
برنامج علم النفس

أوالً : أهمية البرنامج :

�د من��ع. ويع��اة والمجتم��ق بالحي��كل وثي��ة بش�يعتبر علم النفس من أهم المجاالت اإلنسانية والعلمية المرتبط

�طراباتهالتخصصات األكثر الحاحا وطلبا في العصر الراهن، لما يعاني��كالت واض��ع من مش� األفراد في المجتم

�يرا��را كب�نتيجة الطفرة الهائلة في التقدم العلمي والمعرفي، وتطور وسائل التواصل االجتماعي التي كان لها أث

على التواصل اإلنساني المباشر.

�كالت��ل المش��ة في فهم وتحلي��اهمة فعال��اهموا مس��ال علم النفس يمكنهم أن يس��تغلون في مج� فالمش
واالضطرابات النفسية فهما علميا ال وتقديم الحلول المناسبة لها. 

�ة��اهمة في عملي�ومن ثم، فإن وجود هذا البرنامج  يُعد ضرورة كبيرة كاستجابة لالحتياجات المجتمعية، والمس
�ارات�التنمية المستدامة، والعمل على خلق المواطن الذي يتمتع بالقدرة والكفاءة النفسية من خالل دعمه بمه
�ية��كالت النفس��ع المش��ل م��درة على التعام��ابه الق��ه واكتس�متنوعة تلك التي تسهم بشكل كبير على تطوير أدائ
�يًا في�والمجتمعة بشكل إيجابي ال يؤثر على دوره االجتماعي، فضال عن أن برنامج علم النفس له دورا أساس
�راز�العناية بحاجات المجتمع الثقافية التي تشكل أحد المج�االت التعليمي�ة والبحثي�ة للبرن�امج، بم�ا ي�ؤدي إلى إب

التراث والثقافة والهوية اإلماراتية األصيلة.

ثانيا :رسالة البرنامج:  

�ة��ارات المهني��ابهم المه��ل على إكس��ية والعم��دمات النفس��ال الخ��ة في مج��وادر المتخصص��وير الك��ل وتط�تأهي
والعلمية والبحثية بما يتوافق مع متطلبات ميادين سوق العمل.

ثالثا: أهداف البرنامج:

تزويد المتعلمين بالمعرفة واالتجاهات النظرية في مجال علم النفس وتطبيقاته..1
.تدريب الطلبة على تطبيق التفكير العلمي في تفسير الظواهر النفسية المختلفة.2
تدريب الطلبة لتقديم الخدمات النفسية األساسية تحت اإلشراف..3
�ؤوليات.4��ة والمس��ايير األخالقي��بيق المع��ادرين على تط��ال علم النفس الق��ين في مج��داد المختص�إع

 االجتماعية في عملهم.
�درة على.5��اءة والق��ائية بكف��ات اإلحص��ية والبيان�تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة لتحليل المعلومات النفس

كتابة التقارير.
تدريب الطلبة على تطبيق التفكير اإلبداعي والنقدي، وكذلك مهارات البحث العلمي..6
 تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة للتواصل الفعال مع األفراد والمجموعات والحاالت المختلفة..7
تزويد المتعلمين بالمعرفة واالتجاهات النظرية الحالية والتاريخية في مجال علم النفس وتطبيقاته..8
.تدريب الطلبة على تطبيق التفكير العلمي في تفسير الظواهر النفسية المختلفة.9



تدريب الطلبة لتقديم الخدمات النفسية األساسية تحت اإلشراف..10
 إعداد المختصين في مجال علم النفس القادرين على تحمل المسؤوليات االجتماعية في عملهم..11
تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة لتحليل المعلومات النفسية والبيانات اإلحصائية بكفاءة..12
تدريب الطلبة على تطبيق التفكير اإلبداعي والنقدي، وكذلك مهارات البحث العلمي..13
تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة للتواصل الفعال مع األفراد والمجموعات والحاالت المختلفة..14

رابعا: مخرجات برنامج علم النفس وفقًا إلطار المؤهالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
(Emirates QF)

 : أن          على قادرا الخريج الطالب يكون البرنامج هذا استكمال بعد

املعرفة: 

( يوضح المفاهيم والمبادئ المختلفة في مجال علم النفس والمجاالت ذات الصلة.1)م

( يربط بين المعلومات التي اكتسبها عند تفسيره للظواهر النفسية والسلوكية. 2)م

( يحدد عناصر واستراتيجيات التفكير المختلفة.3)م

( يميز بين حاالت االضطراب والحاالت المرضية المختلفة 4)م

( يشرح النظريات المختلفة في مجال علم النفس والمجاالت ذات الصلة5)م

املهارة: 

( يوظف المهارات التحليلي�ة والعملي�ة في إع�داد وتص�ميم االختب�ارات النفس�ية وب�رامج الت�دخل اإلرش�ادي6)م
والعالجي.

( يطبق االختبارات والبرامج النفسية المختلفة في مجاالت القياس واإلرشاد والعالج.7)م

�ل8)م�( يستخدم المعرفة النظرية والعملية في فهم وتحليل وتشخيص وعالج بعض المشكالت النفسية لدى ك
من األسوياء والمضطربين.

: الكفاءة  أوجه

  االستقاللية والمسؤولية:أ-

( يطبق المعايير والضوابط األخالقية والمهنية في مجال العمل. 9)م

( يحدد الجوانب القانونية التي تتفق ومبادئ حقوق اإلنسان في مجال علم النفس10)م

  الدور في السياق: ب-

( يستخدم المعلومات المكتسبة في معالجة بعض المواقف والمشكالت الحياتية.11)م

( ينجز مشروعا أو بحثا، مستخدما االختبارات واألساليب اإلحصائية ومهارات كتابة البحوث12)م

ج- التطور الذاتي: 

�ه13)م��ا في عمل�( يبتكر أدوات قياس وبرامج تدخل مختلفة تتناسب مع المواقف المختلفة التي يوجهه
المهني 

( يفسر مشكالت الحاالت التي يدرسها ومآل االضطراب لديها.14)م

( يتحمل مسؤولية العمل في المؤسسات االجتماعية واإلرشادية والعالجية  15)م



خامسًا: شروط القبول

�م علمي أو أدبي(��دة )قس�أن يكون الطالب حاصالً على شهادة الثانوية العامة من دولة اإلمارات العربية المتح

�ة65% في السنة األولى من القبول تزيد إلى 60أو ما يعادلها بمعدل ال يقل عن ��ة وفي حال�% للدفعات التالي

زيادة أعداد الطلبة المتقدمين سيتم التفضيل بينهم بناء على نسبة النجاح في الثانوية العامة.

سادسا: متطلبات التخرج

�د االدنى��الب على الح��ل الط��ص علم النفس أن  يحص��الوريوس في تخص��ة البك��ول على درج��ترط للحص�يش

�د االعلى60 أي بمعدل 2التراكمي �% ، وان يكون الحد االدنى لمدة الدراسة ثالثة سنوات ونصف السنة ، والح

 ساعات( موزعة كالتالي : 6( ساعة معتمدة منهم التدريب  )126ثمانية سنوات ، كما عليه ان يجتاز )

: النفس      علم برنامج لطلبة العلميّة املساقات

عدد الساعات المعتمدةعدد المساقاتنوع المساق
515مساقات الجامعة اإلجبارية
39مساقات الجامعة االختيارية

26متطلبات الجامعة الحرة
2372متطلبات القسم اإلجبارية

824متطلبات علم القسم االختيارية
41126المجموع

سابعا :الخطة الدراسية لتخصص علم النفس 

الجامعة:   متطلبات أوال

اإلجبارية   )-1  الجامعة (15مساقات،  5متطلبات معتمدة   ساعة

املساق املساق مرقم
Orientation1التوجيه

Islamic cultureISL1142الثقافة اإلسالمية
Communication Skills in ArabicARB1113مهارات االتصال باللغة العربية

StatisticsSTA1114اإلحصاء
IT fundamentalCOM1115تطبيقات في الحاسوب
Innovation & EntrepreneurshipINN3116االبتكار وريادة االعمال

االختيارية-    )2 الجامعة (9مساقات،  3متطلبات معتمدة   ساعة

املساق المساق مرقم
Economic ConceptsECO211مفاهيم اقتصادية 



Emirates SocietyEMS111مجتمع اإلمارات

Library Information SystemINF113نظم المعلومات 

Communication Between culturesSOC112التواصل بين الثقافات 

The Art of Written ExpressionARB113فن التعبير والكتابة

Introduction to Art ART111مقدمة في الفن 

Introduction to AestheticsART112مدخل الى علم الجمال

Academic writingENG113الكتابة االكاديمية )لغة انجليزية (
French languageFRE211اللغة الفرنسية

Introduction to Hadeeth and sunnaISL211مدخل الى الحديث والسنة 

Legal cultureLAW111ثقافة قانونية 

First AidAID111اإلسعافات األولية 

Astronomy (Arabic)AST211علوم الفلك 

General Biology BIO111االحياء العامة 

General Chemistry CHM111الكيمياء العامة 

Environmental science ENV111علوم البيئة 

Information System(Arabic)INF212نظم المعلومات )عربي(

History of science in IslamISH111تاريخ العلوم عند المسلمين

Fundamental of human NutritionNUT111أساسيات التغذية البشرية 

PhysicsPHY111فيزياء 

Scientific pioneeringPIO211الريادة العلمية 

مجموعة العلوم الطبيعية، العلوم التطبيقية، الرياضيات أو تكنولوجيا المعلومات

مساقني،-   ) 3 حرة (6متطلبات معتمدة   ساعات

يختار الطالب مساقين من الجامعة أو الكلية في غير تخصصه

رقم المساقم
المساق

Course nameاسم المساق
1
2

ثانيًا : متطلبات قسم علم النفس

اإلجبارية-  1 املتطلبات

بمعدل(     )72إنهاء ) إجبارية معتمدة يلي(      :24ساعة كما وهي تخصصياً مساقاً

اإلجبارية    القسم ،  8متطلبات معتمدة   24مساقات )ساعة

م
رقم

المساق

الساعات المعتمدةالمساق
المتطلب
السابق Course nameاسم المساق

نظر
ي

عمل
ي

المج
موع

1
Psy10

1
مدخل الى علم

النفس
Introduction to Psychology303 



2
Psy10

2

علم نفس النمو:
الطفولة

والمراهقة

Dev. Psych.: Childhood 
and Adolescence303 

3
Psy10

3
علم النفس
االجتماعي

Social  Psychology303Psy101

4
Psy10

4

اإلحصاء في
البحوث النفسية )

1)
Psychological Statistics (1)303Psy101

5
Psy10

5
مهارات االتصال
باللغة اإلنجليزية

Communication Skills in 
English303 

6
Psy20

6
علم نفس
الشخصية

Psychology of Personality303Psy101

7
Psy20

7
علم النفس

الفسيولوجي
Physiological  Psychology303Psy101

8
Psy20

Psychology of Learning303Psy101علم نفس التعلم8

9
Psy20

Psychometrics303القياس النفسي9
Psy101
Psy104

1
0

Psy31
0

علم النفس
المرضي

Abnormal  Psychology303Psy101

1
1

Psy31
1

االختبارات
والمقاييس

النفسية

Psychological Tests & 
Measures303

Psy101
Psy104

1
2

Psy31
2

علم النفس
الصناعي
التنظيمي

Industrial & 
Organizational  
Psychology

303Psy101

1
3

Psy31
3

علم النفس
التربوي

Educational  Psychology303Psy101

1
4

Psy31
4

علم النفس
التجريبي

Experiential  Psychology  303 

1
5

Psy31
5

مناهج البحث في
علم النفس

Research Methods in  
Psychology303

Psy101
Psy104
Psy209

1
6

Psy31
6

علم النفس
المعرفي

Cognitive  Psychology303Psy101

1
7

Psy31
Family  Psychology303Psy101علم نفس األسرة7

1
8

psy41
8

التوجيه واإلرشاد
النفسي

Guidance & Counseling  
Psychology303Psy101

1
9

psy41
Thinking Skills303Psy101مهارات التفكير9

2
0

psy42
0

علم النفس
اإلكلينيكي

Clinical  Psychology303Psy101

2
1

Psy42
Psychotherapy303Psy101العالج النفسي1



2
2

Psy42
99بعد انجاز Practicum603تدريب ميداني2

ساعة معتمدة

2
3

Psy42
Graduation Project363مشروع التخرج3

بعد انجاز
 ساعة105

معتمدة

- متطلبات القسم االختيارية2

( مساقات من كل مجموعة من المجموعتين وهي كما 4( ساعة معتمدة اختيارية  على أن يختار الطالب )24إنهاء )
: يلي

االختيارية   ) القسم ( 24مساقات  8متطلبات معتمدة   ساعة

م
رقم

املساق

املعتمدة املساق الساعات

Course nameاسم المساق
نظر

ي
عمل

ي
المج
موع

1Psy124صعوبات التعلمLearning Difficulties303

2Psy125سيكولوجية الموهبة والتفوق
Psychology of Talent &

Excellence  303

3Psy126
استخدام الحاسوب في

البحوث النفسية
Computer in  Psych. Research303

4Psy127علم النفس البيئيEnvironmental  Psychology 303
5Psy128علم النفس السياسيPolitical  Psychology303

6Psy129
قانون األسرة لدولة اإلمارات

العربية المتحدة
Family’s Law in UAE303

7Psy130
علم نفس ذوي االحتياجات

الخاصة
Psychology of Special Needs303

8Psy131علم النفس العصبيNeurological  Psychology303
9Psy132علم نفس اإلدمانPsychology of Addiction303
1
0

Psy133علم النفس الصحيHealth  Psychology303

1
1

Psy134تعديل السلوكBehavior Modification303

1
2

Psy135علم النفس اإليجابيPositive  Psychology303

1
3

Psy136علم النفس الجنائيCriminal  Psychology303

1
4

Psy137
علم نفس المسنين

وإرشادهم
Psychology & Counseling of

Aging303

1
5

Psy138علم نفس الفروق الفرديةDifferential  Psychology303

1
6

Psy139
نصوص نفسية باللغة

اإلنجليزية
Psychological Texts in English303

1Psy240اإلحصاء في البحوث النفسيةStatistics in  Psychological303



7(2)Research (2)

1
8

Psy141
موضوعات خاصة في علم

النفس
Special Topics in Psychology303

الخطة االسترشادية لبرنامج بكالوريوس اآلداب في علم النفس

   : األول  الدراسي الفصل األولى السنة

النوعاسم المساقم
رقم

المساق
المتطلب السابقعدد الساعات

0إجباري جامعةالتوجيه واإلرشاد 1
3إجباري جامعة(1إجباري جامعة )2
3إجباري جامعة(2إجباري جامعة    )3
Psy1013إجباري قسم مدخل إلى علم النفس 4

5
علم نفس النمو: الطفولة

Psy1023إجباري قسم والمراهقة 

(1متطلب جامعة اختياري )6
اختياري
3جامعة  

   : الثاني  الدراسي الفصل األولى السنة

رقمالنوع اسم المساق م
المساق

المتطلب السابقعدد الساعات

إجباري( 3إجباري جامعة )1
جامعة 

3

مدخل إلى علمPsy1033إجباري قسمعلم النفس االجتماعي 2
النفس

3
اإلحصاء في البحوث النفسية

(1)
مدخل إلى علمPsy1043إجباري قسم

النفس

4
مهارات االتصال باللغة

اإلنجليزية  
Psy1053إجباري قسم 

اختياري(2اختياري جامعة )5
جامعة 

3

   : األول  الدراسي الفصل الثانية السنة

النوعاسم المساقم
رقم

المساق
المتطلب السابقعدد الساعات

1
متطلب إجباري جامعة )

3إجباري جامعة(  4

Psy2063إجباري قسم علم نفس الشخصية   2
مدخل إلى علم

النفس

(3اختياري جامعة )3
اختياري
3جامعة 

Psy2073إجباري قسم علم النفس الفسيولوجي4
مدخل إلى علم

النفس



مدخل إلى علمPsy2083إجباري قسم علم نفس التعلم  5
النفس

  : الثاني  الفصل الثانية السنة

النوعاسم المساقم
رقم

المساق
عدد

الساعات
المتطلب السابق

(5إجباري جامعة )1
إجباري
3جامعة

2
اختياري تخصص )

مدخل إلى علم النفس3اختياري قسم(   1

3
اختياري تخصص )

مدخل إلى علم النفس3اختياري قسم(2

Psy2093إجباري قسم القياس النفسي  4
مدخل إلى علم النفس

اإلحصاء في البحوث النفسية )
1)

3اختياري حر(1مساق حر   )5

6
اختياري تخصص )

مدخل إلى علم النفساختياري قسم(3

   : األول  الفصل الثالثة السنة

رقمالنوعاسم المساقم
المساق

عدد
الساعات

المتطلب السابق

إجباري  علم النفس المرضي1
قسم 

Psy3103مدخل إلى علم النفس

2
االختبارات والمقاييس

النفسية
إجباري
قسم 

Psy3113
مدخل إلى علم النفس

اإلحصاء في البحوث
(1النفسية )

3
علم النفس الصناعي

والتنظيمي
إجباري

قسم
Psy3123مدخل إلى علم النفس

إجباريعلم النفس التربوي  4
قسم 

Psy3133مدخل إلى علم النفس

إجباريعلم النفس التجريبي 5
قسم 

Psy3143مدخل إلى علم النفس

   : الثاني  الفصل الثالثة السنة

النوعاسم المساقم
رقم

المساق
عدد

الساعات
المتطلب السابق

(4اختياري قسم )1
اختياري
مدخل إلى علم النفس3قسم  

2
مناهج البحث في

علم النفس
إجباري
قسم 

Psy31
53

مدخل إلى علم النفس اإلحصاء في
(1البحوث النفسية )
القياس النفسي

(2مساق حر  )3
اختياري

3حر  



4
علم النفس

المعرفي
إجباري
قسم 

Psy31
مدخل إلى علم النفس63

إجباريعلم نفس األسري5
قسم 

Psy31
مدخل إلى علم النفس73

اختياري(5اختياري تخصص )6
قسم

مدخل إلى علم النفس3

  : األول  الفصل الرابعة السنة

النوعاسم المساقم
رقم

المساق
المتطلب السابقعدد الساعات

Psy4183إجباري قسم التوجيه واإلرشاد النفسي1
مدخل إلى علم

النفس

Psy4193إجباري قسممهارات التفكير 2
مدخل إلى علم

النفس

3اختياري قسم( 6اختياري تخصص )3
مدخل إلى علم

النفس

3اختياري قسم( 7اختياري تخصص )4
مدخل إلى علم

النفس

Psy4203إجباري قسم علم النفس اإلكلينيكي 5
مدخل إلى علم

النفس

( 8اختياري تخصص )6
مدخل إلى علم

النفس

   : الثاني  الفصل الرابعة السنة

المتطلب السابقعدد الساعاترقم المساقالنوعاسم المساقم
مدخل إلى علم النفسPsy4213إجباري قسمالعالج النفسي 1
 ساعة معتمدة99بعد إنجاز Psy4226إجباري قسمالتدريب الميداني2
 ساعة معتمدة105بعد إنجاز Psy4233إجباري قسممشروع التخرج3

مصفوفة ربط المخرجات التعليمية للبرنامج 
املتحدة         ) العربية اإلمارات دولة في املؤهالت منظومة عناصر (QF Emiratesمع

منظومة المؤهالت
QF Emirates

المعرفة
المهارة

Knowled
ge

أوجه الكفاءة
Competency

KnowledgeSkills
االستقاللية والمسئولية

Autonomy &
Responsibility

ال\ور في
السياق

Role in
Context

التطور
الذاتي

Self-
Developm

ent

�ة����ات التعليمي���المخرج
123451231212312للبرنامج

√1مخرج البرنامج 
√2مخرج البرنامج 
√3مخرج البرنامج 
√4مخرج البرنامج 
√5مخرج البرنامج 



√6مخرج البرنامج 
√7مخرج البرنامج 
√8مخرج البرنامج 
√9مخرج البرنامج 
√10مخرج البرنامج 
√11مخرج البرنامج 
√12مخرج البرنامج 
√13مخرج البرنامج 
√14مخرج البرنامج 
√15مخرج البرنامج 



 بالمخرجات التعليمية للبرنامجاالجباريةمصفوفة ربط مخرجات مساقات القسم 

المساقم
مخرج
البرنا
مج
1

مخرج
البرنا
مج
2

مخرج
البرنا
مج
3

مخرج
البرنا
مج
4

مخرج
البرنا
مج
5

مخرج
البرنا
مج
6

مخرج
البرنا
مج
7

مخرج
البرنا
مج
8

مخرج
البرنا
مج
9

مخرج
البرنا
مج
10

مخرج
البرنا
مج
11

مخرج
البرنا
مج
12

مخرج
البرنا
مج
13

مخرج
البرنا
مج
14

مخرج
البرنا
مج
15

1
مدخل

إلى علم
النفس

√√

2
مدخل

إلى علم
االجتماع

√√√

3

علم
النفس

االجتماع
ي

√√√√

4

علم
نفس
النمو

)الطفولة
والمراه

قة( 

√√√√√

5

مهارات
االتصال

باللغة
اإلنجليزي

ة

√√√

6

اإلحصاء
في

البحوث
النفسية

(1)

√√√√

7

علم
النفس

الفسيولو
جي 

√√√√

8
علم

نفس
التعلم

√√√√√

9

اإلحصاء
في

البحوث
النفسية

(2)

√√√

√√√√علم1



0
نفس

الشخصي
ة 

1
1

نصوص
نفسية
باللغة

اإلنجليزي
ة

√√

1
2

مناهج
البحث

في علم
النفس

√√√√√

1
3

القياس
النفسي 

√√√√

1
4

علم
النفس
التربوي

√√√√

1
5

تيارات
علم

النفس
√√√√√

1
6

علم
النفس

المرضي
√√√√√√

1
7

االختبارا
ت

والمقايي
س

النفسية 

√√√√

1
8

تاريخ
علم

النفس
√√√

1
9

التوجيه
واإلرشاد
النفسي

√√√√

2
0

علم
النفس

اإلكلينيك
ي  

√√√√√√√√

2
1

العالج
النفسي

√√√√√√√

2
2

تدريب
ميداني

√√√√√√√√√

2
3

مشروع
التخرج

√√√√√



تعليمية للبرنامجلمصفوفة ربط مخرجات مساقات القسم بالمخرجات ا

المساقم
مخرج
البرنا
مج
1

مخرج
البرنا
مج
2

مخرج
البرنا
مج
3

مخرج
البرنا
مج
4

مخرج
البرنا
مج
5

مخرج
البرنا
مج
6

مخرج
البرنا
مج
7

مخرج
البرنا
مج
8

مخرج
البرنا
مج
9

مخرج
البرنا
مج
10

مخرج
البرنا
مج
11

مخرج
البرنا
مج
12

مخرج
البرنا
مج
13

مخرج
البرنا
مج
14

مخرج
البرنا
مج
15

1

علم
النفس
المعرف

ي

√√√√√

2
صعوبات

التعلم
√√√√√√√

3
الموهبة

والتفوق 
√√√√

4
مهارات
التفكير
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5

استخدام
الحاسو
ب في

البحوث
النفسية 

√√√

6
علم

النفس
الصناعي

√√√√

7
علم

النفس
البيئي

√√√√√

8

علم
النفس
السياس

ي

√√√√√

9

قانون
األسرة

لدولة
اإلمارات

√√√√

1
0

علم
النفس
المرأة

√√√√

1
1

علم
األنثروبول

وجيا
√√√

1
2

علم
نفس
ذوي

اإلعاقة

√√√√√√



p

1
3

علم
النفس

العصبي
√√√√√√√

1
4

الصحة
النفسية

√√√√

1
5

علم
نفس

اإلدمان 
√√√√√√

1
6

علم
النفس

الصحي
√√√√√

1
7

تعديل
السلوك

√√√√√√√

1
8

علم
النفس

اإليجابي
√√√√

1
9

علم
النفس

الجنائي 
√√√√

2
0

 علم
النفس

األسري
√√√√

2
1

علم
نفس

المسنين
√√√√√√

2
2

علم
نفس

الفروق
الفردية 

√√√√√



توصيف مختصر للمساقات

مدخل إلى علم النفس

املساق  النفس    اسم علم إلى مدخل
Psy101رقم المساق

مجموع الساعات المعتمدة عملينظريعدد الساعات
303

ال يوجدالمتطلب السابق
متطلب قسم إجبارينوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

�اق��اول المس��ة، كم�ا يتن��ه المختلف��رف على مجاالت��وم علم النفس كعلم والتع�يتناول هدا المساق توضيح مفه
�ية��اهج البحث األساس��اق لمن��رض المس��ة، ويع��لوكية المختلف��واهر الس��تي تحكم الظ��وانين ال��ادئ والق�المب
�رة��اق فك��اول المس��ا يتن��رى. كم�المستخدمة في علم النفس. ثم يوضح العالقة بين علم النفس والعلوم األخ
�ة في علم��اهيم المهم�عامة عن بعض نظريات علم النفس المفسرة للسلوك اإلنساني، فضال عن بعض المف
�طراب��ذكاء واالض��ذاكرة وال��اس واإلدراك، وال��االت، واالحس��دوافع واالنفع��اني، وال�النفس مثل السلوك اإلنس

�ذهالنفسي��وء ه��اني في ض��لوك اإلنس��ير الس��ة لتفس��اذج التطبيقي��ة من النم��اق مجموع��من المس��ا يتض�، كم
المفاهيم .

علم نفس النمو : الطفولة والمراهقة 

املساق  " اسم واملراهقة"    :   الطفولة النمو نفس علم
Psy102رقم المساق
مجموع الساعات المعتمدة عملينظريعدد الساعات

303
المتطلب السابق

متطلب قسم إجباري نوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

�ا�يتناول المساق مفهوم النمو وأهميته وأهدافه وأهم قوانينه ومبادئ النمو والنظريات المفسرة له وداللتها. كم
�مي�يقدم إطاللة على مناهج البحث فيه. إضافة لذلك، يتناول المساق مظاهر وخصائص النمو المختلفة )الجس
�ة��ة المختلف��ل العمري��ديني( في المراح�والفسيولوجي والعقلي واالنفعالي والحركي واللغوي واالجتماعي وال
من الطفولة إلى المراهقة. كما يناقش المساق بعض المشكالت السلوكية المصاحبة للتغيرات التي تطرأ على

مظاهر النمو لدى الفرد في كافة المراحل العمرية وكيفية التعامل معها .

:::: علم النفس االجتماعي

املساق  االجتماعي  اسم النفس علم
Psy103رقم المساق
مجموع الساعات المعتمدة عملينظريعدد الساعات



303
psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق

إجبارينوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

يتناول المس�اق عالق�ة علم االجتم�اع بعلم النفس، كم�ا يوض�ح ت�اريخ نش�أة وتط�ور علم النفس االجتم�اعي.

�رى.��وم األخ��ه وبين العل��ة بين��ح العالق�ويعرض المساق لمناهج البحث المستخدمة في هذا المجال، كما يوض
�دة��لوك المعاض��دوان، س��ل: الع��اعي، مث��يع علم النفس االجتم��ة من مواض�ويعرض المساق لمجموعة متنوع
�وم القي�ادة من المنظ�ور��افة إلى ع�رض مفه��ا إض��ة تغييره��ات وكيفي��ة، االتجاه�االجتماعية، التنشئة االجتماعي
�ار�النفسي، كما يتضمن المساق مجموعة من األنشطة التطبيقية العملية لتفسير السلوكيات المختلفة ضمن إط

المفاهيم والنظريات التي تضمنها المساق  

اإلحصاء في البحوث النفسية )أ( 

املساق  النفسية    )اسم البحوث في (1اإلحصاء
Psy104رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 2عملي: 2نظري: عدد الساعات
متطلب قسم إجبارينوع المساق

   psy101المدخل إلى علم النفس المتطلب السابق

: للمساق   مختصر توصيف

�اهرة��ير الظ��الب في تفس��اعد الط��تي تس��في ال��اء الوص�يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بمبادئ اإلحص
�ة،��ة المركزي��اييس النزع��ا ومق��ات وتوزيعه�المدروسة في علم النفس. ويتم فيه يتناول موضوعات عرض البيان
�يرات.��ة المتغ��يات ومعرف��ار الفرض��دار واختب�مقاييس التشتت، والتوزيع االعتدالي واالحتماالت واالرتباط واالنح

�ل ��اء مث��وب في اإلحص��رامج الحاس��تخدام ب��ة على اس��دريب الطلب��اق إلى ت��زءSPSSوأخيرًا، يهدف المس� كج
أساسي لإللمام بالمفاهيم واألساليب اإلحصائية التي يضمها المس�اق وبم�ا يخ�دم تحلي�ل البيان�ات الناتج�ة عن

.تطبيق االختبارات النفسية المختلفة

Communication Skills in English Language

Course TitleCommunication Skills in English Language
Course NumberPsy105

Number of Credit Hours
TheoryPractical
30

Pre-RequisiteNone

Course TypeCompulsory            
Level:   3                                            Semester: 1

Course Description 

The  course  aims  to  provide  students  with  the  language  skills  and  knowledge  required  to  communicate
effectively in English in various speech events. As oral language is the basis for communication, instruction will
be focused more on listening and speaking to equip learners with the necessary tools to express their thoughts,
ideas, and feelings and be able to respond to others. To foster their abilities, students will also be exposed to the
grammatical and structural aspects of English including reading, writing and vocabulary building. 



علم نفس الشخصية 

املساق  الشخصية    اسم نفس علم
Psy206رقم المساق
مجموع الساعات المعتمدة عملينظريعدد الساعات

303
   psy101مدخل إلى علم  النفس  المتطلب السابق

متطلب قسم إجباري نوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

يتناول هذا المساق مفاهيم أساسية في نظريات الشخصية منها مكونات الشخصية وكيفية التعرف على أنماط
�ية،��اريف الشخص��تعراض لتع��اول اس�الشخصية وكيف يمكن أن تقاس، وما هي العوامل المؤثرة فيها. كما يتن
مكونات الشخصية، آليات عمل الشخصية، إضافة إلى عرض بعض نظريات الشخصية المهمة وكيفية االستفادة

�ة ��راد منها في تفسير السلوكيات المختلف��اقلالف��ح المس��ا يوض��اص بهم كم��ية الخ��ط الشخص��ار نم��من إط�ض
الشخصية في اتزانها واختاللها. فضال عن عرض لبعض الميكانيزمات الدفاعية واالنحرافات الشخصية.

علم النفس الفسيولوجي

املساق  الفسيولوجي  اسم النفس علم
Psy207رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات
متطلب قسم إجبارينوع المساق

   psy101المدخل إلى علم النفس المتطلب السابق
موعد طرح المساق

: للمساق   مختصر توصيف

�زي��قيه المرك��بي بش��از العص��لوك وهي الجه��ا بالس��ة وعالقته��م المختلف��زة الجس�يتناول المساق وظائف أجه
�دم��ان(، ويق��ائن الحي )اإلنس��ية للك�والذاتي. ويتناول الغدد الصماء ودور كل منها في الحالة االنفعالية والنفس
�اول��ا يتن�شرحًا وافيًا ألجهزة الجسم الحسية وهي اإلبصار، السمع، والحاسة الجلدية العامة، الذوق، الشم. كم
�الب�فسيولوجية التعلم والنوم والذاكرة وفسيولوجية بعض االضطرابات النفسية، كما يتيح المساق الفرصة للط

القيام بعمل زيارات ميدانية عملية .

علم نفس التعلم 

املساق  التعلم  اسم نفس علم
Psy208رقم المساق
مجموع الساعات المعتمدة عملينظريعدد الساعات

223
   psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق

متطلب قسم إجباري نوع المساق



: للمساق   مختصر توصيف

يتناول المساق عالقة علم النفس بالتربية ومفه�وم علم نفس التعلم وأهداف�ه وأهميت�ه. كم�ا يتن�اول المس�اق
�ري والعملي حيث��انبين للتعلم النظ�شرح مفهوم عملية التعلم وخصائصه وشروط حدوثه. ويتضمن المساق ج
�ة التعلم��ة في عملي��ج والممارس��ر النض��وم التعلم وأث�يقدم المساق مجموعة من التطبيقات العملية حول مفه
وكيفية انتقال أثر التعلم والتدريب، كما يق�دم المس�اق بعض النم�اذج التطبيق�ة للتعلم الس�لوكي. ك�ذلك إج�راء

بعض التجارب على عملية التعلم في مختبر علم النفس.

القياس النفسي 

املساق  النفسي اسم القياس
Psy209رقم المساق
مجموع الساعات المعتمدة عملينظريعدد الساعات

303
(1 مدخل إلى علم النفس، اإلحصاء في البحوث النفسية )المتطلب السابق

متطلب قسم إجباري نوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

�اء��ل وبن��اق إلى تحلي��اول المس��ا يتن�يتناول المساق عرض لمفاهيم القياس ومسلمات القياس ومستوياته. كم
�افة�أدوات، ويتم في هذا اإلطار معايير االختبارات النفسية وأهمها الثبات والصدق وإعداد المعايير لالختبار، إض
�اس��واء في قي�إلى كيفية تفسير الدرجة. يعرض المساق بعد ذلك ألمثلة من االختبارات والمقاييس النفسية س
�ة��دريب الطلب��ة، يتم ت��رى. وفي النهاي��ة أخ��ية من جه�الذكاء أو القدرات العقلية من جهة أو استخبارات الشخص

على تطوير نموذج الختبار نفسي بتطبيق ما درسوه.

علم النفس المرضي

املساق  املرضي    اسم النفس علم
Psy310رقم المساق
مجموع الساعات المعتمدة عملينظريعدد الساعات

303
   psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق

متطلب قسم إجبارينوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

�نيف��اول التص��ا يتن��ة. كم��ابية الذهاني��طرابات العص��راف واالض��ات االنح�يتناول هذا المساق تعريف الطالب بفئ
�ة من�العالمي االخير لالضطرابات العصابية، ويعرض لكيفية تشخيص األعراض. كما يعرض المساق لمجموع

األمراض النفسية العصابية والذهانية، من حيث األسباب واألعراض لكل مرض وكيفية التعامل معه.

االختبارات والمقاييس النفسية  

املساق  النفسية    اسم واملقاييس االختبارات
Psy311رقم المساق



مجموع الساعات المعتمدة عملينظريعدد الساعات
063

(1مدخل إلى علم النفس ، اإلحصاء في البحوث النفسية )المتطلب السابق
متطلب إجباري قسمنوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

�بيق بعض��ة تط��الب كيفي��ح للط��ا يوض��ة، كم��ية والعقلي�يتعرف الطالب في هذا المساق على االختبارات النفس
�رح النظري�ات�االختبارات الشخصية واالختبارات العقلي�ة، واختب�ارات المي�ول المهني�ة. ك�ذلك يتن�اول المس�اق ش
�دان العملي،��ة في المي��ارات المطبق�المتعلقة وتحديد الدالالت االكلنيكية لالختبار. ويعرض المساق ألهم االختب
�اق��رض المس��ذلك، يع��افة ل��حيحة. إض��ائج الص��ول إلى النت��ة للوص��ات المتنوع��ع المعلوم�وطرق وأساليب جم

للتطبيقات المتعلقة بكل اختبار، ويتيح الفرصة للطلبة للتدريب عليها. 

علم النفس الصناعي والتنظيمي 

املساق  والتنظيمي    اسم الصناعي النفس علم
Psy312رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات

   psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق
متطلب قسم اختيارينوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

�ني،��ه المه��يح التوجي��تهدف توض��ا يس��ناعي والتنظيمي كم��الب بعلم النفس الص��ف الط�يستهدف المساق تعري
�ا��ل الرض��رح قض�ايا من قبي��ال علم النفس التنظيمي من خالل ط��اق مج��اول المس�وخاصة في المدرسة. ويتن
�ق��ايا التواف��اق قض�المهني واألنماط اإلدارية والتنظيمية وقياس الروح المعنوية والبيروقراطية. ويتتضمن المس
المهني مثل: إدارة الصراع، دافعية العمل، سوء التوافق المهني، علم نفس العامل المتغيب. كما يتيح المساق
�تهداف��رور واس��وادث الم��وادث، ح��ة للح��ل القابلي�الفرصة لمناقشة بعض قضايا األمن الصناعي والتنظيمي مث

الحوادث في المجال الصناعي واستعراض نماذج وحاالت من الواقع وكيفية التعامل معها

علم النفس التربوي 

املساق  التربوي  اسم النفس علم
Psy313رقم المساق
مجموع الساعات المعتمدة عملينظريعدد الساعات

303
   psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق

متطلب قسم إجباري نوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

�املين في�يتناول المساق عالقة علم النفس بالتربية ومفهوم علم النفس التربوي وأهدافه وأهميته بالنسبة للع
�ديم��افة إلي تق��ه، إض��روط حدوث�الحقل التربوي. كما يتناول المساق شرح مفهوم عملية التعلم وخصائصه وش
�تفادة��ة االس��ة التعلم وكيفي�بعض النظريات ذات وجهات النظر المختلفة )السلوكية والمعرفية( التي تفسر عملي
�ا��ذاكرة بأنواعه�منها في عملية التدريس. ومن هذه النظرومنها: نظرية معالجة المعلومات التي تشرح مفهوم ال



�ة�الثالثة )الحسية، قصيرة المدى، طويلة المدى( والعمليات المرتبطة بها مثل االنتباه واإلدراك وتطبيقاتها التربوي
�ا��ة وعالقته��ل الدافعي��ال علم النفس مث��ة في مج�في عملية التدريس. فضال عن تقديم موضوعات أخرى مهم
�ذكاء��اق لل��رض المس��ا يع��ة التعلم كم��ة على عملي��يز الطلب��ا في تحف��تفادة منه��ة االس��دريس،وكيفي�بعملية الت
�كالت(��ه المختلف�ة )الناق�د واالبتك�اري وح�ل المش�والنظريات المفسرة ل�ه، عالوة على مفه�وم التفك�ير بأنواع

وكيفية تنميته في مجال التدريس.

-علم النفس التجريبي 14

املساق  التجريبي  اسم النفس علم
Psy314رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات
متطلب قسم إجباري نوع المساق

 وعلم نفس التعلم ،المدخل إلى علم النفس المتطلب السابق

: للمساق   مختصر توصيف

الرواد األوائل لعلم النفس مع عرض لمحة تاريخية عن أسهامات يتناول هذا المساق أساليب التجريب النفسي
مع التأكيد على ،والعناصر األساسية للتجربة النفسيةالتعريف بأهمية المنهج التجريبي التجريبي، إضافة إلى 

، الخطأ التجريبي، المختلفه، وضبط المتغيرات وقياسهاالتصميمات التجريبية
 ، منواستخدام األجهزة المتعارف عليها في مختبرات علم النفسكما يؤكد على  التدريب المخبري والميداني 

خالل التمارين و التدريب على تجارب اإلبصار، والسمع، والتناسق الحركي، والتعلم، والذاكرة، وزمن الرجع،
عالوة على على استخدام البرامج الحاسوبية في تصميم التجارب النفسية وكتابة وغيرها. انتقال أثر التدريب,

تقارير العلمية

مناهج البحث في علم النفس

املساق  النفس    اسم علم في البحث مناهج
Psy315رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات
متطلب قسم إجبارينوع المساق

( /والقياس النفسي 1المدخل إلى علم النفس ،واإلحصاء في البحوث النفسية )المتطلب السابق

: للمساق   مختصر توصيف

�ار المنهج��ذا اإلط��اق في ه��الج المس��ه. ويع��اهج البحث في��داف البحث العلمي في علم النفس ومن�يتناول أه
�وات البحث العلمي في��اول خط��ا يتن�الوصفي والمنهج االرتباطي والمنهج التجريبي والمنهج شبه التجريبي. كم
�ه في��ا درس��ه م��ق في�علم النفس، واألدوات المستخدمة، وكتابة التقرير العلمي. يقدم الطالب تقريرا بحثيا يطب
�ا للمنهج��ات وفق��ة البيان��بة لمعالج��ائية المناس��اليب اإلحص��يحه لألس��ع توض��ي م��اس النفس�مناهج البحث والقي

المستخدم

علم النفس المعرفي :

املساق  املعرفي  اسم النفس علم
Psy316رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات



متطلب قسم اختيارينوع المساق
   psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق

: للمساق   مختصر توصيف

�ديث في علم النفس ��ال ح��رفي كمج��ة عن علم النفس المع��رة عام��اق فك��اقحيثيقدم المس��اول المس� يتن
�اهشرحمقدمة حول علم النفس المعرفي ثم ��ات االنتب��ل عملي��ه مث��ة ب��ات المرتبط��دماغ والعملي��ل ال��ة عم� آلي

�زين – اس�ترجاع( وأس�اليب تحس�ين�واإلدراك وكذلك الذاكرة، وش�رح نم�وذج تجه�يز المعلوم�ات ) تش�فير – تخ
�وم��كالت ومفه��ل المش��رق ح��رض ط�الذاكرة. كما يعرض المساق اللغة ومشكالتها فضال عن أن المساق يع
�اوراء��ات م��وم العملي��ه ومفه��ير وأنواع��وم التفك��اق مفه�اإلبداع ومفهوم الذكاء االصطناعي كذلك يتناول المس

المعرفية ، عالوة على أن المساق يتيح الفرصة لمجموعة من التطبيقات المعرفية في الحياة اليومية 

علم نفس االسرة 

املساق  األسرة   اسم نفس علم
Psy317رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات

   psy101مدخل إلى علم النفس  المتطلب السابق
متطلب اختياري نوع المساق 

: للمساق   مختصر توصيف

�ل��ئة الطف��رة في تنش��ا، ودور األس��ائدة فيه��ال الس��اليب االتص��ا وأس��رة ومقوماته��ة األس�يتناول المساق أهمي
�اليب��ارف عن أس��ات والمع��دين بالمعلوم��د الوال��رة، وتزوي��ية لألس�وتكوين شخصيته. كما يتناول الصحة النفس
�ق�تنشئة األبناء وآثار كل أسلوب إيجابًا كان أو ضارًا؛ مما يؤدي إما إلى التوافق والصحة النفسية أو سوء التواف
�وفر��ا ي��اء بم�واالضطرابات النفسية. كذلك يزود المساق بالمعلومات واإلرشادات الخاصة بالرعاية األسرية لألبن
�ة من��ام بمجموع��الب للقي��ة للط�لهم صحة نفسية سليمة أو ما يسمى بالتربية النفسية.كما يتيح المساق الفرص

الزيارات الميدانية .

التوجيه واإلرشاد النفسي 

املساق  النفسي   اسم واإلرشاد التوجيه
Psy418رقم المساق
مجموع الساعات المعتمدة عملينظريعدد الساعات

303
   psy101 مدخل إلى علم النفسالمتطلب السابق

متطلب إجباري قسمنوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

يتناول هدا المساق توضيح الفرق بين عمليتي التوجيه واإلرشاد، كما يوضح تاريخ نشأة تطور اإلرشاد النفسي،
�ل�إضافة إلى شرح أهداف اإلرشاد وأهم المبادئ التي يقوم عليها، عالوة على تحديد وشرح أهم مهارات العم
�ات��ع المعلوم��اليب جم��رق وأس��اد، وط��تخدم في اإلرش�اإلرشادي، كما يتناول المساق أهم النظريات التي تس
�ة��ح مجموع��ذلك يوض�المتنوعة وكيفية عمل دراسة الحالة، إضافة إلى شرح كيفية إدارة الجلسات اإلرشادية، ك
من األساليب العالجية المتنوعة كما يتيح المساق الفرصة للطلبة للتدريب على كيفية عمل دراسة الحالة ووضع

الخطط والبرامج العالجية المناسبة  



مهارات التفكير :

املساق  التفكير  اسم مهارات
Psy419رقم المساق

عدد الساعات
3مجموع الساعات المعتمدة :عملينظري

303
   psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق

متطلب اختيارينوع المساق 

: للمساق   مختصر توصيف

�ير،��اولت تعليم التفك�يتناول المساق مفهوم التفكير وخصائصه واهميته، ثم االتجاهات النظرية المختلفة التي تن
�ا��ير م��ة والتفك��الي الرتب��ير ع��د والتفك�عالوة على ذلك يعرض المساق ألنواع التفكير المختلفة اإلبداعي والناق
�واع من��ذه األن��ة ه�وراء المعرفي، فضال عن العديد من المهارات واألنشطة التطبيقية إلتاحة الفرصة لممارس

التفكير. 

علم النفس االكلينيكي 

املساق  االكلينيكي   اسم النفس علم
Psy420رقم المساق
مجموع الساعات المعتمدة عملينظريعدد الساعات

303
   psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق

متطلب قسم إجباري نوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

�ادئ��ه ومب��فه عام��ه بص��ه ومبادئ��اول أسس��ا يتن�يتناول هذا المساق تعريف الطالب بعلم النفس اإلكلينيكي، كم
�اول��ا يتن�وأدوات التشخيص اإلكلينيكي، كذلك يعرض المساق كيفية استخدام المواد العلمية في التشخيص، كم
�ة��الب الفرص��اق للط��تيح المس�المساق أيضا عرض مجموعة من األمراض النفسية وكيفية التعامل معها، كما ي

لتشخيص مجموعة من األضطرابات النفسية ووضع خطط عالجية مناسبة .

العالج النفسي 

املساق  النفسي اسم العالج
Psy421رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات
متطلب قسم إجبارينوع المساق

   psy101مدخل إلى علم النفس  المتطلب السابق

: للمساق   مختصر توصيف

�حها��ا يوض�يتناول هذا المقرر المفاهيم ذات الصلة بالعالج النفسي، وأسباب االضطرابات النفسية وأعراضها كم
�ا��ادي، كم��ات العالج، وعلم النفس العي��مل: نظري�مساق علم النفس العيادي. ويغطي المساق موضوعات تش
يتيح المساق المجال للتطبيق العملي من خالل مجموعة من الزيارات الميدانية لضمان تقديم تقنيات استشارة



�ة��ف متنوع��دخل والعالج في مواق��ة في الت�فعالة في مواقف متنوعة. ويركز المقرر على تنمية ممارسات فعال
لمتلقي خدمة متنوعين. 

التدريب الميداني 

املساق  امليداني  اسم التدريب
Psy422رقم المساق
 6مجموع الساعات المعتمدة: 12عملي: 0نظري: عدد الساعات
متطلب قسم إجبارينوع المساق

المتطلب
السابق

�ارات����ي، االختب����نيكي، العالج النفس����دخل إلى علم النفس، علم النفس االكلي���م
والمقاييس النفسية

 ساعة معتمدة99إنجاز 

: للمساق   مختصر توصيف

�برات تتعل�ق��ارات وخ�يستهدف هذا المساق إتاحة الفرصة للط�الب أن يطب�ق ك�ل م�ا درس�ه من مع�ارف ومه
بتخصصه في الميدان، حتى يكون مؤهالً للعمل الفعلي بعد التخرج. وفي ه�ذا اإلط�ار، يق�وم الط�الب باختي�ار
�االت��ية، إلى الح�حالة يقوم بدراستها. وتتنوع هذه الحاالت من طالب في مدرسة لديه مشكلة سلوكية أو دراس
التي تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية في المراكز الصحية مرورا بدور المسنين أو المعاقين أو الموهوبين..
الخ. يقوم الطالب بإجراء المقابالت وتطبيق األدوات على الحالة بمتابعة المرشد األكاديمي، ثم يقدم في نهاية
�رت��ف ظه��ة وكي��ية عن الحال��ات األساس��ر المعلوم��ذا التقري��من ه��ه. ويتض��ام ب�المطاف تقريرا تفصيليًا عما ق

المشكلة أو الظاهرة )في حالة الموهبة(، وكيف تطورت، وصوال إلى وضعها الراهن والمآل في المستقبل.

مشروع التخرج 

املساق  التخرج اسم مشروع
Psy423رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 4عملي: 1نظري: عدد الساعات
متطلب قسم إجبارينوع المساق

 ساعة معتدة105إنجاز المتطلب السابق

: للمساق   مختصر توصيف

�ار يتم��ذا اإلط��ال علم النفس. وفي ه��وث في مج�يستهدف هذا المساق تدريب الطالب على كيفية إجراء البح
�اعده في��تي يمكن أن تس��ادر ال��ع والمص��اده إلى المراج�مساعدة الطالب على اختيار موضوع بحثي، ثم إرش
�ا،��ار أدوات البحث أو تطويره��و يخت��الب وه��ة الط��ذلك، متابع��افة ل��ياته. إض��ع فرض��كلة البحث ووض�بلورة مش
�الب عن��اد الط��ا يتم إرش��بيق األدوات. كم��ة تط��ا من عملي�وتوجيهه في كيفية معالجة البيانات التي حصل عليه

كيفية كتابة التقرير البحثي. وفي الختام، يتم تقييم عمل الطالب. 



توصيفات مساقات القسم االختيارية

 صعوبات التعلم  :

املساق  التعلم اسم صعوبات
Psy124رقم المساق
مجموع الساعات المعتمدة عملينظريعدد الساعات

303
   psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق

متطلب قسم اختيارينوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

�رض��ال ص�عوبات التعلم، ك�ذلك يع��أة وتط�ور مج�يتناول المساق مفهوم ص�عوبات التعلم، ويوض�ح ت�اريخ نش
�ة�التصنيفات المختلفة لصعوبات التعلم االكاديمية والنمائية مع توضيح الفرق بينهما ، كما يقدم المساق مجموع
من الخصائص يمكن من خاللها الكشف عن ذوي صعوبات التعلم.  فضال عن تقديم آليات الكشف المبكر عن
�ة�صعوبات التعلم، كما يوفر المساق الفرصة للطالب للتدريب على كيفية استخدام األساليب واألدوات التشخيص

فضال عن كيفية وضع وتصميم الخطط العالجية،

سيكولوجية الموهبة والتفوق 

املساق  والتفوق  اسم املوهبة سيكولوجية
Psy125رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات

   psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق
متطلب قسم اختيارينوع المساق 

: للمساق   مختصر توصيف

�تعرض��ا يس��ديث. كم��ر الح��ة في العص�يعرض المساق لنبذة تاريخية عن رعاية الموهوبين والمتفوقين، خاص
�ا عن�المساق للتعريفات والنماذج والنظريات في مجال الموهبة والتفوق، ويطرح في هذا اإلطار نموذجا خاص
�ها،��ف عنهم وقياس�األداء اإلنساني الفائق. كذلك يتناول المساق سمات الموهوبين والمتفوقين وأساليب الكش
ويعرض أيضا الحتياجاتهم ومشكالتهم وكيفية تصميم برامج إٌثرائية. وأخيرا يتناول المساق كيفية توجيه وإرشاد

هذه الفئة الواعدة من أبناء األمة نفسياُ وتعليميًا.

استخدام الحاسوب في البحوث النفسية 

املساق  النفسية     اسم البحوث في الحاسوب استخدام
Psy126رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 2عملي: 2نظري: عدد الساعات

ال يوجد المتطلب السابق
( 1مدخل إلى علم النفس ، اإلحصاء في البحوث النفسية )نوع المساق



: للمساق   مختصر توصيف

�ه��وب وتطبيقات��تخدام الحاس�يهدف هذا المساق إلى اكساب الطالب الخبرة والمهارة والمعرفة العملية في اس
�تروني(��ر اإللك��ات والنش�)معالجة النصوص والجداول اإللكترونية والعروض التوضيحية والشبكات وقواعد البيان
�ات الس�ابقة، جم�ع البيان�ات،��ا تتطلب من خط�وات ومراح�ل: البحث عن الدراس�في إعداد البحوث النفس�ية وم
�اب��بيق لحس��ية. م�ع تط��وث النفس�تحليل البيانات، ومرحلة عرض النتائج. استخدام اإلنترنت وتوظيفه�ا في البح
�تخدام��ياق اس��ك في س��ل ذل��ية، ك��وث النفس��ال البح��ات في مج��ل البيان��ة لتحلي��ائية المتقدم�االختبارات اإلحص
مجموعة متنوعة من تطبيقات وحزم برمجي�ات الحاس�وب، م�ع الترك�يز على حزم�ة ال�برامج اإلحص�ائية للعل�وم

.SPSSاالجتماعية 

علم النفس البيئي 

املساق  البيئي  اسم النفس علم
Psy127رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات

ال يوجدالمتطلب السابق
   psy101 مدخل إلى علم النفسنوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

�يع األساس�ية له�ذا��اول المواض�يستهدف هذا المساق عرض المفاهيم األساسية لعلم النفس البيئي، إضافة  تن
�ان.��لوك اإلنس�المجال. ومحور هذا الفرع من فروع علم النفس هو العالقات المختلفة بين البيئة الفيزيقية وس
�لوك��كل س��يدة تش��ة أو مش��انت طبيعي��واء ك��ة س��ة الفيزيقي��أن البيئ�ويستند في هذا الصدد على مسلمة تفيد ب
�ان،��لوك اإلنس��باب س�اإلنسان على نحوٍ عميق. وفهم عملية التشكيل هذه أمر هام ألنه يساعدنا على فهم أس

كما تساعدنا على أن نطور بفعالية البيئة التي يتفاعل معها اإلنسان.

علم النفس السياسي 

املساق  السياسي  اسم النفس علم
Psy128رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات

   psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق
متطلب قسم اختيارينوع المساق 

: للمساق   مختصر توصيف

يقدم هذا المساق تعريفا بعلم النفس السياسي باعتباره نقطة التقاء بين علم النفس وعلم السياسة، ويتناول
�رف،��ة، علم نفس التط�مواضيع لعل من أهمها: علم نفس السلطة، علم نفس الجماهير، علم نفس المعارض
�ير��ة لتفس��اذج تطبيقي��ة نم��رض ومناقش��ة لع��اق الفرص��تيح المس��ا ي��وار، كم��ف، علم نفس الح�علم نفس العن

سلوكيات العنف والتطرف واثرها على المجتمع ووضع مقترحات للتعامل معها.

قانون األسرة لدولة اإلمارات العربية المتحدة

املساق  املتحدة     اسم العربية اإلمارات لدولة األسرة قانون
Psy129رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات



متطلب قسم اختيارينوع المساق
   psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق

: للمساق   مختصر توصيف
�اء��توفية ألهم آراء العلم�يتناول المساق أهم األبواب الخاصة باألحوال الشخصية، ودراستها دراسة مقارنة مس
�ححوه. من تل�ك األب�واب: ال�زواج وأحكام�ه، حق�وق ال�زوجين، النك�اح وأحكام�ه�وأدلتهم فيم�ا ذهب�وا إلي�ه وص
�رر وللعيب ولغيب�ة��انة، أحك�ام التفري�ق للض��ني والحض��ب والتب�كالطالق والخلع والعدة، أحكام الرضاعة والنس
�تي تخص��رعية ال�الزوج، أحكام الخلع والظهار واإليالء واللعان، أحكام العدة.... وما إلى ذلك من األحكام الش
األسرة، كما يتيح المساق الفرصة لعمل بعض الزيارات الميدانية تتيح التعرف على بعض نماذج ومشكالت من

الحياة العامة 

علم نفس ذوي االحتياجات الخاصة 

املساق  الخاصة     اسم االحتياجات ذوي نفس علم
Psy130رقم المساق
مجموع الساعات المعتمدة عملينظريعدد الساعات

303
متطلب قسم اختيارينوع المساق 

psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق

: للمساق   مختصر توصيف

�ية��ة والنفس��ات الطبي��ة من حيث التعريف��ة وخاص��ة العقلي��االت اإلعاق��الب بمج�يتناول هذا المساق تعريف الط
�رض��ا يع��ها، كم��ها وتشخيص�واالجتماعية لإلعاقة العقلية، كما يتناول مدى انتشار االعاقة وأسبابها وطرق قياس
الخصائص الشخصية واألكاديمية واالجتماعية للمعوقين عقليا وجسديا، كما يتناول المساق أيضا برامج ومناهج
المعوقين عقليا وجسديا وطرق تنظيمها والقضايا والمشكالت المرتبطة بظاهرة االعاقة، وكيفية التعامل معها.

علم النفس العصبي

املساق  العصبي  اسم النفس علم
Psy131رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات

psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق
متطلب قسم اختيارينوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

�واء أوهذا يتناول ��واء في الس��ه س��ف حاالت��اني في مختل��لوك اإلنس�المساق العالقة بين وظائف الدماغ والس
�ذاكرة��ة وال��ل: اللغ��االت مث��لوك في مج��بية للس��س العص��وء على األس��اء الض��اق إلق��اول المس�المرض. ويح
�س التق�ييم النيوروس�يكولوجي، إض�افة إلى األط�ر�والوظائف االنفعالية والتفكير.. الخ. كما يقدم المس�اق ألس
�ييم��ات التق��ل تطبيق��ة لعم��اق الفرص��تيح المس��ا ي��ة. كم��ية المختلف��ائف النفس��ر الوظ��تي تفس��ة ال�النظري
�ة��االت اإلكلينيكي��توى الح��ة وعلى مس�النيوروسيكولوجي على مستوى الوظائف المخية لمناطق الدماغ المختلف

بشكلٍ عام.



علم نفس اإلدمان

املساق  اإلدمان  اسم نفس علم
Psy132رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات

مدخل الى علم النفس المتطلب السابق
متطلب قسم اختيارينوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

�د��د تحدي��حية. فبع��ية والص��ة والنفس��ه االجتماعي��درات من األوج��كلة المخ��ة على مش�يقدم هذا المساق إطالل
�ان،��اطي واإلدم��باب التع��اقش أس��ية. وين��واد النفس��اريخ الم��ا لت��دم عرض��وع، يق�المفاهيم ذات الصلة بالموض
�طرابات��ا من اض��ترتب عليه�البيولوجية منها والنفسية. ويعرض المساق للتأثيرات المتفاوتة لمواد التعاطي وما ي

�ة. ��ية واجتماعي��ة وعالجنفس��ات لرعاي��ة لبعض المؤسس��ارات الميداني��ة لبعض الزي��اق الفرص��تيح المس��ا ي�كم
�كالت ��ذه االمش��ل ه��يرة علىالمدمنين بالدولة  والتعرف على كيفية التعامل وعالج مث��داعيات خط��ا ت��تي له�ال

األفراد وعلى المجتمع.

علم النفس الصحي 

املساق  الصحي  اسم النفس علم
Psy133رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات

psy101مدخل إلى علم النفس  المتطلب السابق
متطلب قسم اختيارينوع المساق 

: للمساق   مختصر توصيف

�انب��حة والج��ة بين الص��ة المتبادل��ا بالعالق��ل أساس�يتناول هذا المقرر مجاال حديثا نسبيا في علم النفس ويتص
�ثر ميال��ية أك��ة من الشخص��اط معين��اك أنم�النفسي. وفي هذا اإلطار يحاول اإلجابة عن تساؤالت مثل: هل هن
�اس��ل بعض الن��تي تجع�لإلصابة بأمراض عضوية كضغط الدم أو السكري، ما العوامل النفسية واالجتماعية ال
�بيق��ة و تط��دات العالجي��فيات و الوح��ة للمستش��ارات ميداتي�يتصرفون بطرق غير صحية ويتم ذلك من خالل زي
�اعد الن�اس على��ذي يس��ية ، م�ا ال��جالت المرض��ا و الس��اط بنتائجه�مقاييس الشخصية و حساب معامالت االرتب
التكيف م�ع الم�رض وخاص�ة الم�زمن، ه�ل ت�ؤثر طريق�ة تفاع�ل الط�بيب م�ع الم�ريض في تس�هيل أو إعاق�ة

الشفاء؟.

تعديل السلوك 

املساق  السلوك اسم تعديل
Psy134رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات

psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق
متطلب قسم اختيارينوع المساق 

: للمساق   مختصر توصيف

يتناول المساق إحدى االستراتيجيات األساسية في مجال العالج النفسي، القائمة على تصور المدرسة السلوكية
وهو "تعديل السلوك". فيبدأ بتعريف تعديل السلوك وأسسه وأهدافه، ثم الخطوات العامة في تعديل السلوك.



�ز، أو�كما يعرض مجموعة من التصاميم كخطط عالجية لتعديل السلوك مثل  تعديل الس�لوك باس�تخدام التعزي
�اب،��تخدام العق��ةباستخدام نموذج بناء السلوك، كذلك تعديل السلوك من خالل اس��اق الفرص��تيح المس��ا ي� كم

تصميم خطة عالجية لتخفيض السلوكللطالب لعمل بعض الزيارات الميدانية وعمل دراسة حاالت من الواقع و
�دورا في��وذج بان��ديم نم��لوك بتق��ديل الس��تهدف تع�الخاطئ وتُختتم هذه الباقة من التصاميم العالجية التي تس

تعديل السلوك اإلنساني وهو "العالج بالتعلم االجتماعي". 

علم النفس اإليجابي

املساق  اإليجابي  اسم النفس علم
Psy135رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات

psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق
متطلب قسم اختيارينوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

�و علم النفس��د وه��بيا وواع�يهدف هذا المساق إلى تقديم خالصة ما حققه علماء النفس في مجال جديد نس
�اس على��ب في األس��اء النفس منص��يز علم��ان ترك�اإليجابي، الذي يركز على نقاط القوة لدى البشر بعد أن ك
�ة��اؤل وكيفي��اة والتف��ودة الحي�نقاط الضعف اإلنساني. ومن هذا المنطلق يعالج المساق مواضيع السعادة وج

�بيقيwell-beingاكتسابه. كما يتناول االنفعاالت اإليجابية وحُسْنُ الحال ��انب التط��اق إلى الج��رق المس�. ويتط
well-beingفي علم النفس اإليجابي، مثل كيفية تعلم التفاؤل وعالج حُسْنِ الح�ال   therapyرق�. أخ�يرا، يتط

المساق إلى عالقة الثقافة بعلم النفس وانعكاس ذلك إيجابا على الفرد وخاصة الشباب. 

علم النفس الجنائي

املساق  الجنائي  اسم النفس علم
Psy136رقم المساق

عدد الساعات
مجموع الساعات المعتمدة عملينظري

303
متطلب اختياري نوع المساق

psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق 

: للمساق   مختصر توصيف

�ة��س التطبيقي��ة واألس��ر النظري��ة األط��ذلك دراس��ة، وك��ة علم النفس بعلم الجريم��اق عالق��ذا المس��اول ه�يتن
�ي-��اه النفس��من )االتج��تي تتض��رامي وال��لوك اإلج��ع الس��ير دواف��تي تهتم بتفس�للنظريات النفسية المعاصرة ال
�رامي.��لوك االج�الحيوي، االتجاه السلوكي المعرفي، االجتماعي(، كما يتناول متغيرات الشخصية وعالقتها بالس
�ديم بعض�عالوة على تقديم بعض أساليب تشخيص السلوك االجرامي وطرق قياسه، كما يتضمن المساق تق
�اق��تيح المس��ا ي��دين(، كم�استراتيجيات وأساليب الوقاية من السلوك االجرامي بوجه عام )لدى األحداث والراش

للطالب القيام بعض الزيارات الميدانية والتعرف على بعض المشكالت السلوكية المنحرفة في المجتمع

علم نفس المسنين وارشادهم : 

املساق  وارشادهم   اسم املسنني نفس علم
Psy137رقم المساق



 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري: عدد الساعات

psy101مدخل إلى علم النفس  المتطلب السابق
psy102علم نفس النمو : الطفولة والمراهقة  

متطلب قسم اختيارينوع المساق 

: للمساق   مختصر توصيف

�ار��وم كب��ا، ومفه�يتناول هذا المساق مرحلة المسنين والشيخوخة، فيبدأ بتعريف هذه الفئة وأسباب االهتمام به
السن في الثقافات المختلفة، واألساس الفلسفي لدراسة المسنين. ويتطرق إلى معاملة اإلسالم لهذه المرحلة
�اق لمظ�اهر��رض المس��كالتهم. كم�ا يع��ت لمرحل�ة المس�نين ومش��تي تعلرض��ة ال�العمرية، والنظريات المختلف
�اق بعض��تعرض المس��ا يس��ديهم. كم��ذات ل��وم ال��وهم، ومفه��اس نح��اه الن��نين، واتج��دى المس��طراب ل�االض

�تياالضطرابات النفسية التي يعانون منها وطرق الوقاية ��ادية ال� من خالل عرض لمجموعة من البرامج اإلرش
�ة و��ائف النمائي��ع الوظ��دهور في جمي��م بالت��تي تتس��ة و ال��ة العمري�تساعد المسن على التكيف مع تلك المرحل

�ن ��ية للمس��ة النفس��دىالفسيولوجية و التي تنعكس سلبيا على الناحي��ة ل��يرات المعرفي��ر بعض التغ��ا تظه�، كم
المسن مثل األصابة بالزهيم .

�ة و تمكن�ه من��ادية للمس�ن تس�اعده على التكي�ف م�ع تل�ك المرحل��رامج أرش�كما يركز المساق على تصميم ب
الوصول إلى الصحة النفسية المنشودة. وكذلك تصميم برامج أرشادية للمتعاملين مع حتى يتجاوز المسن أزمه

التقدم بالعمر.

علم نفس الفروق الفردية 

املساق  الفردية      اسم الفروق نفس علم
Psy138رقم المساق
مجموع الساعات المعتمدة عملينظريعدد الساعات

303
psy101مدخل إلى علم النفس المتطلب السابق

متطلب اختيارينوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

يتناول هدا المساق توضيح الفروق الفردية وكيفية قياسها ، كما يوضح تطور البحث في الفروق الفردية ، لماذا
�ف الف�روق الفردي�ة إض�افة إلى العوام�ل الم�ؤثرة في م�دى الف�روق الفردي�ة ،�تدرس الفروق الفردية ، تعري
�ة في التنظيم العقلي��روق الفردي��د أهم  الف�إضافة إلى شرح نظريات التنظيم العقلي المعرفي، وشرح وتحدي
�ة��روق الفردي��اق أهم الف�) اختبارات الذكاء، قياسه ، القدرات الخاصة ، التحصيل الدراسي(  ، كما يتناول المس
�ع��ة توزي��ة وكيفي��ات المتنوع��ع المعلوم��اليب جم�في الشخصية وقياسها " مقابالت ، ومالحظات " ، وطرق وأس
�ام��الب القي��اق للط��تيح المس��ا ي�التالميذ في الفصول ، إضافة إلى شرح التطبيقات التربوية للفروق الفردية، كم

ببعض الزيارات الميدانية وتطبيق بعض االختبارات

English Texts in psychology

Course Name English Texts in Psychology 
Course Number Psy139
Hours Theory 3Hours Practical: 0 Total of Credit Hours:3 
Course Type Compulsory Department  Requirement 
Prerequisite psy101



Course Outline:

This course introduces students to the meanings of English  psychological terms and the 
corresponding meanings in Arabic. This course also enables students to read a full text in 
English about certain psychological topics with a clear and accurate pronunciation. It also 
teaches students to use each psychological term in a useful and meaningful sentences. 
Finally,  it enables  students to participate in a group to present any selected topic in English 
and explain it in the classroom.

(2اإلحصاء في البحوث النفسية )

املساق  النفسية    )اسم البحوث في (2اإلحصاء
Psy240رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 2عملي: 2نظري: عدد الساعات
متطلب قسم إجباري نوع المساق

( 1المدخل إلى علم النفس  واإلحصاء في البحوث النفسية )المتطلب السابق

: للمساق   مختصر توصيف

�ية )��وث النفس��اء في البح��اق "اإلحص��ه في مس��دء في��ا تم الب��اليب1يتم استكمال م��الب األس��درس الط�("، في
اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات النفسية، وتشمل: اختبار مربع كاي ومعامالت ارتباط الفئات المنفصلة
�ة��ائية الالمعلمي��رق اإلحص��د( وبعض الط��ير واح��يط )لمتغ��اين البس��ل التب��ق( وتحلي��ل التواف��اي ومعام�)ف

 يتم تدريب الطلبة علىأنه)الالبارمترية(، وداللة النتائج المستخلصة من األساليب اإلحصائية المختلفة. مع العلم 
�اليب��اهيم واألس�استخدام برامج الحاسوب في التحليل اإلحصائي كجزء أساسي من آلية استيعاب الطلبة للمف

اإلحصائية المتضمنة في هذا المساق.

موضوعات خاصة في علم النفس

املساق  النفس    اسم علم في خاصة موضوعات
Psy141رقم المساق
 3مجموع الساعات المعتمدة: 0عملي: 3نظري:  عدد الساعات

ساعة معتمدة90مدخل إلى علم النفس  و أنجاز المتطلب السابق
نوع المساق

: للمساق   مختصر توصيف

يهدف المساق إلى دراسة أهم القضايا النفسية المثارة على الساحة حين طرح المساق. ليتم تناولها
ومناقشتها وتحليلها وتحديد الدوافع التي أدت لظهورها واقتراح الحلول لها واختبار ها وكتابة تقرير عنها. ويمكن

أن تكون من ضمن الموضوعات المثارة منها:
التياالجتماعية النفسية و المتغيرات طبيعة دراسة ويتناول للمجتمع المضاد والسلوك العدوان قضية

خالل من. للمجتمع مضاد سلوك من عنه الناتجة والمظاهر الفراد عند العدواني السلوك تؤدي إلى
مع السلوك، ضبط وأساليب تفسره، النظريات التي وأسبابه، وأنماطه مظاهره -العدوان مفهوم تناول

هذه حول علمي تقرير وكتابة هذا السلوك من للحد والجماعات لألفراد السلوك تعديل برامج عرض
.القضية

وقياس المستهلك سلوك تناولت التي والبحوث النفسية النظريات وتتناول المستهلك سلوك ضبط قضية
وعالقتها الشراء قرار اتخاذ عملية مراحل تتناول كما الشراء، عملية تجاه واتجاهاته دوافعه حليلتو



.المستهلك واتجاهات سلوك وتغيير تشكيل في اإلعالنات أثر يستعرض كما. المستهلك بشخصية
الشراء قرارات اتخاذ على تدريبة و المستهلك سلوك تعديل و توعية برامج لتصميم الطالب وتأهل

. القضية هذه عن علمي تقرير الطالب يقدم كما. سليمة بطريقة
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