
 اليت قمت بتدريسها ملرحليت توصيف مقررات 

 الدكتوراه  واملاجستري 
 الرتبوي البحث طرق نفس 502
 وأدواته ومناهجه وخطواته تخداماتهاسئصه وخصا  مفهومه، الرتبوي، ابلبحث التعريف إىل املقرر يهدف

 الرتبوي، ثالبح مميتص حلار م الرتبوي البحث طبيعة نع مقدمةعات و موض املقرر ويتناول .املختلفة
 تالبياان مجع تدواأو  اختيارها، وطرقت لعينااو  ،يريهاومعا هاعوأنوا والفروض ة،البحثي كلةواملش
 واملنهج ،التجرييب واملنهج املختلفة،نواعه أبي الوص املنهج ملوتش البحث ومناهج ها،صئوخصا
 ي.التارخي
 لتأهيلي هيل ( علم النفس واالجتماع ا 506

دراسة النظرايت املختلفة لسلوك الفرد والعوامل اليت تساعد على تكوين الشخصية وكذلك دراسة 
التفاعالت بني األفراد وانفعاالهتم يف مواجهة املواقف املختلفة وعالقة الفرد ابألسرة واجملتمع ومراحل 

م النفس للمرضى الذين يعانون من تلف النمو والتطوير يف الشخصية , كذلك التعرف على نظرايت عل
أو عجز أو أعاقة ودراسة االحنرافات السلوكية والنفسية وعلم النفس لغري األسوايء وطرق التقييم 

 .وتنمية املهارات اخلاصة بتأهيلهم نفسيا
 

 الطاليب والتوجيه اإلرشاد نفس 512
 حيث من والتوجيه الطاليب اإلرشاد لعملية هنيةامل املهارات وأساليب أسس دراسة على املقرر هذا يركز

 نفسية شخصية واختبارات مقابالت من أدواته واستخدام النفسي اإلرشاد وطرق مراحل استيعاب
 .املختلفة التعليمية املؤسسات يف النفسي األخصائي دور وحتديد

 
 العاديني غري عوائل وإرشاد توجيه نفس 534 

 املعوق الطفل رعاية هبا متر اليت حلواملرا العادي غري للطفل األسرية املشكالت املقرر هذا يتضمن
 املعوق حنو األسري الشعور منو ومراحل األسري التكوين يف وأثرها اإلعاقة صدمة األسرة، داخل



 وتكيف وتدريب تعليم يف واألسرة الوالدين ودور املبكرة الطفولة يف املعوق للطفل البيئية واخلدمات
 .اإلعاقة من والثانوية األولية والوقاية والزواجي األسري واإلرشاد التوجيه ودور املعوق الطفل

 

 (1) النفسية االضطراابت نفس 539
 والنفسية الداخلية االجتماعية، السلوكية، للنماذج وفق لسواءا مفهوم عن اترخيية خبلفية الطالب تزويد

 العصور والثقافات عرب النفسية االضطراابت وتصنيف لتعريف املبكرة احملاوالت وعن واحليوية،
 .احملاوالت هذه يف واالجيابيات القصور أوجه وعن املختلفة

 

 (2) النفسية االضطراابت نفس  547 
 القلق، اضطراابت اضطراابت :اإلكلينيكية صورهتا يف النفسية ضطراابتاال أبهم التعريف ويتضمن

 االضطراابت جسدية الشكل، االنشقاقية، االضطراابت االضطراابت الشخصية، اضطراابت املزاج،
 وتصنيفها لدراستها واملناهج املستخدمة حدوثها شروط توضيح مع .االضطراابت من وغريها الذهانية
 .األعراض طبيعة لتوضيح مناذج رضوع تشخيصها، ومعايري

 

 النفسية واالضطرابات المجتمع ثقافة نفس 548

 يف املستخدمة اإلرشادية األساليب النفسية، االضطراابت تطوير يف الثقافة أبثر التعريف ويتضمن
 خالل مراعاهتا جتب اليت الثقافية والعوامل املختلفة، الثقافات يف النفسية االضطراابت مع التعامل
 .اإلرشادية العملية

 
 اإلرشاد يف املقابلة مهارات نفس 551
 وصياغة االتصال ومهارات االرشادية املقابلة اجراء يف األساسية املهارات تنمية إىل املقرر هذا يهدف
 االبتدائية املقابلة مراحل على الرتكيز خالل من سلوكه وتشخيص العميل اجتاهات ومالحظة االسئلة

 .عالجيةوال والتشخيصية
 

 الصحة نفس علم نفس 552
 اجلوانب ودراسة .الصحة علم جمال يف النفسية والنظرايت املفاهيم تطبيقات دراسة إىل املقرر يهدف

 النفسية العوامل وحتديد الصحة، على واحملافظة الوقاية :أمهها من .الصحة يف اخلصوصية ذات النفسية



 املساندة وضعف النفسية الضغوط :مثل( اجلسمية لألمراض اعراضا ظهور يف تسهم أن ميكن اليت
 املقرر يتضمن كما الصحية والسياسات النظم وحتسني ؛)الصحة يف الذاتية الفعالية ونقص االجتماعية

 .الصحة نفس علم جماالت أحد يف وحبثية تطبيقية جوانب
 

 اجلمعي والعالج اإلرشاد نفس 554
 التعرف إىل إضافة اجلمعية العالجات يف للتطبيق املناسبة النظرية النماذج املقرر هذا يف الطالب يدرس
 والعالجية االرشادية اخلطط ورسم وقيادهتا العالجية اجلماعات تكوين يف االساسية املهارات على

 االرشاد ومراحل متاسكها واستمرار اجلماعة قيادة اسرتاتيجيات على والتدريب اجلماعة ألعضاء
 .اجلمعي والعالج

 األسري اإلرشاد نفس 557
 مثل :األسري والعالج اإلرشاد يف النظرية االجتاهات أهم األسري، اإلرشاد مبفهوم الطالب تعريف
 والفنيات واألساليب األسرية األنساق و واالسرتاتيجي اخلربوي و اجليلي وعرب البنائي، األسري العالج

 .النظرية ياملناح هذه يف املستخدمة اإلرشادية
 

 املخدرة املواد على االعتماد نفس علم فسن  558 
 اضطراابت يف النفسية اجلوانب خمتلف وتشخيص تقييم خبطوات الطالب تعريف إىل املقرر يهدف

 االضطراب حدوث ملنع املستخدمة الوقائية االجراءات ألبرز عرض مع الكيماوية املواد على االعتماد
 مع النفسي والعالج اإلرشادي التدخل فنيات أبرز على الطالب يتعرف كما .املرضية االنتكاسة أو

 .والفنيات واإلجراءات االساليب هلذه عملية تطبيقات
 

 السلوكي النفسي العالج نفس 592
: السلوكي العالج يف االساسية واألساليب الفنيات تطبيقات على الطالب تدريب إىل املقرر هذا يهدف

 التوكيدي والتدريب الغمر، االسرتخاء، املنتظمة، يةاحلساس إزالة للمشكلة، السلوكي التقومي مثل
 .املشكالت وحل االدوار ولعب الرمزي واالقتصاد

 
 املعريف النفسي العالج نفس 593



 التقومي، املعريف العالج يف األساسية واألساليب الفنيات على الطالب تدريب إىل املقرر هذا يهدف
 االسئلة األفكار، سجل واألتوماتيكية، االساسية فكاراال حتديد املشكلة، صياغة للمشكلة، املعريف

 .السلوكية والتجارب االنتباه صرف السقراطية
 حبث مشروع نفس 595 

 مع ابالتفاق األكادميي مساره يف املتخصصة املوضوعات أحد يف متعمق علمي ببحث الطالب يقوم
 .وتوجيهه عليه لإلشراف التدريس هيئة أعضاء أحد

 داينمي تدريب نفس 597
 إحدى يف وفنيات نظرايت من تعلمه ما بتطبيق التدريس، هيئة أعضاء أحد إشراف حتت الطالب، يقوم

 .)عمل ساعة 300 مبعدل( الدراسي برانجمه من االخري الفصل خالل اجملتمعية أو التعليمية املؤسسات
 
 وتطبيقية عملية دراسات نفس 599 

 يتضمن فيه الطالب، كما ختصص الذي املسار يف وميدانية تطبيقية دراسات إجراء املقرر يتضمن
 .مشرتك أو فردي مناسب حبث إجناز أو الفردية، الربامج تصميم

 
 متقدم بحث مناهج نفس 603 

 

إىل اكساب الطالب املهارة يف التعرف على التصاميم البحثية املناسبة والقدرة على  قررملاف يهد
. ويتناول املقرر اجلوانب التالية: مراجعة االختيار فيما بينها يف ضوء اهلدف من البحث وطبيعة املتغريات

والعشوائية البسيطة  تةكالثابعامة ملناهج البحث يف علم النفس، التصاميم العاملية أبنواعها املختلفة  
 Balanced – Unbalanced ازنةو واملتضمنة والقطاعات العشوائية واملتوازنة وغري املت

design والتجريبية األولية وشبه  كالتجريبية تناول املتغري املستقل. والتصاميم املعتمدة على طبيعة(
  التجريبية، والتجريبية احلقيقية( والسببية املقارنة.

 
 والزواجي األسري النفسي واإلرشاد العالج نفس 624 

 وتعريفه والزواجي، األسري النفسي والعالج اإلرشاد أبساليب الطالب تعريف إىل املقرر هذا يهدف
 اإلرشاد جمال يف والعالجية اإلرشادية املناحي دراسة قررامل ويتناول .اجملال هذا يف احلديثة ابالجتاهات



 تنمية املقرر هذا يتضمن وكذلك .واملعريف والسلوكي، التحليلي، االجتاه مثل والزواجي األسري والعالج
 .احلاالت بعض مع التعامل يف الطالب مهارات

 
 اإلدمان حاالت وعالج إرشاد يف دراسات نفس  627
 من وذلك معها التعامل وكيفية اإلدمان حاالت على التعرف أبساليب الطالب تعريف إىل رراملق يهدف
 اليت الدراسات استعراض خالل من ذلك ويتم .الالزمة والعالجية اإلرشادية اخلدمات تقدمي خالل

 .اإلدمان حلاالت والعالجية الوقائية األساليب تناولت
 
 


