخطُط وانرُظُى  -5د   

انًشوَح -6د   

إداسج انىقد  -7د   

   انًثادسج وانذافعُح فٍ انعًم-8د
 انزؼهٛى ٔانزؼهى غشائك          

 انزؼهى انزارٙ-1
 

 

 
 غشائك انزمٛٛى          

 انزمٛٛى انجُبئٙ -1
 االخزجبساد انؼًهٛخ -2

 
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

سيض انًمشس أٔ  انًشؽهخ انذساعٛخ 

 انًغبق

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق

ػًهٙ     َظش٘       

انغُخ 

 انزؾعٛشٚخ 

  2 صؾخ َفغٛخ 

  2 َظشٚبد انشخصٛخ  

  2 َظشٚبد فٙ انزشثٛخ انخبصخ  

  2 ركبء ٔ لذساد ػمهٛخ  

  2انهغخ االَكهٛضٚخ   
  2 علم النفس الرتبوي  



  
 4انصفحح 

 
  

  2 تعديل السلوك  

  2 تصميم جترييب  

  2 علم نفس معريف  

  2 نظريات يف القياس و التقومي  

  1 غشائك كزبثخ انجؾش  

  2( عًُبس) ح ؽهمخ دساعٙ  

  12 االغشٔؽخ  
 
 
 

 

 انزخطٛػ نهزطٕس انشخصٙ .12

 
تنمية قدرات الطالبة للتحاور مع االخرين وتقبل اراؤهم -1
تنمية قدرات الطالبة على التفكري السليم -2
تنمية قدرات الطالبة على البحث  -3
 تنمية قدرات الطالبة على ادلرونة يف التعامل مع ادلتغريات -4

 (انًؼٓذاألَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  عٔض)ثٕل يؼٛبس انك .13

 االمتحان التنافسي

 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

ادلراجع االساسية يف العلوم الرتبوية والنفسية 
 البحوث ادلتنوعة يف العلوم الرتبوية والنفسية
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 يخطط يهاساخ انًُهج

 نًخشجاخ انرعهى انفشدَح يٍ انثشَايج انخاضعح نهرقُُىَشجً وضع اشاسج فٍ انًشتعاخ انًقاتهح 

 يخشجاخ انرعهى انًطهىتح يٍ انثشَايج 

أساسٍ  اسى انًقشس سيز انًقشس انسُح 

 أو اخرُاسٌ
 َحانًهاساخاألهذاف  ج ٌانًعشفاألهذاف 

تشَايج  انخاصح تال

األهذاف انىجذاَُح 

 وانقًُُح 
وانرأهُهُح اساخ انعايح انًه

نًهاساخ األخشي ا )انًُقىنح

انًرعهقح تقاتهُح انرىظُف 

 (وانرطىس انشخصٍ

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

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  صؾخ َفغٛخ  انرحضُشَح

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  َظشٚبد انشخصٛخ 
َظشٚبد فٙ انزشثٛخ  

 انخبصخ
 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  ركبء ٔ لذساد ػمهٛخ 

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ انهغخ االَكهٛضٚخ   

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  علم النفس الرتبوي 

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  تعديل السلوك  

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  تصميم جترييب 
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 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  علم نفس معريف 

 
 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  نظريات يف القياس و التقومي 

 
 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  اللغة االنكليزية 

 
 

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰  غشائك كزبثخ انجؾش

 
 

 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ( عًُبس) ٚخ ؽهمخ دساط
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س يىرج وصف انًقشٌ

 

الصحة النفسية / وصف انًقشس

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1
 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد/ عبيؼخ ثغذاد

 انًشكض/  ػهًٙ انمغى ال .2
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ  

 سيض انًمشس/ اعى  .3
الصحة النفسية 

 أشكبل انؾعٕس انًزبؽخ .4
عبػزبٌ اعجٕػٛب 

 انغُخ/ انفصم  .5
 كٕسط أل

 (انكهٙ)د انذساعٛخ ػذد انغبػب .6
 عبػخ 30

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 رضٔٚذ انطبنجخ ثبنًؼهٕيبد ٔانزطجٛمبد االعبعٛخ فٙ أْذاف انًمشس .8

 الصحة النفسية واالضطراب النفسي -1

 االكتئاب عند المراىقين -2

 سيكولوجية العدوان -3

 الصدمة النفسية -4

 االضطرابات العصابية -5

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . ةالمتاحالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 ػهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىٔغشائك انذ يمشساد اليخشط .10
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  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
اكغبة انطبنجبد انًؼشفخ انؼهًٛخ ثبًْٛخ انصؾخ انُفغٛخ نالَغبٌ  -1أ

 فٓى انطبنجبد نالنٛبد انزكٛف االعبعٛخ ٔكٛفٛخ رغبٔص االصيبد انُفغٛخ-2أ

   رطجٛك انطبنجبد نًجبدئ انصؾخ انُفغٛخ فٙ انزخفٛف يٍ االظطشاثبد انُفغٛخ-3أ
 ؽهٛم ثؼط انؾبالد انُفغٛخ نهزؼشف ػهٗ اعجبة االظطشاة ٔغشٚمخ ػالعّد-4أ
  -5أ

 

  .يمشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

  رؼضٚض كفبءح انطبنجخ الداء دٔسْب انزشثٕ٘ يغزمجال1ة

 رؼضٚض كفبءح انطبنجخ فٙ يؼبنغخ انًؼهٕيبد ثشكم صؾٛؼ 2ة

  رؼضٚض فٍ انزؼبيم يغ االخشٍٚ 3ة

 4ة

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انزؼهى انزارٙ ، االفالو انؼهًٛخ ، انًُبلشخ -
 غشائك انزمٛٛى      

 

 انزمٛٛى انجُبئٙ -
 اخزجبساد يزُٕػخ -
 انزمبسٚش ٔانًُبلشخ -

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رؾمٛك انزاد  -1ط

  خشٍٚ ٔافكبسْىرؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رمجم اال -2ط

 
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انزؼهى انزارٙ ، انزمبسٚش ٔاالَشطخ انالصفٛخ
 غشائك انزمٛٛى    

 انالؽظخ -
  رمٛٛى االداء -

 
(. انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ ) انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

  يٓبساد رخطٛطٛخ -1د

يٓبساد رُظًٛٛخ  -2د
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 الٕٚعذ كزبة يمشس/ سكزت انًمش

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕؽذح 

 انًٕظٕع
 غشٚمخ انزمٛٛى غشٚمخ انزؼهٛى

 :َرعشف انطانة عهً  2 1
الصحة النفسٌة 

 انرعهى انزاذٍ واالضطراب النفسً
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 :َرعشف انطانة عهً  2 2
االكتئاب عند 

 تقٌٌم اداء انًُاقشح لمراهقٌنا

3 
2 

 :َرعشف انطانة عهً 
السلوك العدوانً 

 االسرجىاب عند الشباب
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

4 
2 

 :َرعشف انطانة عهً 
انفعال الغٌرة عند 

 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ االطفال

5 
2 

 :َرعشف انطانة عهً 
سٌكولوجٌة 

 انًُاقشح العدوانٌة
 اختبارات شفوٌة

 وتحرٌرٌة

6 

2 

 :َرعشف انطانة عهً 

الصحة النفسٌة فً 

المدارس االبتدائٌة 

 والمتوسطة
 االسرجىاب

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

7 
2 

 :َرعشف انطانة عهً 
الصحة النفسية والتنشئة 

 االسرية
 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ

 الصراع النفسً :َرعشف انطانة عهً  2 8
 انًُاقشح

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 الصدمة النفسٌة :َرعشف انطانة عهً  2 9
 تقٌٌم اداء االسرجىاب

10 
اضطراب الوسواس  :َرعشف انطانة عهً  2

 انرعهى انزاذٍ القهري
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 انفعال الخوف :َرعشف انطانة عهً  2 11
 تقٌٌم اداء انًُاقشح

 اضطراب االكل :َرعشف انطانة عهً  2 12
 واباالسرج

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

13 2 

االضطرابات  :َرعشف انطانة عهً 

اعصاب )العصابٌة 

فقدان الشعور 

 (بالذات

 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ

: َرعشف انطانة عهً  2 14
 عصاب سوء التكييف

 انًُاقشح
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة
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 .، المرجع فً الصحة النفسٌة 2009الخالدي ، ادٌب محمد ،  -(   انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

، الصحة النفسٌة منظر دٌنامً 2004حجازي ، مصطفى، -

 تكاملً

، المٌنا 2009الفرماوي ، حمدي، حسن، رضوان حسن،  -

 انفعالٌة لدى العادٌٌن وذوي االعاقة الذهنٌة

 ، المشكالت النفسية وعالجها2010فظ ،بطرس حا

 ، سٌكولوجٌة العدوانٌة 2001العقاد ، عصام عبد اللطٌف، -

 ، االسرة وصحتها النفسٌة2015حجازي ، مصطفى ، -

 ، الصحة النفسٌة2008باتل ، فكرام،  -

) اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

انؼهٕو انُفغٛخ يغهخ  ....  (،انزمبسٚش ، انًغالد انؼهًٛخ 

يغهخ االعزبر 

 يغهخ انجؾٕس انزشثٕٚخ

 /https://ktbby.com ....يٕالغ االَزشَٛذ ، ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ
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اعزخذاو انزمُٛبد انزؼهًٛٛخ  

 ؽش فٙ انًغزغذاد ٔانًشكالد انزشثٕٚخ انًٕعٕدح فٙ انغبؽخ نزعًُٛٓب يفشداد انًُٓظركهٛف انطبنجبد ثبنت
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س يىرج وصف انًقشٌ

 

الذكاء والقدرات العقلية / وصف انًقشس

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .9
 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد/ عبيؼخ ثغذاد

 انًشكض/  ػهًٙ انمغى ال .10
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ  

 الذكاء والقدرات العقلية سيض انًمشس/ اعى  .11

 نًزبؽخأشكبل انؾعٕس ا .12
عبػزبٌ اعجٕػٛب 

 انغُخ/ انفصم  .13
 كٕسط أل

 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .14
 عبػخ 30

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .15

 رضٔٚذ انطبنجخ ثبنًؼهٕيبد ٔانزطجٛمبد االعبعٛخ فٙ أْذاف انًمشس .16

 الذكاء وقياسو
 نماذج الذكاء المعاصرة

 الذكاء والجينات والبيئة والتفاعل بينهما
 الذكاء من خالؿ التعليم تنمية

 معالجة المعلومات والذكاء

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم ان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا ك

 ؛.البرنامج
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 ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يمشساد اليخشط .14

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 الذكاء وقياسواكغبة انطبنجبد انًؼشفخ انؼهًٛخ ثبًْٛخ  -1أ

 نماذج الذكاء المعاصرةفٓى انطبنجبد -2أ

 من خالؿ التعليم تنمية الذكاءرطجٛك انطبنجبد نًجبدئ -3أ

 معالجة المعلومات والذكاءرؾهٛم ثؼط انؾبالد -4أ

  -5أ
 

  .يمشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

  رؼضٚض كفبءح انطبنجخ الداء دٔسْب انزشثٕ٘ يغزمجال1ة

 رؼضٚض كفبءح انطبنجخ فٙ يؼبنغخ انًؼهٕيبد ثشكم صؾٛؼ 2ة

  رؼضٚض فٍ انزؼبيم يغ االخشٍٚ 3ة

 4ة

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انزؼهى انزارٙ ، االفالو انؼهًٛخ ، انًُبلشخ -
 غشائك انزمٛٛى      

 

 انزمٛٛى انجُبئٙ -
 اخزجبساد يزُٕػخ -
 انزمبسٚش ٔانًُبلشخ -

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رؾمٛك انزاد  -1ط

 خشٍٚ ٔافكبسْى رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رمجم اال -2ط

 
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انزؼهى انزارٙ ، انزمبسٚش ٔاالَشطخ انالصفٛخ
 غشائك انزمٛٛى    

 انالؽظخ -
 رمٛٛى االداء -
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(. انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ ) انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبساد رخطٛطٛخ  -1د

يٓبساد رُظًٛٛخ  -2د
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 ثُٛخ انًمشس .15

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕؽذح 

 انًٕظٕع
 غشٚمخ انزمٛٛى غشٚمخ انزؼهٛى

 :َرعشف انطانة عهً  2 1

نظرة )الذكاء 

 انرعهى انزاذٍ (    عامة
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انًُاقشح الذكاء وقياسو :َرعشف انطانة عهً  2 2

3 
2 

 :َرعشف انطانة عهً 
نماذج الذكاء 

 االسرجىاب المعاصرة
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

4 
2 

 :َرعشف انطانة عهً 
نماذج الذكاء 

 المعاصرة
 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ

5 
2 

 :َرعشف انطانة عهً 
الذكاء والجينات 

 والبيئة والتفاعل بينهما
 انًُاقشح

اختبارات شفوٌة 
 ٌةوتحرٌر

6 
2 

 :َرعشف انطانة عهً 
تنمية الذكاء من خالؿ 

 التعليم
 االسرجىاب

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

7 
2 

 :َرعشف انطانة عهً 
الذكاء في الطفولة 

 المبكرة
 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ

 انًُاقشح الذكاء في الطفولة :َرعشف انطانة عهً  2 8
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء االسرجىاب الذكاء في البلوغ :ب عهً َرعشف انطال 2 9

10 
معالجة المعلومات  :َرعشف انطانة عهً  2

 انرعهى انزاذٍ والذكاء
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

11 
معالجة المعلومات  :َرعشف انطانة عهً  2

 تقٌٌم اداء انًُاقشح والذكاء

12 
الذكاء والالوعي  :َرعشف انطانة عهً  2

 المعرفي
 سرجىاباال

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ الذكاء الصناعي :َرعشف انطانة عهً  2 13

 انًُاقشح نظرية الذكاء الناجح: َرعشف انطانة عهً  2 14
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .16

 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 الٕٚعذ كزبة يمشس/ كزت انًمشس

 عدد من المصادر العلمٌة االنكلٌزٌة  -(   انًصبدس)يشاعغ انشئٛغٛخ ـ ال2

-  

) اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

يغهخ انؼهٕو انُفغٛخ  ....  (،انزمبسٚش ، انًغالد انؼهًٛخ 

يغهخ االعزبر 

 يغهخ انجؾٕس انزشثٕٚخ

 /https://ktbby.com ....يٕالغ االَزشَٛذ ، ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

http://www.hnafs.com/ 
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 : خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .17
اعزخذاو انزمُٛبد انزؼهًٛٛخ  

 ركهٛف انطبنجبد ثبنجؾش فٙ انًغزغذاد ٔانًشكالد انزشثٕٚخ انًٕعٕدح فٙ انغبؽخ نزعًُٛٓب يفشداد انًُٓظ
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س يىرج وصف انًقشٌ

 

علم النفس المعرفي / وصف انًقشس

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .17
 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد/ عبيؼخ ثغذاد

 انًشكض/  ػهًٙ انمغى ال .18
 ٔٚخ ٔانُفغٛخلغى انؼهٕو انزشة  

 علم النفس المعرفي/  سيض انًمشس/ اعى  .19

 أشكبل انؾعٕس انًزبؽخ .20
عبػزبٌ اعجٕػٛب 

 انغُخ/ انفصم  .21
 كٕسط أل

 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .22
 عبػخ 30

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .23

 رضٔٚذ انطبنجخ ثبنًؼهٕيبد ٔانزطجٛمبد االعبعٛخ فٙ أْذاف انًمشس .24

 ات علم النفس المعرفي ومبررات ظهوره ومناىجوتعريف الطلبة ببداي
 تطوير معلومات الطلبة في المفاىيم االساسية لعلم النفس المعرفي

 يتعرؼ الطلبة كيفية تمثيل المعلومات في النظاـ المعرفي
 يتعرؼ الطلبة على طبيعة عملية التفكير وخصائصو وانواعو

 ر العمليات العقليةيتعرف الطلبة على النظريات العلمية اليت تفس

 
 

ائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خص

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يمشساد اليخشط .18

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
ثؼهى َفظ انغشزبنذ اكغبة انطبنجبد انًؼشفخ انؼهًٛخ  -1أ

 معالجة المعلوماتنماذج فٓى انطبنجبد -2أ

 من خالؿ التعليم معالجة المعلوماتتنمية الذكاءرطجٛك انطبنجبد نًجبدئ -3أ

 معالجة المعلومات والذكاءرؾهٛم ثؼط انؾبالد -4أ

  -5أ
 

  .يمشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

  رؼضٚض كفبءح انطبنجخ الداء دٔسْب انزشثٕ٘ يغزمجال1ة

 رؼضٚض كفبءح انطبنجخ فٙ يؼبنغخ انًؼهٕيبد ثشكم صؾٛؼ 2ة

  رؼضٚض فٍ انزؼبيم يغ االخشٍٚ 3ة

 4ة

 رؼهى غشائك انزؼهٛى ٔال     

 

 انزؼهى انزارٙ ، االفالو انؼهًٛخ ، انًُبلشخ -
 غشائك انزمٛٛى      

 

 انزمٛٛى انجُبئٙ -
 اخزجبساد يزُٕػخ -
 انزمبسٚش ٔانًُبلشخ -

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رؾمٛك انزاد  -1ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رمجم االخشٍٚ ٔافكبسْى  -2ط

 
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انزؼهى انزارٙ ، انزمبسٚش ٔاالَشطخ انالصفٛخ
 غشائك انزمٛٛى    

 انالؽظخ -
 رمٛٛى االداء -
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(. انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ ) انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبساد رخطٛطٛخ  -1د

يٓبساد رُظًٛٛخ  -2د
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .20

 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 الٕٚعذ كزبة يمشس/ كزت انًمشس

 ثُٛخ انًمشس .19

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕؽذح 

 انًٕظٕع
 غشٚمخ انزمٛٛى غشٚمخ انزؼهٛى

 :َرعشف انطانة عهً  2 1
مقدمة عامة فً  -1

 انرعهى انزاذٍ علم النفس المعرفً
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 :َرعشف انطانة عهً  2 2
علم النفس  -2

 ٌٌم اداءتق انًُاقشح الجثتالتً

 :َرعشف انطانة عهً  2 3
 نظرٌة بٌاجٌه  -3

 االسرجىاب
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

4 
2 

 :َرعشف انطانة عهً 
اثر اختصار سنوات  -4

 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ الدراسة

 :َرعشف انطانة عهً  2 5
 معالجة المعلومات -5

 انًُاقشح
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

6 

2 

 :َرعشف انطانة عهً 

اط معالجة انم -6

المعلومات للنصفٌن 

 الكروٌٌن بالمخ
 االسرجىاب

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 القوى الفعلٌة -7 :َرعشف انطانة عهً  2 7
 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ

8 
النظرٌة النخامٌة  -8 :َرعشف انطانة عهً  2

 انًُاقشح (فٌجوشكً)
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 نبٌةنظرٌة جا -9 :َرعشف انطانة عهً  2 9
 تقٌٌم اداء االسرجىاب

 الكفاءة المعرفٌة -10 :َرعشف انطانة عهً  2 10
 انرعهى انزاذٍ

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

11 
التعلم باالكتشاف  -11 :َرعشف انطانة عهً  2

 تقٌٌم اداء انًُاقشح لبرونر

 نظرٌة اوزبل -12 :َرعشف انطانة عهً  2 12
 االسرجىاب

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 نظرٌة باندورا -13 :ف انطانة عهً َرعش 2 13
 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ

: َرعشف انطانة عهً  2 14
 بحث مترجم -14

 انًُاقشح
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة
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 نكلٌزٌة عدد من المصادر العلمٌة اال -(   انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

عصام علً / علم النفس المعرفً ، الذاكرة وتشفٌر المعلومات  -

 الطٌب

شذى عبد الباقً و / اتجاهات حدٌثة فً علم النفس المعرفً  -

 مصطفى محمد عٌسى

 رافع الزغول و عماد الزغول/ علم النفس المعرفً  -

) اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

يغهخ انؼهٕو انُفغٛخ  ....  (،انزمبسٚش  ،انًغالد انؼهًٛخ 

يغهخ االعزبر 

 يغهخ انجؾٕس انزشثٕٚخ

 /https://ktbby.com ....يٕالغ االَزشَٛذ ، ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

http://www.hnafs.com/ 
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 : خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .21
يٛخ  اعزخذاو انزمُٛبد انزؼهٙ

 ركهٛف انطبنجبد ثبنجؾش فٙ انًغزغذاد ٔانًشكالد انزشثٕٚخ انًٕعٕدح فٙ انغبؽخ نزعًُٛٓب يفشداد انًُٓظ
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س يىرج وصف انًقشٌ

 

تربية خاصة / وصف انًقشس

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .25
 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد/ عبيؼخ ثغذاد

 انًشكض/  ػهًٙ انمغى ال .26
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ  

 سيض انًمشس/ اعى  .27
تربية خاصة 

 ربؽخأشكبل انؾعٕس انى .28
عبػزبٌ اعجٕػٛب 

 انغُخ/ انفصم  .29
 كٕسط أل

 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .30
 عبػخ 30

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .31

 رضٔٚذ انطبنجخ ثبنًؼهٕيبد ٔانزطجٛمبد االعبعٛخ فٙ أْذاف انًمشس .32

 عملها ومناىج اومبررات ظهوره التربية الخاصة تعريف الطلبة ببدايات 
 للتربية الخاصةفي المفاىيم االساسية  تطوير معلومات الطلبة

 تناوؿ ومناقشة االضطرابات السلوكيةيتعرؼ الطلبة كيفية 
  التوحد وبرامج عالجويتعرؼ الطلبة على طبيعة 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً 

 ؛.البرنامج

 ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يمشساد اليخشط .22



 
 
 
 

 

انصفحح  

22 
 

  

 

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
انخبصخ  ثبنزشثٛخاكغبة انطبنجبد انًؼشفخ انؼهًٛخ  -1أ

 نهزٕؽذ ٔثشايظ ػالعّفٓى انطبنجبد -2أ

 من خالؿ التعليمعالج االضطرابات السلوكية رطجٛك انطبنجبد نًجبدئ -3أ

 للمتفوقين عقليارؾهٛم ثؼط انؾبالد -4أ

  -5أ
 

  .يمشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

  رؼضٚض كفبءح انطبنجخ الداء دٔسْب انزشثٕ٘ يغزمجال1ة

 فبءح انطبنجخ فٙ يؼبنغخ انًؼهٕيبد ثشكم صؾٛؼرؼضٚض ن 2ة

  رؼضٚض فٍ انزؼبيم يغ االخشٍٚ 3ة

 4ة

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انزؼهى انزارٙ ، االفالو انؼهًٛخ ، انًُبلشخ -
 غشائك انزمٛٛى      

 

 انزمٛٛى انجُبئٙ -
 اخزجبساد يزُٕػخ -
 انزمبسٚش ٔانًُبلشخ -

 
 ح األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٙ -ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رؾمٛك انزاد  -1ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رمجم االخشٍٚ ٔافكبسْى  -2ط

 
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انزؼهى انزارٙ ، انزمبسٚش ٔاالَشطخ انالصفٛخ
 غشائك انزمٛٛى    

 انالؽظخ -
  رمٛٛى االداء -

 
(. انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ )  انًُمٕنخانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبساد رخطٛطٛخ  -1د

يٓبساد رُظًٛٛخ  -2د
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 ثُٛخ انًمشس .23

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕؽذح 

 انًٕظٕع
 غشٚمخ انزمٛٛى غشٚمخ انزؼهٛى

 :َرعشف انطانة عهً  2 1

 التربٌه عن تارٌخٌه نبذه
 وبٌان التعارٌف مع الخاصه

 الخاصه التربٌه بٌن الفرق
  االعتٌادي غٌر والطفل
 بٌن الفرق توضٌح واٌضا
 والعوق العجز

 انرعهى انزاذٍ
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 :َرعشف انطانة عهً  2 2

 تناولت نظرٌات
 السلوكٌه االضطرابات

 البدء واالنفعالٌه فً
 لالضطرابات عده تعارٌف

 ثم ومن نظرٌنالم قبل من
 المعرفٌه النظرٌه توضٌح

 البٌوفسٌولوجٌه والنظرٌه
  االضطرابات تفسٌر فً

 بٌان مع االمل ونظرٌه
 فسرت اتجاهات

 السلوكٌه االضطرابات
 واالتجاه الدٌنامً كاالتجاه

 البٌئً

 تقٌٌم اداء انًُاقشح

3 

2 

 :َرعشف انطانة عهً 

 مقدمه  العقلً التخلف
 وبعض عنه تارٌخٌه

 وعرض للمنظرٌن رٌفالتعا
 ونظرٌه الكشطالت نظرٌه

 ونظرٌه الٌس ونظرٌه هب
 التحلٌل ونظرٌه بٌاجٌه
 النفسً

 االسرجىاب
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ  روتر نظرٌه :َرعشف انطانة عهً  2 4

5 

2 

 :َرعشف انطانة عهً 

 فسرت التً النظرٌات
 بعض اٌضاح االبداع

 ثم ومن للمنظرٌن التعارٌف
 التً النظرٌات توضٌح
 االبداع فسرت

 انًُاقشح
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

6 

2 

 :َرعشف انطانة عهً 

 التربٌه عن تارٌخٌه نبذه
 وبٌان التعارٌف مع الخاصه

 الخاصه التربٌه بٌن الفرق
  االعتٌادي غٌر والطفل
 بٌن الفرق توضٌح واٌضا
 والعوق العجز

 االسرجىاب
شفوٌة اختبارات 
 وتحرٌرٌة

7 

2 

 :َرعشف انطانة عهً 

 تناولت نظرٌات
 السلوكٌه االضطرابات

 البدء واالنفعالٌه فً
 لالضطرابات عده تعارٌف

 ثم ومن المنظرٌن قبل من
 المعرفٌه النظرٌه توضٌح

 البٌوفسٌولوجٌه والنظرٌه
  االضطرابات تفسٌر فً

 بٌان مع االمل ونظرٌه
 فسرت اتجاهات

 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ



 
 
 
 

 

انصفحح  
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .24

 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 الٕٚعذ كزبة يمشس/ كزت انًمشس

 عدد من المصادر العلمٌة االنكلٌزٌة  -(   انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

-  فتحً جروان للمؤلف واالبداع والتفوق الموهبه كتاب -

  العاٌد ٌوسف للمؤلف الخاصه التربٌه اساسٌات

- الظاهر المصدر احمد قحطان للمؤلف التعلم صعوبات- -

 ٌحٌى احمد خوله للمؤلف واالنفعالٌه السلوكٌه االضطرابات

) اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

يغهخ انؼهٕو انُفغٛخ  ....  (،انزمبسٚش ، ح انًغالد انؼهًٙ

يغهخ االعزبر 

 يغهخ انجؾٕس انزشثٕٚخ

 وكٌهالسل االضطرابات
 واالتجاه الدٌنامً كاالتجاه

 البٌئً

8 

 مفهوم فسرت نظرٌات :َرعشف انطانة عهً  2
 نظره  والموهبه التفوق

 ثم ومن عنهم تارٌخٌه
 مفهوم كل تعارٌف بٌان

 نظر وجهات حسب
 المنظرٌن

 انًُاقشح
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

9 

 بعض بٌان لتوحدا مفهوم :َرعشف انطانة عهً  2
 للمنظرٌن التعارٌف
 التوحد اسباب ومعرفه

 عرض ثم ومن واعراضه
 فسرت التً النظرٌات

 التوحدالنظرٌه مفهوم
 والنظرٌه البٌولوجٌه

 تقٌٌم اداء االسرجىاب

 بطء فسرت نظرٌات :َرعشف انطانة عهً  2 10
 التعلم

 انرعهى انزاذٍ
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

11 

 فسرت نظر وجهات :عهً  َرعشف انطانة 2

 البصرٌه االعاقه

 ونظرٌات والسمعٌه

 عقلٌا المتفوقون فسرت

 الصعوبات ذو

 تقٌٌم اداء انًُاقشح
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 : خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .25
ػهًٛٛخ  اعزخذاو انزمُٛبد انذ

 ركهٛف انطبنجبد ثبنجؾش فٙ انًغزغذاد ٔانًشكالد انزشثٕٚخ انًٕعٕدح فٙ انغبؽخ نزعًُٛٓب يفشداد انًُٓظ
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س يىرج وصف انًقشٌ

 

نظريات القياس والتقويم / وصف انًقشس

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .33
 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد/ عبيؼخ ثغذاد

 انًشكض/  ػهًٙ انمغى ال .34
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ  

 القياس والتقويم نظريات سيض انًمشس/ اعى  .35

 أشكبل انؾعٕس انًزبؽخ .36
عبػزبٌ اعجٕػٛب 

 انغُخ/ انفصم  .37
 كٕسط صبَٙ

 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .38
 عبػخ 30

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .39

 رضٔٚذ انطبنجخ ثبنًؼهٕيبد ٔانزطجٛمبد االعبعٛخ فٙ أْذاف انًمشس .40

 تعريف الطلبة بنظريات القياس التقليدية والحديثة
 ير معلومات الطلبة في كيفية بناء ادوات القياستطو

 يتعرؼ الطلبة كيفية اعداد ادوات القياس في ضوء النظرية الحديثة للقياس
 

 
 

 

الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يمشساد اليخشط .26



 
 
 
 

 

انصفحح  
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  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
ثُظشٚبد انمٛبط اكغبة انطبنجبد انًؼشفخ انؼهًٛخ  -1أ

نكٛفٛخ ثُبء ادٔاد انمٛبط فٙ ظٕء انُظشٚخ انؾذٚضخ نهمٛبط اد فٓى انطبنت-2أ

 نجؼط ادٔاد انمٛبط رطجٛك انطبنجبد -3أ
 ادٔاد انمٛبطرؾهٛم ثؼط -4أ
  -5أ

 

  .يمشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

  رؼضٚض كفبءح انطبنجخ الداء دٔسْب انزشثٕ٘ يغزمجال1ة

 ػهٕيبد ثشكم صؾٛؼرؼضٚض كفبءح انطبنجخ فٙ يؼبنغخ انى 2ة

  رؼضٚض فٍ انزؼبيم يغ االخشٍٚ 3ة

 4ة

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انزؼهى انزارٙ ، االفالو انؼهًٛخ ، انًُبلشخ -
 غشائك انزمٛٛى      

 

 انزمٛٛى انجُبئٙ -
 اخزجبساد يزُٕػخ -
 انزمبسٚش ٔانًُبلشخ -

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 ثخ ػهٗ رؾمٛك انزاد رؼضٚض ايكبَٛخ انطبل -1ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رمجم االخشٍٚ ٔافكبسْى  -2ط

 
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انزؼهى انزارٙ ، انزمبسٚش ٔاالَشطخ انالصفٛخ
 غشائك انزمٛٛى    

 انالؽظخ -
 رمٛٛى االداء  -

 
(. ح ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ انًٓبساد األخشٖ انًزؼهك) انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبساد رخطٛطٛخ  -1د

يٓبساد رُظًٛٛخ  -2د
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .28

 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 الٕٚعذ كزبة يمشس/ كزت انًمشس

 عدد من المصادر العلمٌة االنكلٌزٌة  -(   انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 صالػ انذٍٚ ػالو/ انمٛبط فٙ انُظشٚخ انًؼبصشح  -

 صالػ انذٍٚ ػالو/ انمٛبط ٔانزمٕٚى  -

) اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

يغهخ انؼهٕو انُفغٛخ  ....  (،انزمبسٚش ، يغالد انؼهًٛخ ال

يغهخ االعزبر 

 يغهخ انجؾٕس انزشثٕٚخ

 /https://ktbby.com ....يٕالغ االَزشَٛذ ، ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ
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 ثُٛخ انًمشس .27

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕؽذح 

 انًٕظٕع
 غشٚمخ انزمٛٛى غشٚمخ انزؼهٛى

 :َرعشف انطانة عهً  2 1
نموذج ) النماذج احادية البعد 

 انرعهى انزاذٍ( راش
تبارات شفوٌة اخ

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انًُاقشح مقاييس االتجاىات :َرعشف انطانة عهً  2 2

 :َرعشف انطانة عهً  2 3
 مقاييس الفروؽ الفردية

 االسرجىاب
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ بنك المعلومات  :َرعشف انطانة عهً  2 4

 :َرعشف انطانة عهً  2 5
السمات فً القٌاس  نظرٌة

 انًُاقشح المعاصر
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 :َرعشف انطانة عهً  2 6
 التقويم المحكي

 االسرجىاب
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ التعلم من اجل التمكن :َرعشف انطانة عهً  2 7

 االختبارات المحوسبة :َرعشف انطانة عهً  2 8
 انًُاقشح

ختبارات شفوٌة ا
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء االسرجىاب ملفات االنجاز :َرعشف انطانة عهً  2 9

 التقوٌم الحقٌقً :َرعشف انطانة عهً  2 10
 انرعهى انزاذٍ

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 مصارف االسئلة :َرعشف انطانة عهً  2 11
 تقٌٌم اداء انًُاقشح
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 : خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .29

انزمُٛبد انزؼهًٛٛخ  اعزخذاو 

 ركهٛف انطبنجبد ثبنجؾش فٙ انًغزغذاد ٔانًشكالد انزشثٕٚخ انًٕعٕدح فٙ انغبؽخ نزعًُٛٓب يفشداد انًُٓظ
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س يىرج وصف انًقشٌ

 

علم النفس التربوي / وصف انًقشس

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .41
 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد/ عبيؼخ ثغذاد

 انًشكض/  ػهًٙ انمغى ال .42
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ  

 علم النفس التربوي سسسيض انًك/ اعى  .43

 أشكبل انؾعٕس انًزبؽخ .44
عبػزبٌ اعجٕػٛب 

 انغُخ/ انفصم  .45
 كٕسط صبَٙ

 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .46
 عبػخ 30

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .47

 رضٔٚذ انطبنجخ ثبنًؼهٕيبد ٔانزطجٛمبد االعبعٛخ فٙ أْذاف انًمشس .48

 .االت اىتماماتو ودراستو اف يتعرؼ الطالب على مفهـو علم النفس التربوي ومج
 .اف يتعرؼ الطالب على معنى االىداؼ التربوية وتصنيفها وتحويلها الى اىداؼ تعليمية 

 .اف يستوعب الطالب معنى الذاكرة وطبيعتها ودورىا في التدريس
 

 اف يتعرؼ الطالب على اىمية الدافعية في مجاؿ علم التفس التربوي
 

 
 

متوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ال

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ٔغشائك يمشساد اليخشط .30
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  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
ثؼهى انُفظ انزشثٕ٘ اكغبة انطبنجبد انًؼشفخ انؼهًٛخ  -1أ

اعزخذاو يجبدئ ػهى انُفظ انزشثٕ٘ فٙ انؾٛبح انًذسعٛخ فٓى انطبنجبد نكٛفٛخ -2أ

 رطجٛك انطبنجبد نجؼط ادٔاد انمٛبط -3أ
 انًشكالد انًذسعٛخرؾهٛم ثؼط -4أ
  -5أ

 

  .يمشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

  رؼضٚض كفبءح انطبنجخ الداء دٔسْب انزشثٕ٘ يغزمجال1ة

 رؼضٚض كفبءح انطبنجخ فٙ يؼبنغخ انًؼهٕيبد ثشكم صؾٛؼ 2ة

  رؼضٚض فٍ انزؼبيم يغ االخشٍٚ 3ة

 4ة

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انزؼهى انزارٙ ، االفالو انؼهًٛخ ، انًُبلشخ -
 غشائك انزمٛٛى      

 

 انزمٛٛى انجُبئٙ -
 اخزجبساد يزُٕػخ -
 انزمبسٚش ٔانًُبلشخ -

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رؾمٛك انزاد  -1ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رمجم االخشٍٚ ٔافكبسْى  -2ط

 
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 َشطخ انالصفٛخانزؼهى انزارٙ ، انزمبسٚش ٔاال
 غشائك انزمٛٛى    

 انالؽظخ -
 رمٛٛى االداء  -

 
(. انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ ) انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبساد رخطٛطٛخ  -1د

يٓبساد رُظًٛٛخ  -2د
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .32

 يطهٕثخ ـ انكزت انًمشسح ال1
 الٕٚعذ كزبة يمشس/ كزت انًمشس

 عدد من المصادر العلمٌة االنكلٌزٌة  -(   انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 علم النفس التربوي
 علم النفس المعرفي

 تفكٌر بال حدود -

) اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

نُفغٛخ يغهخ انؼهٕو ا ....  (،انزمبسٚش ، انًغالد انؼهًٛخ 

يغهخ االعزبر 

 يغهخ انجؾٕس انزشثٕٚخ

 ثُٛخ انًمشس .31

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / و انٕؽذح اط

 انًٕظٕع
 غشٚمخ انزمٛٛى غشٚمخ انزؼهٛى

 :َرعشف انطانة عهً  2 1
التعرؼ على معنى علم النفس 

 انرعهى انزاذٍ التربوي
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انًُاقشح التعرؼ على الذاكرة ونظرياتها :َرعشف انطانة عهً  2 2

 نسياف ونظرياتهاالتعرؼ على اؿ :َرعشف انطانة عهً  2 3
 االسرجىاب

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ التعرؼ على انتقاؿ اثر التعلم :َرعشف انطانة عهً  2 4

5 
2 

 :َرعشف انطانة عهً 
التعرؼ على دور الدافعية في 

 التعلم عملية
 انًُاقشح

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

6 
2 

 :َرعشف انطانة عهً 
نى المفهـو والتفكير تعلم مع

 االسرجىاب االبداعي والعلمي
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ تعلم معنى التغذية الراجعة :َرعشف انطانة عهً  2 7

8 
التعرؼ العوامل المؤثرة في  :َرعشف انطانة عهً  2

 التعلم
 انًُاقشح

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء االسرجىاب التعرؼ على الفروؽ الفردية :ي َرعشف انطانة عم 2 9

10 
التعرؼ على المهارات  :َرعشف انطانة عهً  2

 والعادات
 انرعهى انزاذٍ

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

11 
التعرف على معتى انواع  :َرعشف انطانة عهً  2

 تقٌٌم اداء انًُاقشح التعلم
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 : خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .33
اعزخذاو انزمُٛبد انزؼهًٛٛخ  

 يغزغذاد ٔانًشكالد انزشثٕٚخ انًٕعٕدح فٙ انغبؽخ نزعًُٛٓب يفشداد انًُٓظركهٛف انطبنجبد ثبنجؾش فٙ ال
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س يىرج وصف انًقشٌ

 

التصاميم التجريبية / وصف انًقشس

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .49
 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد/ عبيؼخ ثغذاد

 انًشكض/  ػهًٙ انمغى ال .50
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ  

 التصاميم التجريبية سيض انًمشس/ اعى  .51

 أشكبل انؾعٕس انًزبؽخ .52
اٌ اعجٕػٛب عبػذ

 انغُخ/ انفصم  .53
 كٕسط صبَٙ

 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .54
 عبػخ 30

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .55

 رضٔٚذ انطبنجخ ثبنًؼهٕيبد ٔانزطجٛمبد االعبعٛخ فٙ أْذاف انًمشس .56

 .اف يتعرؼ الطالب على مفهـو التصاميم التجريبية واالساليب االحصائية المسخدمة فيها 
 .الب على معنى السالمة الداخلية والخارجية للتصميم التجريبي اف يتعرؼ الط

 اف يستوعب الطالب معنى الضبط التجريبي 
 اف يتعرؼ الطالب على اىمية تحليل التباين وكيفية استخدامو

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد 

 ؛.البرنامج

 ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يمشساد اليخشط .34
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  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
فخ انؼهًٛخ ثبنزصبيٛى انزغشٚجٛخ اكغبة انطبنجبد انًؼش -1أ

فٓى انطبنجبد نكٛفٛخ اعزخذاو يجبدئ االعبنٛت االؽصبئٛخ فٙ رؾهٛم انجٛبَبد -2أ

 رطجٛك انطبنجبد نجؼط ادٔاد انمٛبط -3أ
 رؾهٛم ثؼط انًشكالد فٙ انزصبيٛى انزغشٚجٛخ-4أ
  -5أ

 

  .يمشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

  الداء دٔسْب انزشثٕ٘ يغزمجالرؼضٚض كفبءح انطبنجخ 1ة

 رؼضٚض كفبءح انطبنجخ فٙ يؼبنغخ انًؼهٕيبد ثشكم صؾٛؼ 2ة

  رؼضٚض فٍ انزؼبيم يغ االخشٍٚ 3ة

 4ة

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انزؼهى انزارٙ ، االفالو انؼهًٛخ ، انًُبلشخ -
 غشائك انزمٛٛى      

 

 انزمٛٛى انجُبئٙ -
 اخزجبساد يزُٕػخ -
 انًُبلشخانزمبسٚش ٔ -

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رؾمٛك انزاد  -1ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رمجم االخشٍٚ ٔافكبسْى  -2ط

 
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انزؼهى انزارٙ ، انزمبسٚش ٔاالَشطخ انالصفٛخ
 غشائك انزمٛٛى    

 انالؽظخ -
 رمٛٛى االداء  -

 
(. انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ ) انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبساد رخطٛطٛخ  -1د

يٓبساد رُظًٛٛخ  -2د
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .36

 انًطهٕثخ  ـ انكزت انًمشسح1
 الٕٚعذ كزبة يمشس/ كزت انًمشس

 عدد من المصادر العلمٌة االنكلٌزٌة  -(   انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

خهٛم انضٔثؼٙ / انزصبيٛى انزغشٚجٛخ 

ػبثذ فبٚذ / رؾهٛم انزجبٍٚ 

 صالػ انٍٛ ػالو/ االعبنٛت االؽصبئٛخ االعزذالنٛخ

 ثُٛخ انًمشس .35

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕؽذح 

 انًٕظٕع
 غشٚمخ انزمٛٛى غشٚمخ انزؼهٛى

 :ف انطانة عهً َرعش 2 1
مفاىيم عامة عن البحث 

 انرعهى انزاذٍ التجريبي
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 :َرعشف انطانة عهً  2 2

الفرضيات صياغتها وانواعها 
وانواع الخطأ الذي قد يقع بو 

 الباحث عند اختبار الفرضيات 
 تقٌٌم اداء انًُاقشح

 قوة االختبار االحصائي :َرعشف انطانة عهً  2 3
 السرجىابا

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

4 
2 

 :َرعشف انطانة عهً 
الداللة االحصائية والعملية 
 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ واالكلينكية لنتائج البحوث

 حجم االثر للمتغير المستقل :َرعشف انطانة عهً  2 5
 انًُاقشح

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

6 
2 

 :َرعشف انطانة عهً 
والصدؽ الصدؽ الداخلي 

 االسرجىاب الخارجي
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

7 
2 

 :َرعشف انطانة عهً 
انواع المتغيرات في البحث 

 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ التجريبي وطرؽ معالجتها

 تحليل التباين االحادي :َرعشف انطانة عهً  2 8
 انًُاقشح

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء االسرجىاب لتباين الثنائيتحليل ا :َرعشف انطانة عهً  2 9

 اختبارات المقارنات البعدية :َرعشف انطانة عهً  2 10
 انرعهى انزاذٍ

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

11 
التصاميم التجريبية التمهيدية  :َرعشف انطانة عهً  2

 تقٌٌم اداء انًُاقشح والتصاميم التجريبية
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)         اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب         

يغهخ انؼهٕو انُفغٛخ  ....  (،انزمبسٚش ، انًغالد انؼهًٛخ 

يغهخ االعزبر 

 يغهخ انجؾٕس انزشثٕٚخ
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 :  خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ .37
اعزخذاو انزمُٛبد انزؼهًٛٛخ  

 ركهٛف انطبنجبد ثبنجؾش فٙ انًغزغذاد ٔانًشكالد انزشثٕٚخ انًٕعٕدح فٙ انغبؽخ نزعًُٛٓب يفشداد انًُٓظ
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س يىرج وصف انًقشٌ

 

نظريات الشخصية / وصف انًقشس

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .57
 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد/ عبيؼخ ثغذاد

 انًشكض/  ػهًٙ انمغى ال .58
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ  

 انًمشس سيض/ اعى  .59
 نظريات الشخصية

 أشكبل انؾعٕس انًزبؽخ .60
عبػزبٌ اعجٕػٛب 

 انغُخ/ انفصم  .61
 كٕسط صبَٙ

 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .62
 عبػخ 30

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .63

 رضٔٚذ انطبنجخ ثبنًؼهٕيبد ٔانزطجٛمبد االعبعٛخ فٙ أْذاف انًمشس .64

 اف يتعرؼ الطالب على نظريات الشخصية
 الطالب على معنى النظرية اف يتعرؼ 

  كيفية استخداـ االسس النظرية للشخصية لمعالجة مشاكل السلوؾ االنسانياف يستوعب الطالب 
 االستناد الى االساس النظري لنظرية الشخصية في تفسير السلوؾ االنسانياف يتعرؼ الطالب على اىمية 

 
 

 

لم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التع

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 ؤغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٙ يمشساد اليخشط .38
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  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
ثُظشٚبد انشخصٛخ اكغبة انطبنجبد انًؼشفخ انؼهًٛخ  -1أ

االعظ انُظشٚخ نُظشٚبد انشخصٛخ فٙ رؾهٛم انشخصٛخ االَغبَٛخ فٓى انطبنجبد نكٛفٛخ اعزخذاو -2أ

  لٛبط انشخصٛخرطجٛك انطبنجبد نجؼط ادٔاد -3أ
 انشخصٛخ االَغبَٛخرؾهٛم ثؼط انًشكالد فٙ -4أ
  -5أ

 

  .يمشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

  رؼضٚض كفبءح انطبنجخ الداء دٔسْب انزشثٕ٘ يغزمجال1ة

 رؼضٚض كفبءح انطبنجخ فٙ يؼبنغخ انًؼهٕيبد ثشكم صؾٛؼ 2ة

  رؼضٚض فٍ انزؼبيم يغ االخشٍٚ 3ة

 4ة

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انزؼهى انزارٙ ، االفالو انؼهًٛخ ، انًُبلشخ -
 غشائك انزمٛٛى      

 

 انزمٛٛى انجُبئٙ -
 اخزجبساد يزُٕػخ -
 انزمبسٚش ٔانًُبلشخ -

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رؾمٛك انزاد  -1ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رمجم االخشٍٚ ٔافكبسْى  -2ط

 
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 س ٔاالَشطخ انالصفٛخانزؼهى انزارٙ ، انزمبس٘
 غشائك انزمٛٛى    

 انالؽظخ -
 رمٛٛى االداء  -

 
(. انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ ) انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبساد رخطٛطٛخ  -1د

يٓبساد رُظًٛٛخ  -2د
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .40

 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 الٕٚعذ كزبة يمشس/ كزت انًمشس

 عدد من المصادر العلمٌة االنكلٌزٌة  -(   انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

ْٕل نُذص٘ / َظشٚبد انشخصٛخ 

لبعى ؽغٍٛ صبنؼ / انشخصٛخ ثٍٛ انزُظٛش ٔانمٛبط 

 يصطفٗ صٕٚس/ نشخصٛخ َظشٚبد ا

) اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

يغهخ انؼهٕو انُفغٛخ  ....  (،انزمبسٚش ، انًغالد انؼهًٛخ 

يغهخ االعزبر 

 يغهخ انجؾٕس انزشثٕٚخ

 /https://ktbby.com ....يٕالغ االَزشَٛذ ، ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ
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 ثُٛخ انًمشس .39

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 ثخانًطهٕ
أٔ / اعى انٕؽذح 

 انًٕظٕع
 غشٚمخ انزمٛٛى غشٚمخ انزؼهٛى

 النظرية مفاىيم عامة عن  :َرعشف انطانة عهً  2 1
 انرعهى انزاذٍ

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انًُاقشح نظرية فرويد :َرعشف انطانة عهً  2 2

 نظرية كارف ىورناي :َرعشف انطانة عهً  2 3
 االسرجىاب

ت شفوٌة اختبارا
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ نظرية باندورا :َرعشف انطانة عهً  2 4

 نظرية دوالرد وميلر :َرعشف انطانة عهً  2 5
 انًُاقشح

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 نظرية ماسلو :َرعشف انطانة عهً  2 6
 االسرجىاب

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ كاتلنظرية  :َرعشف انطانة عهً  2 7

 نظرية موراي :َرعشف انطانة عهً  2 8
 انًُاقشح

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء االسرجىاب نظرية البورت :َرعشف انطانة عهً  2 9

 نظرية يونغ :َرعشف انطانة عهً  2 10
 انرعهى انزاذٍ

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء انًُاقشح نظرية روجرز :َرعشف انطانة عهً  2 11
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 : خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .41

اعزخذاو انزمُٛبد انزؼهًٛٛخ  

 ركهٛف انطبنجبد ثبنجؾش فٙ انًغزغذاد ٔانًشكالد انزشثٕٚخ انًٕعٕدح فٙ انغبؽخ نزعًُٛٓب يفشداد انًُٓظ
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س يىرج وصف انًقشٌ

 

(  ث ، االطروحة ، الرسالة البح) طرائق كتابة / وصف انًقشس

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .65
 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد/ ثغذادعبيؼخ 

 انًشكض/  ػهًٙ انمغى ال .66
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ  

 (البحث ، االطروحة ، الرسالة ) طرائق كتابة  سيض انًمشس/ اعى  .67

 أشكبل انؾعٕس انًزبؽخ .68
عبػزبٌ اعجٕػٛب 

 انغُخ/ انفصم  .69
 كٕسط صبَٙ

 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .70
 عبػخ 30

  ْزا انٕصف ربسٚخ إػذاد  .71

 رضٔٚذ انطبنجخ ثبنًؼهٕيبد ٔانزطجٛمبد االعبعٛخ فٙ أْذاف انًمشس .72

 اىمية البحث العلمي في تقدـ المجتمعاتاف يتعرؼ الطالب على 
 خطة البحثاف يتعرؼ الطالب على 

 مناىج البحثاف يستوعب الطالب معنى 
 البحثاستخداـ المنهج العلمي في كتابة اف يتعرؼ الطالب على اىمية 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يمشساد اليخشط .42
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  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
ثبعظ انًُٓظ انؼهًٙ فٙ انجؾش اكغبة انطبنجبد انًؼشفخ انؼهًٛخ  -1أ

انًُٓظ انؼهًٙ فٙ كزبثخ انجؾش فٓى انطبنجبد نكٛفٛخ اعزخذاو -2أ

 االعظ فٙ كزبثخ يشكهخ انجؾش رطجٛك انطبنجبد نجؼط -3أ
 انزٙ رٕاعّ انجبؽش فٙ انجؾش انؼهًٙرؾهٛم ثؼط انًشكالد -4أ
  -5أ

 

  .يمشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

  رؼضٚض كفبءح انطبنجخ الداء دٔسْب انزشثٕ٘ يغزمجال1ة

 رؼضٚض كفبءح انطبنجخ فٙ يؼبنغخ انًؼهٕيبد ثشكم صؾٛؼ 2ة

  رؼضٚض فٍ انزؼبيم يغ االخشٍٚ 3ة

 4ة

 انزؼهٛى ٔانزؼهى غشائك      

 

 انزؼهى انزارٙ ، االفالو انؼهًٛخ ، انًُبلشخ -
 غشائك انزمٛٛى      

 

 انزمٛٛى انجُبئٙ -
 اخزجبساد يزُٕػخ -
 انزمبسٚش ٔانًُبلشخ -

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رؾمٛك انزاد  -1ط

 افكبسْى رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رمجم االخشٍٚ ٔ -2ط

 
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انزؼهى انزارٙ ، انزمبسٚش ٔاالَشطخ انالصفٛخ
 غشائك انزمٛٛى    

 انالؽظخ -
 رمٛٛى االداء  -

 
(. انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ ) انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبساد رخطٛطٛخ  -1د

اد رُظًٛٛخ يٓبس -2د
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .44

 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 الٕٚعذ كزبة يمشس/ كزت انًمشس

 ثُٛخ انًمشس .43

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕؽذح 

 انًٕظٕع
 غشٚمخ انزمٛٛى غشٚمخ انزؼهٛى

 :َرعشف انطانة عهً  2 1

اهمٌة ،  مفهوم العلم

البحث العلمً فً تقدم 

تعرٌف ، المجتمعات

المعرفة ، البحث العلمً

، وطرق الحصول علٌها

او  الطرٌقة العلمٌة

 المنهج العلمً

 انرعهى انزاذٍ
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 :َرعشف انطانة عهً  2 2

المنهج فً العلوم 

اساسٌات البحث ، االنسانٌة

  خطة البحث،  العلمً
 تقٌٌم اداء انًُاقشح

 :َرعشف انطانة عهً  2 3
 المنهج الوصفً

 االسرجىاب
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 المنهج التجرٌبً :َرعشف انطانة عهً  2 4
 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ

 :َرعشف انطانة عهً  2 5
 المنهج التارٌخً

 انًُاقشح
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 :َرعشف انطانة عهً  2 6
 منهج تحلٌل النظم

 االسرجىاب
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 المنهج المسحً :َرعشف انطانة عهً  2 7
 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ

 المنهج االستداللً :َرعشف انطانة عهً  2 8
 انًُاقشح

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

 منهج البحث المقارن :َرعشف انطانة عهً  2 9
 تقٌٌم اداء االسرجىاب

10 
منهج البحث المتعدد  :َرعشف انطانة عهً  2

 المداخل
 انرعهى انزاذٍ

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

11 
البحث المتعدد  منهج :َرعشف انطانة عهً  2

 تقٌٌم اداء انًُاقشح المداخل
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 مفهومه ، ادواته ، اسالٌبه :-البحث العلمً (   انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 عبد الرحمن عدس. ذوقان عبٌدات       د. د: تألٌف 

 1992حق، عاٌد عبد ال. د

 مناهج البحث التربوي

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

) اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

يغهخ انؼهٕو انُفغٛخ  ....  (،انزمبسٚش ، انًغالد انؼهًٛخ 

يغهخ االعزبر 

 يغهخ انجؾٕس انزشثٕٚخ

 /https://ktbby.com ....االَزشَٛذ يٕالغ ، ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

http://www.hnafs.com/ 

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

http://eapsegypt.tripod.com/ 

http://www.ektab.com/ 

 
 

 : خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .45
اعزخذاو انزمُٛبد انزؼهًٛٛخ  

 ركهٛف انطبنجبد ثبنجؾش فٙ انًغزغذاد ٔانًشكالد انزشثٕٚخ انًٕعٕدح فٙ انغبؽخ نزعًُٛٓب يفشداد انًُٓظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 انًقشٌ

 

اللغة االنكليزية / وصف انًقشس

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .73
 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد/ عبيؼخ ثغذاد

 انًشكض/  ػهًٙ انمغى ال .74
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ  

 سيض انًمشس/ اعى  .75
اللغة االنكليزية 

 أشكبل انؾعٕس انًزبؽخ .76
عبػزبٌ اعجٕػٛب 

 انغُخ/ انفصم  .77
 كٕسط صبَٙ

 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .78
 عبػخ 30

  اد ْزا انٕصف ربسٚخ إػذ .79

 رضٔٚذ انطبنجخ ثبنًؼهٕيبد ٔانزطجٛمبد االعبعٛخ فٙ أْذاف انًمشس .80

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

 .ومساعدهتم على التدريب الذايت يف اللغة األنكليزية لتطوير مهارات البحث الدراسي العادلي
 
 
 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يمشساد اليخشط .46

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 .انؼهًٙ يغ اسشبدِ انًغزًش رًكٍٛ انطبنت يٍ االػزًبد ػهٗ انزاد فٙ يبٚخص انجؾش. 

 .االغالع ػهٗ صمبفبد يزُٕػخ . 2أ

 .اػزًبد يُٓغٛخ صبثزخ فٙ رمصٙ انؾمبئك ٔانزضجذ يُٓب. 3أ

 .رٓٛئخ انغٛم انغذٚذ يٍ رذسٚغٛٙ انًغزمجم نهزؼبيم يغ كم يبْٕ ؽذٚش يٍ يُبْظ ٔغشائك رذسٚظ. 4أ

  .يمشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 
 .ػهٗ صمبفبد انشؼٕة االخشٖ ٔاالعزفبدح يٍ رغبسثٓى االغالع. 1ة

 .رٓٛئخ اعبنٛت ؽذٚضخ ثبنزذسٚظ رزًبشب يغ ؽذاصخ انًمشس.2ة

 .اششان انطهجخ اكضش ثبنؼًهٛخ انزشثٕٚخ ٔرٕفٛش ًَٕرط انمذٔح.3ة
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انزؼهى انزارٙ ، االفالو انؼهًٛخ ، انًُبلشخ -
 و غشائك انزمٛٙ     

 

 انزمٛٛى انجُبئٙ -
 اخزجبساد يزُٕػخ -
 انزمبسٚش ٔانًُبلشخ -

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رؾمٛك انزاد  -1ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رمجم االخشٍٚ ٔافكبسْى  -2ط

 
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 ٚخانزؼهى انزارٙ ، انزمبسٚش ٔاالَشطخ انالصف
 غشائك انزمٛٛى    

 انالؽظخ -
 رمٛٛى االداء  -
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Week Material 

1.  Education and learning  

2.  = 

3.  Innovation in health and medicine  

4.  = 

5.  Urban planning 

6.  = 

7.  Presentation by the students about related material 

8.  Mid -Exam 

9.  Water food and energy  

10.  = 

11.  Conserving the past 

12.  = 

13.  Presentation by the students about related material  

14.  Mid - exam 

 

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .47

 انكزت انًمشسح انًطهٕثخ  ـ1
 الٕٚعذ كزبة يمشس/ كزت انًمشس

(. انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ ) انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبساد رخطٛطٛخ  -1د

يٓبساد رُظًٛٛخ  -2د
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(   انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

Sarah Philpot and Lesley Curnick -New Headway: Academic 

Skills- Reading, Writing and study skills. Oxford. 

 

) اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

يغهخ انؼهٕو انُفغٛخ  ....  (،انزمبسٚش ، ػهًٛخ انًغالد ال

يغهخ االعزبر 

 يغهخ انجؾٕس انزشثٕٚخ

 /https://ktbby.com ....يٕالغ االَزشَٛذ ، ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

http://www.hnafs.com/ 

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

http://eapsegypt.tripod.com/ 
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 : خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .48
انزؼهًٛٛخ   اعزخذاو انزمُٛبد

 ركهٛف انطبنجبد ثبنجؾش فٙ انًغزغذاد ٔانًشكالد انزشثٕٚخ انًٕعٕدح فٙ انغبؽخ نزعًُٛٓب يفشداد انًُٓظ
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س يىرج وصف انًقشٌ

 

تعديل السلوؾ / وصف انًقشس

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .81
 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد/ عبيؼخ ثغذاد

 انًشكض/  ػهًٙ انمغى ال .82
 لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ  

 سيض انًمشس/ اعى  .83
 تعديل السلوك

 ل انؾعٕس انًزبؽخأشكب .84
عبػزبٌ اعجٕػٛب 

 انغُخ/ انفصم  .85
 كٕسط صبَٙ

 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .86
 عبػخ 30

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .87

 رضٔٚذ انطبنجخ ثبنًؼهٕيبد ٔانزطجٛمبد االعبعٛخ فٙ أْذاف انًمشس .88

 تعديل السلوؾ االنساني في بعض الحاالتاىمية اف يتعرؼ الطالب على 
 تعديل السلوؾ المشكلخطة الطالب على اف يتعرؼ 

 تعديل السلوؾمناىج اف يستوعب الطالب معنى 
 اف يتعرؼ الطالب على اىمية استخداـ المنهج العلمي في تعديل السلوؾ

 
 

 

قها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقي

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يمشساد اليخشط .49
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  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
عظ رؼذٚم انغهٕن اكغبة انطبنجبد انًؼشفخ انؼهًٛخ ثب -1أ

فٓى انطبنجبد نكٛفٛخ اعزخذاو انًُٓظ انؼهًٙ فٙ رؼذٚم انغهٕن االَغبَٙ -2أ

 رطجٛك انطبنجبد نجؼط االعظ فٙ ثُبء خطخ نزؼذٚم انغهٕن فٙ ثؼط انؾبالد -3أ
 رؾهٛم ثؼط انًشكالد انزٙ رٕاعّ انجبؽش فٙ رؼذٚم انغهٕن-4أ
  -5أ

 

  .سسيكانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

  رؼضٚض كفبءح انطبنجخ الداء دٔسْب انزشثٕ٘ يغزمجال1ة

 رؼضٚض كفبءح انطبنجخ فٙ يؼبنغخ انًؼهٕيبد ثشكم صؾٛؼ 2ة

  رؼضٚض فٍ انزؼبيم يغ االخشٍٚ 3ة

 4ة

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انزؼهى انزارٙ ، االفالو انؼهًٛخ ، انًُبلشخ -
 غشائك انزمٛٛى      

 

 انزمٛٛى انجُبئٙ -
 اخزجبساد يزُٕػخ -
 انزمبسٚش ٔانًُبلشخ -

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رؾمٛك انزاد  -1ط

 رؼضٚض ايكبَٛخ انطبنجخ ػهٗ رمجم االخشٍٚ ٔافكبسْى  -2ط

 
 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انزؼهى انزارٙ ، انزمبسٚش ٔاالَشطخ انالصفٛخ
  غشائك انزمٛٛى   

 انالؽظخ -
 رمٛٛى االداء  -

 
(. انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ ) انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبساد رخطٛطٛخ  -1د

يٓبساد رُظًٛٛخ  -2د
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 ثُٛخ انًمشس .50

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕؽذح 

 انًٕظٕع
 غشٚمخ انزمٛٛى نٛىغشٚمخ انزغ

 :َرعشف انطانة عهً  2 1

  مقدمة فً تعدٌل السلوك

تعرٌف السلوك وانواع 

السلوكٌات ، انواع 

المثٌرات ، انواع االشراط 

، تعرٌف تعدٌل السلوك ، 

االسس التً ٌستند الٌها 

منحى تعدٌل السلوك، 

االغراض العامة لتعدٌل 

السلوك، االتجاهات 

الرئٌسة فً تعدٌل 

، الخصائص  السلوك

العامة لمنحة تعدٌل 

 السلوك

 انرعهى انزاذٍ
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 :َرعشف انطانة عهً  2 2

تحدٌد السلوك وترٌفه 

سه ، قٌاس السلوك وقٌا

واالعتبارات الرئٌسٌة فً 

القٌاس السلوكً ، طرق 

قٌاس السلوك ، المالحظة 

وثباتها ومصادر الخطأ 

فٌها ، االشكال البٌانٌة 

مٌم الحالة المقرر ، وتص

 كل تصمٌم مع االمثلة

 تقٌٌم اداء انًُاقشح

3 

2 

 :َرعشف انطانة عهً 

اسالٌب تعدٌل 

التشكٌل ، : السلوك 

النمذجة، تقلٌل 

الحساسٌة التدرٌجً 

 ، العالج باالفاضة

 االسرجىاب
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

4 

2 

 :َرعشف انطانة عهً 

اسلوب االشباع ، 

،  العالج بالتنفٌر

اسلوب توكٌد الذات 

( التدرٌب التدعٌمً) 

، ضبط الذات 

ودورهم فً تعدٌل 

 السلوك

 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍ

اختبارات شفوٌة  انًُاقشحمبدأ التعزٌز ، اشكال  :َرعشف انطانة عهً  2 5
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التعزٌز ، اصناف 

التعزٌز، االغراض 

التً تخدمها 

اجراءات التعزٌز ، 

العوامل التً تؤدي 

الى زٌادة فاعلٌة 

اول التعزٌز ، جد

التعزٌز ، التعزٌز 

الشرطً ، االقتصاد 

الرمزي ، االثار 

الجانبٌة للتعزٌز 

ودورها فً عملٌة 

 التعلم

 وتحرٌرٌة

6 

2 

 :َرعشف انطانة عهً 

مبدأ العقاب ، 

اغراض العقاب 

ومتى ٌستخدم ، 

عوامل زٌادة فاعلٌة 

اجراءات العقاب، 

االثار الجانبٌة 

ائل للعقاب ، بد

االطفاء ، ) العقاب 

التعزٌز الفارقً 

للسلوك االخر ، 

تكلفة االستجابة ، 

االقصاء عن التعزٌز 

االٌجابً ، التصحٌح 

 الزائد

 االسرجىاب
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

7 

2 

 :َرعشف انطانة عهً 

خطة و برنامج 

تعدٌل السلوك ، 

الخطوات ، 

االستراتٌجٌات ، 

 التصمٌم

 اداء تقٌٌم انرعهى انزاذٍ

8 

نماذج تطبٌقٌة فً  :َرعشف انطانة عهً  2

: تعدٌل السلوك 

الوسواس القهري ، 

القلق والمخاوف 

المرضٌة ، 

الفوضوٌة وعدم 

 الترتٌب

 انًُاقشح
اختبارات شفوٌة 

 وتحرٌرٌة

 تقٌٌم اداء االسرجىاباالعتمادية ، االكتئاب ، ايذاء الذات  :َرعشف انطانة عهً  2 9
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .51

 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 الٕٚعذ كزبة يمشس/ كزت انًمشس

(   انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2
عًبل انخطٛت / رؼذٚم انغهٕن االَغبَٙ 

اثشاْٛى انضسٚمبد / ٍٚ رؼذٚم انغهٕن نالغفبل ٔانًشاْك

 ػذَبٌ انفغفٕط/ اعبنٛت رؼذٚم انغهٕن 

) اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

يغهخ انؼهٕو انُفغٛخ  ....  (،انزمبسٚش ، انًغالد انؼهًٛخ 

يغهخ االعزبر 

 يغهخ انجؾٕس انزشثٕٚخ

 /https://ktbby.com ....يٕالغ االَزشَٛذ ، ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

http://www.hnafs.com/ 

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

http://eapsegypt.tripod.com/ 

http://www.ektab.com/ 

 
 

 : خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .52
اعزخذاو انزمُٛبد انزؼهًٛٛخ  

 ركهٛف انطبنجبد ثبنجؾش فٙ انًغزغذاد ٔانًشكالد انزشثٕٚخ انًٕعٕدح فٙ انغبؽخ نزعًُٛٓب يفشداد انًُٓظ

 

 

 

 

 ، اخلجل

 العدوان، العزلة ، السرقة :عشف انطانة عهً َد 2 10
 انرعهى انزاذٍ

اختبارات شفوٌة 
 وتحرٌرٌة

الكذب ، اذلروب من ادلدرسة ،  :َرعشف انطانة عهً  2 11
 السلوك النمطي

 تقٌٌم اداء انًُاقشح

12 
العادات الدراسية الخاطئة ،  :َرعشف انطانة عهً  2

 ءتقٌٌم ادا انرعهى انزاذٍتشتت االنتباه 

13 
االدماف على المخدرات  :َرعشف انطانة عهً  2

 تقٌٌم اداء انرعهى انزاذٍوالتدخين 

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

