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  سابق متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور

  والمشاركة
 تطبیقات
  وتدریبات

 امتحان
 تحریرى

 األسبوع(
  )السابع

 االمتحان
  النھائى

 النفس علم  ١
  العسكري

   ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٧٠٧نفس

 الرعایة  ٢
 في والتأھیل

 المؤسسات
 االیوائیة

  
 ٧٠٨نفس

  
٢ 

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠   

  ٢    المجموع  
  

           

 
  



  

ــــــــــــــــــــــــــعلم النفس الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة اللیسانس ــــــــــــــــــــــــــ  قسم ـــــــــــــــــــ    
 

 كود  المقرر اسم  م
  المقرر

 عدد
  الساعات

 الدرجة
  الكلیة

  سابق متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور

  والمشاركة
 تطبیقات
  وتدریبات

 امتحان
 تحریرى

 األسبوع(
  )السابع

 االمتحان
  النھائى
  

 النفس علم  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٣ ٨٠١نفس  العصبى النفس علم  ١
 الفسیولوجى

 ) نفس ٤٠٥(
 النفس علم  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٣ ٨٠٢نفس  اللغوى النفس علم  ٢

  الفسیولوجى
 )نفس ٤٠٥(

 االكلینیكى النفس علم  ٣
)٢ ( 

 النفس علم  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢  ٨٠٣نفس
 اإلكلینیكى

)٧٠٣( ) ١ 
 )نفس

 النفسى العالج  ٤
 ومدارسھ

 النفس علم  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٣ ٨٠٤نفس
 المرضى

 )نفس ٧٠١(
 والتوجیة اإلرشاد  ٥

  النفسى
 نفس علم  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٣  ٨٠٥نفس

 الشخصیة
 )  نفس ٣٠٤(

) ٤( إنجلیزیة لغة  ٦
 باللغة العلمیة الكتابة

 متطلب( االنجلیزیة
  )كلیة

 لغ
   ٨٠٦إن

 إنجلیزیة لغة  ٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٣
 لغ) ٣(

 ٦٠٧إن

  المجموع  
  

  ١٦             

 
 كود  المقرر اسم  م

  المقرر
 عدد

  الساعات
 الدرجة
  الكلیة

 متطلب  الدرجات توزیع
 الحضور  سابق

  والمشاركة
 تطبیقات
  وتدریبات

 امتحان
 تحریرى

 األسبوع(
  )السابع

 االمتحان
  النھائى

 التعلم صعوبات  ١
 النمائیة

٨٠٧ 
  نفس

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢   

 ٨٠٨ النفسیة التقاریر كتابة  ٢
  نفس

٧٥  ١٠  ١٠  ٥  ١٠٠ ٢   

  المجموع  
  

  ٢             

 

  



  توصیف المقررات الدراسیة
 

 
 

 
 

 
  .اآللى بالحاسب المتعلقة والقواعد المبادئ المقرر هذا فى الطالب يدرس

 
 

تعريف بعلم النفس وأهدافه واألفرع المختلفة له والمناهج في هذا المقرر يدرس الطالب 

المستخدمة في الدراسات والبحوث النفسية وكذلك العوامل التي تحدد السلوك سواء 

الفسيولوجية منها أو النفسية أو اإلجتماعية وتعريف الشخصية في السواء والمرض والميثاق 

  .قي لممارسة مهنة األخصائي النفسياألخال

 :مقترحة  قراءات

 .دار المريخ للنشر: الرياض. أسس علم النفس )١٩٨٧(عبد الستار إبراهيم  -

عين للدراسات : القاهرة )٧(ط .أصول علم النفس الحديث) ٢٠٠٧(فرج عبدالقادر طه  -

  جتماعيةوالبحوث االنسانية واإل

 
 

في هذا المقرر تعريف بعلم النفس النمو ، األهمية ، العلوم ذات الصلة ،  يدرس الطالب
مبادئ وقوانين النمو اإلنساني ، العوامل المؤثرة في حياة الطفل من مرحلة الجنينية حتى 



مرحلة الطفولة المتأخرة والمظاهر العامة للنمو في مرحلة الطفولة والمشكالت 
ال في هذه المرحلة العمرية ،أزمات اإلرتقاء الثمان واإلضطرابات التي يتعرض لها األطف

  .مع تقديم امثلة شارحة لها ) اريكسون (

  :قراءات مقترحة 

. نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين ) ١٩٩٥(أمال صادق فؤاد أبو حطب  -

 .دار النهضة العربية : بيروت ) : ١(ج 

: القاهرة ).٥(ط . الطفولة والمراهقة : فس النمو علم ن) ١٩٨٨(حامد عبد السالم زهران  -

 .دار المعارف 

 
 

تعريف بعلم اإلحصاء كعلم وأهمية علم اإلحصاء في ) ١(في مقرر اإلحصاء يدرس الطالب 

  لتوزيع التكراري لها ، مجال علم النفس ، وطريق جمع البيانات وتصنيفها ، والقيم وأنواعها وا

 ومقاييس ، التكراري ،المدرج التكراري ،المنحنى التكراري المضلع:  بيانيا القيم وتمثيل

 المطلق المدى:  التشتت ومقاييس ، المنوال ، ،الوسيط الحسابي المتوسط:  المركزية النزعة

 الدرجة:  عاييروالم ، المعياري اإلنحراف ، المتوسط عن اإلنحراف الربيعي، المدى ،نصف

  . المئين التائية، الدرجة المعيارية،

  : مقترحة قراءات

 العلوم في: اإلحصائي التحليل وطرق البحث مناهج) ٢٠١٠( صادق وأمال حطب ابو فؤاد -

  . المصرية األنجلو مكتبة:  القاهرة.  واإلجتماعية والتربوية النفسية



) .  ٥( ط.  والتربوي واإلجتماعي سيالنف اإلحصاء)  ١٩٨٧(  النيل ابو السيد محمود -

  . العربية النهضة دار:  بيروت

 
 

 وتركيبها الحية الخلية:  التالية الموضوعات البيولوجي النفس علم مقرر في الطالب يدرس

 جيل من الوراثية الصفات نتقالإ وتحكم تحكمها التي والقوانين الوراثية العمليات ووظائفها،

 حاالت في والبيولوجيا البيولوجية والساعة البيولوجي التوازن وعمليات الجينات عبر آلخر

 .والمرض السواء

  : مقترحة قراءات

 النهضة دار: القاهرة:  القاهرة) . ٢( ط البيولوجي النفس علم)  ١٩٩٧( القوي عبد سامي -

  . المصرية

- Rosenzweig,M.R. (1999) Biological psychology an introduction to 

behavioral , cognitive , and clinical neuroscience.(2.ed) USA: 

Massachusetts sinecure associates , Inc.  

 
 

 تاريخ عبر الحديثة الفلسفة تناولتها التى النفسية المفاهيم بعض المقرر  فى الطالب سيدر
 االرادة و المعرفة تتضمن التى و المعاصرين فالسفتها أشهر فى المتمثل االنسانى الفكر

 العلية مفهوم و الهوية عالقة و االعتقاد سيكولوجية و شوبنهور و هوبز من كال عند االنسانية
 لعلم الرئيسية المالمح و رسل برتراند عند الحسية االدراكات و الذهنية الصورة و مهيو عند

 العلمى المنهج على ينعرف كما.  المنطقية للنفسانية تعريفة و مل استيورات جون عند النفس
 هنرى عند الذكاء مفهوم الى اضافة ديوى جون عند التربية فلسفة جيمس وليم عند البراجماتى



  البيولوجية سبنسر هربرت نظرة تشمل كما.  لوك جون عند الفطرية الفكارا و برجسون
 سارتر بول جون عند الوجودى النفسى التحليل و رويس جوزايا عند الوالء و البشرية للنفس

 المذهب و االنفعاالت فى  نظريته الى اضافة النفسية الزمانية و الغير مع العينية والعالقات
 الدوافع عن مفهومة و هيجل عند الذاتى الوعى ايضا الطالب ويدرس كيركجور عند الوجودى

  ). الذاكرة – الخيال– التفكير( العقلية الوظائف فلسفتة تناولت كيف و االختيار و

  : مقترحة قراءات

:  القاهرة. احمد سيد محمود:  ترجمة.  الحديثة الفلسفة تاريخ) ٢٠٠١( رايت كيلى وليم-
  . للثقافة االعلى المجلس

 دار:  القاهرة:  مل استبورات جون عند المنطقية النفسانية) ١٩٦٩( الديدى الفتاح عبد-
  .العربى الكاتب

   للثقافة االعلى المجلس: إمام الفتاح عبد إمام:  ترجمة.  هيجل فلسفة) ١٩٨٠( ستيس ولتر-

 
 

 
 

 
 
 

 عبر التفكير ألنماط تاريخية ونظرة العلمي التفكير أهمية المقرر هذا فيیدرس الطالب 

 لألنماط ونماذج تطيبقات تقديم مع وخصائصة العلمي التفكير بماهية وتعريف العصور

 المصري مجتمعنا في العلمي التفكير إسلوب إتباع تعترض التي والعقبات رالتفكي من المختلفة

 . المجتمع تنمية عملية إلعاقة تؤدي والتي

  :قراءات مقترحة 



  ) . ٣( المعرفة عالم:  الكويت.  العلمي التفكير) ١٩٩٨(  ذكريا فؤاد -

 سعيد حسن ةترجم.  األعوج والتفكير المستقيم التفكير) ١٩٧٩( ثاوليس هـ.  روبرت -

  ). ٢٠(  العدد المعرفة عالم: الكرمي

 عالم:  الكويت.  جالل شوقي ترجمة.  العلمية الثورات بنية)  ١٩٩٢(  كون توماس -

  )١٦٨( العدد. المعرفة

 
 

 بين الدينامي التفاعل هيةما وبيان البيئي النفس بعلم التعريف المقرر هذا في  الطالبیدرس 

 لها المفسرة والنظريات بأنواعها البيئة إدراك وكيفية المختلفة البيئة وعناصر اإلنسان

 توظيف وكيفية لألفراد السوي النمو لتحقيق النفسي اإلجتماعي للتفاعل البيئي والمنظور

 أيضا الطالب سويدر. وتنميتها المحيطة والبيئة المجتمع لخدمة نفس علم مجال في المعارف

 والبيئة ، الخصوصية الفيزيقي، اإلقليمية،الحيزالشخص،الوضع:  التالية والمصطلحات المفاهيم

 ، الضوضاء ، التلوث ، اإلزدحام مثل وتشكله اإلنساني السلوك على ومؤثر مهدد كمصدر

  . البيئية الكوارث

  : مقترحة قراءات

 سيد وجمعة خليفة محمد اللطيف عبد ترجمة.  البيئي النفس علم) ١٩٩٨( أندرو ماك -

  . والنشر والتعريب التأليف لجنة:  كويت جامعة مطبوعات:  الكويت.  يوسف

  . العربية النهضة دار:  القاهرة.  البيئي النفس علم)  ١٩٩١( وآخرون الحميد عبد جابر -



- Bell.P.et.al . ( 2001) Environmental psychology, (4 th ed) .New York. 

marcourt college publishers.                                                    

– 
 

 
 

 
٢ 
 

 كيف و تبدأ متى بالمراهقة تعريف.   المراهقة) ٢( النمو نفس علم مقرر فى الطالب یدرس   

 البيئة و االجتماعية و الفسيولوجية و الجسمية والتغيرات النفسية الخصائص و,  تنتهى

 لعمليات المصاحبة الصحية باتاالضطرا و,  المتأخر و المبكر النضج ومشكالت.  المحيطة

 المراهقين ثقافة و,  المراهقين لدى االخالقية القيم و العقلى النمو و المعرفى والنمو,  النضج

 مع الوالدية العالقة و,  المراهق لدى كمفاهيم المسؤلية و االستقالل و واالعتماد ؟ اين من

  الذات مفهوم و المراهق لها ضيتعر التى الضغوط واشكال.  المدرسة و والصداقة المراهق

 و الجنس و,  ومشكالتة الجنسى التوافق و) .  ذكور/  إناث( الشخصية الهوية تشكيل و

  . للمراهقين السائدة  السلوك انماط و  الشخصية الهوية

  . مقترحة قراءات

 ترجمة.  المراهق و الطفل سيكولوجية) ٢٠٠٤( ليندجرين كالى هنرى و واطسون روبرت-

  . لىمدبو مكتبة:  القاهرة.  عزت محمد و عزت داليا

 
 



 من كل عند وتاريخه ، االجتماعى النفس علم بماهية تعريف المقرر هذا فى  الطالب یدرس
 قياس وأسس.  االخرى بالعلوم اعىاالجتم النفس علم وعالقة ، والغربيين العرب العلماء
:  من كل بقياس الخاصة االجتماعى النفسى البحث ومناهج وطرق ، االجتماعى السلوك
 ،سيكولوجية العام ،الرأى ،االتجاهات ،القيم االجتماعية ،المعاييير اإلجتماعية التنشئة

 لدراسة العامة سواألس الجماعة وديناميات االجتماعى التفاعل ونظريات واساليب. الشائعات
 والدراسات التجارب من لنماذج وعرض,  القيادة وأساليب المميزة وخصائصها الجماعة
  تطبيقية كأمثلة

  :   مقترحة قراءات

:  القاهرة) ٥( ط. وعالمیا عربیا:  االجتماعى النفس علم )٢٠٠٩( النيل ابو السيد محمود - 
  .                                                       المصرية االنجلو    مكتبة

 االنجلو مكتبة:  القاهرة) .٧( ط. االجتماعى النفس لعلم مقدمة )٢٠٠٢( سويف مصطفى -   
  .  المصرية

 
 

 ،وتاریخھ النفس علم بماھیھ تعریف  االنجلیزیة لغةبال المقرر ھذا فى  الطالب یدرس

 والمعرفى السلوكى ،النفسى التحلیل السیكوبیولوچى،:  دراستھ فى ساسیةاأل الخمس واالتجاھات

 من بكل المتصلة لمصطلحاتوا والمفاھیم. لتطبیقیةوا النظریة النفس علم وفروع. واالنسانى

  .   الشخصیة ، إلنفعالوا الدافعیة ، التعلم ، الذاكرة ،االدراك

:                                     مقترحة قراءات    

-Drever,J.(1974) A Dictionary of Psychology. London: Penguin 

Books.  

 -Elkamah,E.M.(2009) Introduction to Psychology  Cairo : Ain 

Shams UNV. 



- Malim,T.& Birch,A. (1998) ) Introductionary Psychology    

NewYork:Macmillan Press. 

 
 

 العلوم من لعلم التأريخ بمفهوم والتعريف النفس علم تاريخ عن المقرر هذا فى  الطالب یدرس

 فالسفة لعبهي الذى والدور. الفلسفة عن النفس علم انفصال تأخر وقضية.  دراسته وكيفية

 أثرت التى والعلوم. السياسية النفس دراسة فى الغرب وفالسفة ، المسلمين وفالسفة ، اليونان

 وعلم ، والرياضيات والبيولوچى الفسيولوچى، ، الفلسفة:  مستقل كعلم النفس علم نشأة فى

 ، التجريبى النفس علم:  النفس علم فروع ونشأة مستقل كعلم النفس لعلم التأريخ بداية. الفلك

 التى والمدارس النفس لعلم األوائل الرواد ومعرفة,  الكلينكى النفس وعلم النفسى القياس حركة

 ، المعرفية ، والسلوكية النفسى التحليل ،الجشطلت، الوظيفية ، البنائية ، الترابطية:  أسست

 فاإلسالمية ، ليونانيةا الفلسفة من بداية إتجاه أو مدرسه كل قدمتها التى واإلسهامات. اإلنسانية

 . الحالى القرن مطلع حتى

  :  مقترحة قراءات

  .ناشر بدون:  القاهرة. العصور عبر النفس علم )١٩٧١( قنديل آمين بثينة -

  . شمس عين جامعة:  القاهرة. اجتھادیة محاولة:  النفس علم تاریخ )١٩۸٣( حفنى قدرى -

 للنشر الصحوة دار:  القاهرة . ارسھومد النفس علم تاریخ )١٩۸٦( ربيع شحاته محمد -

  . والتوزيع

٢ 
 



: االرتباط تومعامال وحدوده ومعناه االرتباط معامل المقرر هذا فى  الطالب یدرس       

 معامل فاى، ارتباط معامل ، التوافق عاملم بيرسون، ارتباط معامالت ،الرتب ارتباط معامل

 درجة ،)٢ كا( ،) ت( اختبار:  اإلحصائية الداللة ومقاييس اإلحصائية الداللة.الثنائى رتباطاال

 فى حصائيةاال الداللة حساب ،)  الطرف وثنائى الطرف احادى(  والفرض الداللة ،الحرية

 اإلنحرافات بين الفرق وداللة االرتباط معامالت بين الفرق وداللة.البعدى -القبلى المنهج

  .اريةالمعي

  :  مقترحة قراءات

 العلوم فى: االحصائى التحلیل وطرق البحث مناھج )٢٠١٠( صادق وآمال حطب ابو فؤاد -

  .المصرية االنجلو مكتبة: القاهرة.واإلجتماعية والتربوية اإلنسانية

:  القاهرة).٣( ط. البشرى العقل وقیاس:  االحصائى النفس علم )١٩٧٩( السيد البهى فؤاد -

  .العربى رالفك دار

 
 

 
 

 
 
 

 

 وذلك,  البشرية الموارد تنمية مجال فى النفس علم تطبيقات المقرر هذا فى الطالب يدرس
  : بهدف



  . البشرية المهارات تنمية فى النفس علم علم دور هميةا تحديد- ١

  الحياة مجاالت مختلف فى السلوكية المهارات تنمية اسس شرح- ٢

  . البشرية الموارد تنمية فى المتخصصين اعداد طرق تمييز- ٣

 المتعلقة و البشرية المهارات تنمية عملية يتولون من لدى توافرها الواحب المهارات معرفة- ٤
  . الحياة مجاالت بمختلف

  : مقترحة قراءات

Thomas L. crandell(2008) : Human Development (9Th Ed) ,n c .Ganur –Hill   

Jeffrey Jensen Amelt(2011) , Human Development : A culture Affooch , n 
c .Ganur –Hill 

Damia Paralia , (2011) , Experience  Human Development , Ganur –Hill  

 
 

 النظرية واألسس المختلفه وأفرعه االنثربولوجيا بعلم تعريف المقرر هذا فى  الطالب یدرس

 والمجتمع والشخصية الثقافة من وكل الفرد بين العالقة وبيان ، فيه البحث وطرق ووسائل

  ).تطبيقية أمثلة(  والبحوث الدراسات من اذجونم الصلة ذات والمصطلحات والمفاهيم

  :التالي النحو على الدراسي الفصل خالل الطالب تقييم يتم

  :  مقترحة قراءات

 عالم: الكويت. اإلنسان علم تاریخ فى فصول : االنثروبولوجیا قصة) ١٩٨٦( فھیم حسین -

  . فبراير) ٩۸( العدد: المعرفة

 الناشف الملك عبد ترجمة. الثالث العالم وأزمة االنثربولوجیا )أ١٩٦٦( لنتون راسل -

  . العصرية المكتبة:  بيروت.



 المكتبة:  بيروت. الناشف الملك عبد ترجمة. االنسان دراسة )ب١٩٦٦( لنتون راسل -

  . العصرية

 
 

 
 

 للتفكيـر  األساسـية  والمالمـح  العلمي، البحث منهج إلى مدخل المقرر هذا في الطالب سيدر

 العلمـي،  للبحـث  األساسية المصطلحات وكذلك العلمي، الباحث ومهارات وخصائص العلمي،

 وتصـميم  البحث، وعينة البحثية، والفروض البحث، مقترح وإعداد البحث مشكلة تحديد وكيفية

 التجريبيـة،  غيـر  والتصـميمات  التجريبيـة،  شبه والتصميمات ريبي،التج والتصميم البحث،

  .للباحث األخالقية والمسئوليات

  :مقترحة قراءات

  .القلم دار الكويت، ،تصمیم البحث في العلوم السلوكیة:  )٢٠١١(  القرشي الفتاح عبد -

  - Ebmes, D. G. , Kantowitz, B. H., & Roedegers, H. L. (2006): 

Research Methods in Psychology, (8 th ed)., Belmont, C A: 

Wadswo. 

 
 

 النفس، علم فروع من منفصال فرعا ليس الفارق النفس علم أن المقرر هذا فى الطالب يدرس
 الواضح فمن العام، النفس معل به يعنى عما يختلف ال السلوك، فهم وسائل من وسيلة هو بل
 السلوك، في بعض عن بعضهم األفراد يختلف أجله من الذي السبب نفسر أن تسنى إذا إنه

 دراسة فإن النحو هذا وعلى يسلكه، الذي باألسلوب منهم كل يتصرف لماذا نفهم أن ألمكننا



 ومشكالت يهف المؤثرة والعوامل السلوك ديناميات إيضاح من تمكن الفارق النفس علم مقرر
 والتعريف الفردية الفروق عن تاريخية نظرة على المقرر ويتضمن. والجماعية الفردية الفروق

 الفردية، للفروق والتوزيع العامة والخصائص الرئيسية، واألنواع العامة، والمظاهر بماهيتها،
 والبيئة، وراثةال بين الفردية والفروق التجريبي، النفس وعلم الفارق النفس علم بين مقارنة ثم

  .المعرفي العقلي النشاط في الفردية للفروق العملية التطبيقات لبعض فعرض

  :التالي النحو على الدراسي الفصل خالل الطالب تقييم يتم

 عين جامعة القاهرة، قراءات في علم النفس الفارق،: )٢٠١١( أحمد الفتاح عبد إيناس -
  .اآلداب كلية شمس،

- Colman, A. M. (2009): Dictionary of Psychology. 3ed. USA: 
Oxford University Press.  

 
 

 لمفهوم التاريخية والجذور االسرى النفس علم بماهية تعريف المقرر هذا فى الطالب يدرس   
 وتطبيقات, العامة االنساق ونظرية, اتصالى سقكن االسرة ومفهوم. النفس علم فى النسق
 التغذية, االسرى النسق اتزان,  االسرى النسق قواعد:  االسرة على االنساق نظرية مبادئ

 التحرر/  والمحافظة, االسرى النسق فى والضبط, االسرى النسق حدود, المعلومات و المرتدة
   االسرى النسق تغير و, االسرى النسق فى

/  الطفولة( المختلفة العمرية المراحل فى االسرة عن االستقالل/  االتصال و, االسرى
 و االسرة فى الالسوية المعلومات بعض و المشكلة، االسرة وتعريف ،)الرشد/  المراهقة
 من ونماذج. المشكلة االسرة فى الوالدية واالنماط المشكلة االسرة فى العالقة ديناميات
  .سبق ما لكل شارحة كأمثلة الدراسات

  :التالي النحو على الدراسي الفصل خالل الطالب تقييم يتم

  :قراءات مقترحة  



 كلية – شمس عين جامعة القاهرة .سیكودینامیات العالقة االسریة )١٩٩٥( حزين صالح -
  . االداب

  . العربى الفكر دار:  القاهرة. االرشاد و العالج النفسى االسرى )١٩٩٩( كفافى الدين عالء -

 
 

 وشـروط  عامـة،  بصـفة  النظريـة  ومفهوم الشخصية، ماهية المقرر هذا في الطالب يدرس

 والنظريـات  النفسـية،  الوجهة من بالشخصية بالمقصود والتعريف الصحيحة، العلمية النظرية

 المثير ونظرية الفرويدي، النفسي يلالتحل ونظرية الجبلية، النظرية مثل لها، المفسرة والمداخل

 فـي  أدلـر  ونظرية التحليلية، يونج ونظرية المجال، ونظرية السمات، ونظرية االستجابة، –

 تلـك  بـين  واالختالف التشابه أوجه لبيان نقدي إطار في ذلك كل. الذات ونظرية الشخصية،

  .النظريات

  :مقترحة قراءات

ا  –قیاسھا  –محدداتھا : خصیةسیكلوجیة الش ):١٩٧٥( غنيم محمد سيد -  ، القاهرة. نظریاتھ

  .العربية النهضة دار

ات الشخصیة   ):١٩٧٨( لينذري وجاردنر هول كالفين - . وآخـرون  أحمد فرج: ترجمة. نظری

  .للنشر الشايع دار القاهرة،

ق     ):١٩٧٤( الزيني محمد محمود - ة والتطبی ین النظری  دار ، القاهرة. سیكلوجیة الشخصیة ب

  .فالمعار



 علم. وآخرون محمود الحليم عبد: في. الشخصیة اإلنسانیة ):١٩٩٠( اهللا عبد سيد معتز -
  ٥٣٨ – ٤٩٧ ص ص. غريب دار. القاهرة. العام النفس

 
 

 لدى  رشدال بمرحلة بالمقصود تعريف الرشد) ٣( النمو نفس علم مقرر فى الطالب يدرس
 البيئية و االجتماعية  والخصائص الفسيولوجية التغيرات و,  النفسية والخصائص,  االنسان
  تواجة التى واالزمات, العمر منتصف مرحلة فى االربعة االرتقاء متطلبات و,  المحيطة

 اليومية الحياة ضغوط مواجهة اساليب و,  الرشد مرحلة فى)  االنثى/  الذكر: ( الفرد
  . االحتماعى/  الوظيفى/  االسرى:  المجال فى للراشد النفسى افقوالتو

  : مقترحة قراءات

 جامعة:  القاهرة .الرشد و الشیخوخة : سیكولوجیة النمو  )٢٠١٠( محمود احمد مجدة -
  .شمس عين

 للنشر القلم دار:  القاهرة.  الطفل من الحمل الى الرشد )١٩٨٩( اسماعيل الدين عماد محمد -
  .زيعالتو و

-International Journal of Aging Human Development .         

 
 

 
 

 
 
 

 تاريخ و,  اهدافة و الثقافى عبر النفس علم بماهية تعريف ررالمق هذا فى  الطالب يدرس
 البيانات تحليل وطرق البحث ومناهج, االوائل والرواد, االخرى باألفرع وعالقتة, النشأة

 و الشبهة أوجة,  ثقافى عبر اطار فى النفسية االختبارات استخدام طرق, )  المقارن المنهج(



/  االدراك/  اللغة/  الشخصية: الجوانب فى الثقافات عبر االنسانى السلوك فى االختالف
 مع االتجاهات/  االحتماعية التنسئة/  االجتماعى السلوك/  المعرفية القدرات/  االنفعال
  . السابقة الجوانب فى ثقافية عبر بحوث و لدراسات تطبيقية لنماذج عرض

  : مقترحة قراءات

ة العربي النهضة دار  بيروت.  الحضارى برع النفس علم) ١٩٨٨( النيل أبو السيد محمود -

.  

- Berry ,J .w .,et al .(1997) .Hand Book of cross –cultural psychology.(vol)(1) 

theory and method (2nd.ed). boston : Allyn and Bacon, 

- Berry ,J .w .,et al .(1997) .Hand Book of cross –cultural psychology.(vol)(2) 

Basic processes and human develop  (2nd.ed). boston : Allyn and Bacon 

- Berry ,J .w .,et al .(1997) .Hand Book of cross –cultural psychology.(vol)(3) 

social behavior and Applications(2nd.ed). boston : Allyn and Bacon    

 
 

,  المتعددة ومجاالته االعالمى النفس بعلم بالمقصود تعريفا المقرر هذا فى الطالب يدرس

 الوعى تشكيل فى تلعبه الذى الدور وبيان ٠ المختلفة ووظائفها االعالمية الوسائل وانواع

 على والتعرف ، ةالمختلف العمرية المراحل وفى واالجتماعى الشخصى المستوى على االنسانى

)  االعالمية الرسائل(  االعالنية أو الدعائية الحمالت عمل فى النفسية النظريات استخدام كيفية

 تقنيات عبر المعلومات واستهالك وتوزيع انتاج كيفية المقرر هذا فى الطالب يدرس كما

 ٠ والثقافة اعةوالجم الفرد من كل على هذا كل تأثير على والتعرف ٠ المختلفة االعالم وسائل

 تشكيل وفى ، الحياة جوانب كافة فى االنسان وخبرة ، بينها التفاعل اساليب دراسة وكذلك



 من تطبيقية نماذج تقديم مع ٠ االقناع واساليب واالعالن والدعاية العام والرأى االتجاهات

   ٠ االعالمى النفس علم مجال فى اجريت وبحوث دراسات

  :  مقترحة قراءات

االنجلو : القاهرة  ٠وسائل االتصال ؛ نشأتها وتطورها )  ١٩٨٥(صابات خليل  -١

 المصرية 

2- Moriarity,E.S.(1991) Creative Advertising : Theory and Practice. 

(2)ed. New Jersey : Prentice Hall .                                                               

  3-Simonson,M.and Thompson,A. (1994) Educational Computing Foundations.                    

                  (2)ed U.S.A : Machmi llan college .                                                            

  

 
 القيـاس  حركـة  ونشـأة  وتاريخه النفسي القياس بماهية تعريف المقرر ذاه في الطالب يدرس
 بكل النفسية الخدمة مجال في النفسي ودورالقياس االخري النفس علم بفروع ،وعالقته النفسي

 النفسـية  واالختبـارات  المقاييس انواع يدرس وكذلك)العالج -التشخيص -الوقاية( مستوياتها
-الثبـات : الجيـد  المقيـاس  ومواصـفات  لها والتطبيق التصميم وكيفية استخدامها واخالقيات

 وعلـي  الجيد المقياس بناء فنيات علي الطالب ويتدرب.المعايير-الموضوعية-التقنين-الصدق
 هـذا  ان ويالحـظ . انواعهـا  بكافة النفسية والمقاييس االختبارات اعداد في االحصاء استخدام
 واعـداد  بنـاء  فـي  الطالـب  مهارات ميةلتن وذلك عملي تدريب ساعات له مخصص المقرر

 المعـايير  واعـداد  التصـحيح  واساليب نطبيقها وكيفية النفسية واالختبارات المقاييس وتصميم
  .بها الخاصة

  :مقترحة قراءات

  .المصرية االنجلو القاهرة،مكتبة٥ط.النفسي القياس)٢٠٠٥(فرج صفوت -

  .الشرق دار:القاهرة.الرحمن بدع سعد ترجمة.والمقاييس االختبارات)١٩٨٣(تايلر ليون -



 
 

 كمـنهج  به للتعرف النفسي التحليل عن مقدمة)١(النفسي التحليل المقرر هذا في الطالب يدرس
 الكالسـيكي  الفرويـدي  التـراث  علـي  عامـة  ونظـرة  النفسي العالج في وطريقة ونظرية

 الصـراع  حـل  مميز،طـرق  كمـنهج  الطليـق  ،التداعي النفسية للحياة متنظي الالشعوركقوة:
 تتكـون  وكيف االعراض الطفلية،معني الجنسية النفسية،الحياة ،التنظيمات الدفاعية واالساليب

  .الحلم اخراج وسيكولوجية انواعها و النفسية واالعصبة وتفسيرها الهفوات ،معني

  .المصرية االنجلو مكتبة:القاهرة.والفلسفة علمال بين النفسي التحليل)١٩٦٧( فائق احمد -

  .االنجليزية اللغة او العربية اللغة الي منها المترجم سواء لفرويد االساسية المؤلفات

 
 

 االنجليزيـة  باللغـة  االجتماعي نفسال علم في مختارة نصوص المقرر هذا في الطالب يدرس
 يدرس فالطالب العربية اللغة الي تترجم ثم بها الواردة والمفاهيم المصطلحات وتوضح وتشرح
 الجماعـه  عضـوية  وابعـاد  بهـا  الصلة ذات والعلوم االجتماعي النفس علم ماهية عن مقدمة

 والقـوة  االفـراد  بـين  ةوالجاذبي االنتماء الي والحاجة االجتماعي واالدراك الشخصي والحيز
  .واالتجاهات االجتماعية

  :مقترحة قراءات

Colman,A.M  (2009): Dictionary of psychology. (3rd ed)USA:Oxford 
University press. 

Salem,E.A (2011).Readings in social psychology.(7th ed)Cairo:Ain shams 
unv.press. 

 
 

 



 ومراحلـه  العمـل  عـن  التقاعـد  ومفهـوم  الشـيخوخة  مفهوم المقرر هذا في الطالب يدرس
 والحركية االنفعالية والوجدانية والمعرفية ،الفسيولوجية،العقلية الجسمية والتغيرات والخصائص
 المرتبطـة  المسـنين  لمشكالت المفسرة والنظريات الشيخوخة لمرحلة المصاحبة واالجتماعية

 كمـا  القـيم  ودراسـة  له المفسرة والنظريات االجتماعي االدراك ومفهوم العمل عن بالتقاعد
 والحاجـات  االهتمامات مجال في والتغير والفعل القول بين االتساق ومدي المسنون يتصورها
 لتوافـق ا علي المزمنة الجسمية االمراض واثر المستخدمة والوسائل اشباعها وكيفية الشخصية

 وفـق  والمسـنين  الشـباب  بين المتبادلة العالقة الطالب يدرس كما للمسن االجتماعي النفسي
  .للمسن االجتماعي النفسي والتوافق االخر وتصورات واالتجاهات المعتقدات

  :مقترحة قراءات

 غريـب  دار:القـاهرة . المسـنين  سيكولوجية في دراسات) ١٩٩٧( محمدخليفة اللطيف عبد -
  .والتوزيع النشرو للطباعة

  .والمعلومات البشرية التنمية مركز:القاهرة.المسنين سيكولوجية) ١٩٨٧( قناوي محمد هدي -

 
 

 العصـبي  ،الجهـاز  وحـدوده  الفسـيولوجي  النفس علم تاريخ المقرر هذا في الطالب يدرس
 ، العصبي للجهاز الكيميائية والموصالت والكالم واللغة الدراكيةوا الحسية الوظائف ووظائفه،

 والعـدوان،  العنف واالحالم، النوم االنفعال،: من كال وفسيولوجيا والهرمونات الصماء والغدد
 الفسـيولوجي،مع  الـنفس  علم في البحث وطرق. والعقاقير الجنسي ،السلوك والتعلم والذاكرة

  .المرتجعة الحيوية يةالتغذ عن عملية تطبيقات تقديم

  :مقترحة قراءات

  المصرية االنجلو:القاهرة. الفسيولوجي النفس علم) ٢٠٠٥( عكاشة احمد -

  .المصرية النهضة: القاهرة.  الفسيولوجي النفس علم) ١٩٩٥( علي القوي عبد سامي -

 



 
 

 
 

 
 

  

 المجتمع ،وخصائص الريفي النفس بعلم للمقصود تعريف المقرر هذا في الطالب يدرس
 ةوالمدين الريف بين المتبادلة العالقة طبيعة. الريفية القرية لبناء االساسية النظم الريفي،

  . المصرية القرية ،مشكالت

 وطرق البحث مناهج. القروي المجتمع داخل  الصراع حل واساليب االجتماعي التفاعل انماط
  . البيانات جمع

  :مقترحة قراءات

 رسالة.  الجماعة شخصية في دراسة -  المصري الفالح) ١٩٧٩( خليل سيد محمد محمد -

  . الدابا كلية:  شمس عين جامعة منشورة غير ، ماجستير

  .ن ب:القاهرة.المصرية القرية)٢٠٠٠(عودة محمود -

 
 

 اآلخرى النفس علم بفروع وعالقته التجارى النفس بعلم تعريف المقرر هذا فى الطالب يدرس
 وانواعة لتسويقا كمفهوم:  فيه المطرحة والمصطلحات والمفاهيم ٠ والتطبيقية منها النظرية

 وخصائص ، التسويقية بالخدمات يتصل فيما القرار اتخاذ وطرق ، المستهلك وسلوك ٠
 دراسة وكذلك,  السلوك تشكيل وكيفية والذاكرة االدراك عملية واهمية ودوافعه المستهلك

 المعرفية السمات او الشخصية وانماط االتجاهات ونوعية ، المتعلم والسلوك المعرفى الجانب
 لتحقيق المستهلك سلوك تحليل كيفية المقرر هذا فى الطالب يدرس كما ٠ المستهلك اهتماماتو

 والمفاهيم المشكالت حل لكيفية المفسرة النظريات الى أضافة ٠ التسويق عمليات فى الفاعلية

 



 واالعتقادات الحدس ومفهوم ، عروض من يقدم فيما الثقة لفقدان المؤدية بالعوامل المرتبطة
 االقتصادى المستوى تأثير وايضا, المختلفة ومستوياته المنتج تقييم عليها يتأسس التى ئدةالسا

 وأيضا الفيزيقية البيئة عناصر خالل من ايضا تتشكل التى المستهلك سلوك على والثقافى
 المقرر ويتضمن االجتماعى والرضا االجتماعى والبناء االسرة مثل االجتماعية الجماعات

 والدوافع االدارك اطار فى السلوك هذا وابعاد التجارية المجال داخل الشخصى السلوك كذلك
   ٠ االنفعالى/  المعرفى والنمط

  :مقترحة قراءات

1-Foxall,G.R.et.al (2008) Consumer Psychology for Marketing .(2)ed 
U.S.A : South-western,cengage Learning .     

2-Michael  R.Soloman (1993) Consumer Behavior. (2) ed. U.S.A: 
Boston:Alon Bacon .                                                                           

 
 

 
 

ب  یدرس   و والنظريـات  المختلفـة  ومكوناتهـا  بالشخصـية  التعريـف  المقرر هذا في الطال
 الشخصـية  فـي  البحـث  تاريخ عن مقدمة يتناول كما وقياسها دراستها في المختلفة االتجاهات
   قياس أهداف على كذلك ويتعرف

 صـدقها  حيـث  من الشخصية مقاييس يتناول كما ، الشخصية في القياس مشكالت و الشخصية
 الشخصـية  قياس وسائل ألحد نموذج على الطالب يتعرف ،و هاب المستخدمة المعايير و وثباتها
 اجـراء  ،وكيفيـة  ورائهمـا  النظريـة  الخلفية و المراجعة وقائمة الذاتي التقرير استبيانات وهي

 ، للحالـة  المناسبة األداة انتقاء طرق ،وكذلك وتفسيرها الكومبيوتر بواسطة الشخصية اختبارات
  . الشخصية تقييم مجال في والتفسير بالتطبيق الخاصة األخالقيات على الطالب يتعرف كما

  : مقترحة قراءات

   .المصرية النهضة مكتبة:  القاهرة. وقياسها الشخصية) ١٩٥٩( وآخرون مليكة لويس -



Aiken, L., (1996) Personality Assessment Methods & Practices. (2 nd ed). 
Seattle: Hogrefe & Hurber Publishers.   

 
 

 خـالل  مـن  لـه  المختلفة والتعريفات عامة عقلية كقدرة الذكاء المقرر هذا فى الطالب يدرس
 علـى  الطالـب  يتعرف كما. واإلستعداد والمهارة القدرة مابين والفرق.المتعددة الذكاء مقاييس

-سبيرمان( العوامل منظور من العقلية للقدرات المعرفى العقلى التنظيم تناولت التى النظريات
 والتباعـدى  التقـاربى  التفكيـر  قدرات من كال على وتركيزه وجيلفورد ،)ثرستون-ثورنديك
 للتنظـيم  العـام  النمـوذج  علـى  يتعرف كما).بياجيه( العمليات منظور من التقويمية والقدرات

  . العقلية القدرات على  والذاكرة اإلنفعاالت وتأثير. ايزنك دعن الثالثى

  : مقترحة قراءات

  .العربى الفكر دار: القاهرة.   ٤ط. الذكاء) .١٩٧٦( البهى فؤاد -

 دار:  المعلومات وتجھیز العقلى للتكوین المعرفیة األسس. )١٩٩٥( الزيات مصطفى فتحى -
  الوفاء

 
 
 

 مثـل  االساسية والمفاهيم ونشأته التجريبى النفس بعلم التعريف المقرر هذا فى الطالب يدرس 
 وانـواع  التجربـة  سؤال او مشكلة صياغة كيفية على يتعرف كما والعشوائية والتحكم الضبط

 ضـبطها  وطرق التجريبية العينة اختيار وكيفية لها امثلة عرض مع اختيارها وطرق الفروض
 المهام او السلوك اختيار وكيفية بينها والفروق المختلفة التجريبية التصاميم انواع يتعلم ،وكذلك

 الخاصـة  االحصائية واالساليب وتفسيرها البيانات تحليل وطرق للتجريب تخضع سوف التى
 النفس لمع فى التجريب وحدود التجريبى البحث اخالقيات على ويتعرف التجارب نتائج بتفسير

 التعريـف  حيث من النفس علم فى التجريب فى الرئيسية للقطاعات تطبيقية نماذج عرض مع
 -االدراك( مثـل  القطاعات وهذه للتجربة ومثال به التجارب اجراء وكيفية الموضوع/ بالقطاع



 الـنفس  علم موضوعات فى التجريب ،و المشكالت وحل التفكير – الذاكرة – االنتباه – التعلم
 علـم  موضـوعات  فى ،التجريب االجتماعى والدور الجماعة وديناميات كاالتجاه جتماعىاال

 كيفيـة  علـى  الطالب يتعرف ،كما العالج وطرق النفسية االمراض حيث من االكلينيكى النفس
  .بالتجربة الخاص والتقرير النتائج كتابة

  :مقترحة قراءات

        - Levin,I.,etal.,(1995).Experimental Psychology.Contemporary 
methods,Applications.Madison,Bcnchmark Publisher. 

- McBurney, D., (1990). Experimental Psychology.(2nded).California: 
Wadsworth Publishing company.  

 
 

 بعد تطورت التى النفسية التحليلية النظريات) ٢( النفسى حليلالت مقرر فى الطالب يدرس
:  الذهان مجال وفى ، فرويد وانا كالين ميالنى: الطفولة مجال فى النفسى التحليل نظرية
 فيربيرن بالموضوع العالقة فى الموضوعاتية والنظرة امريكا فى سوليفان ستاك هارى

:  نفسى تحليلى نظرى اتجاه من اكثر بين جمعت التى الوليفية النظريات وكذلك وجونثيريف
 الحديث النفسى التحليل مجال فى النظرية االسس لتلك الطالب وبدراسة. الكان جاك كرنبرج،

 والنحت كالرسم والفن ، والقصة الرواية: لالدب النفسية الدراسة فى وتطبيقها المعاصر و
  .والسنيما الدراما وكذلك

  :مقترحة قراءات  

  .     ذكره مماسبق معاصر تحليلى اتجاه او النظرية رائد لكل االساسية المؤلفات البالط يطالع

 
 

 الـنفس  علم بفروع وعالقته المعرفى النفس علم بماهية تعريف المقرر هذا فى الطالب يدرس
 علـم  فـى  المطروحة والمصطلحات اهيموالمف.  النفسية الخدمة مجال فى واهميته ، اآلخرى

 ، التـذكر  ، الـتعلم  ، االنتبـاه  ، الـنمط  على التعرف واالدراك، االحساس:  المعرفى النفس



 ويـدرس . االنفعـاالت  ، الـذكاء  ، اللغة ، والتخيل العقلى والتصور التفكير ، المفهوم وتكوين
 عقلية انتباجات الى وتحولها هاتعلم واساليب معالجتها وطرق المعلومات استقبال:  كيفية كذلك

  . الخارجية/  الداخلية بالبيئة التأثر ، معها التفاعل ، وتطورها وسلوكية ومزاجية

  : مقترحة قراءات

.  وآخـرون  الصـبوة  نجيب محمد ترجمة.  المعرفى النفس علم) ٢٠٠٠( سولسو روبرت -
  .المصرية االنجلو مكتبة:  القاهرة

:  القـاهرة ). ١(ج وبحوث دراسات:  المعرفى النفس علم) ٢٠٠١( الزيات مصطفى فتحى -
  .للجامعات النشر دار

). ٢(ج.  ونظريـات  ونماذج مداخل:  المعرفى النفس علم) ٢٠٠١( الزيات مصطفى فتحى -
  .للجامعات النشر دار:  القاهرة

 
 

 النفس علم بفروع وعالقته ، االيجابى النفس علم بماهية تعريف المقرر هذا فى الطالب يدرس
 فـى  المطروحة والمصطلحات والمفاهيم.  النفسية الخدمة مجال فى واهميته واهدافه اآلخرى

 ، الحيـاة  معنـى  ، الحيـاة  من الهدف ، الحياة جودة ، التسامح ، السعادة:االيجابى النفس علم
 روح الحكمـة  ، القـرار  اتخـاذ  ، النفسى االحتراق ، االفضل جودالو:  االجتماعية المساندة
 حـل  واسـاليب  طـرق  الطالـب  فيدرس. الفرد لحياة افضل مستوى تحقيق وكيفية.  الدعابة

 للشخصـية  االيجابية والسمات الموائمة ومهارات وتحديتها الحياة ضغوط ومواجهة المشكالت
  . الهدف و نىالمع اى الدائم االشباع لمرحلة الوصول وكيفية

  : مقترحة قراءات

  .جرير مكتبة: الرياض) مترجم.( االيجابية الحياة) ٢٠٠٧( فيرابيفر -

  .جرير مكتبة: الرياض) مترجم( االيجابى التفكير) ٢٠٠٨( فيرابيفر -



 دار: القـاهرة .وآخـرون  االعسر صفاء ترجمة. الحقيقية السعادة) ٢٠٠٥( سليجمان مارتن -
  .للنشر العين

 عـالم : الكويـت . القادر عبد فيصل: ترجمة. السعادة سيكولوجية) ١٩٩٣( أرجابيل مايكل -
  ).١٧٥(العدد. المعرفة

 
 

 
 

 
 

 
 وعالقـة ) المـرأة  سيكولوجية( المرأة النفس علم بماهية تعريف المقرر هذا فى الطالب يدرس

. النفسـية  الخدمـة  تقديم مجال فى واالهداف واالهمية. اآلخرى النفس علم بافرع المقرر هذا
 – واراالد صـراع  – العاملـة  األم – الزوجـة  -االنثى:  االساسية والمصطلحات والمفاهيم
 الصراع حل طرق – االناث ختان – المرأة ضد العنف -العرفى الزواج – العنوسة – الطالق

. الخـارجى  والمجتمع المرأة بين والموائمة التوافق وانماط الحياتية الضغوط مواجهة واساليب
 المرأة عن النمطية والصور للمرأة والنفسى واالجتماعى البيولوجى التكوين الطالب يدرس كما
 علم نطاق فى اجريت التى والبحوث الدراسات بعض من تطبيقية ونماذج مختلفة مجتمعات فى

  .المرأة النفس

  : مقترحة قراءات

 عـين  جامعـة .القـاهرة .المعاصـرة  القضـايا  وبعض المرأة) ٢٠١٠( محمود احمد مجدة -
  .االداب كلية.شمس

 االنجلو مكتبة:  القاهرة). ٢( ط.معاصرة قضايا:  المرأة سيكولوجية) ١٩٩٩( رمزى ناهد -
  .المصرية



 
  

 ، وفروعـه  دراسـته  ومجـاالت  التربـوى  النفس بعلم تعريف المقرر هذا فى الطالب يدرس
 كما. النفسية الخدمة مجال فى التربوى النفسى االخصائى ودور االخرى النفس بعلوم وعالقته
 المعرفـى  العقلى النمو:  التربوى النفس بعلم الصلة ذات والمصطلحات للمفاهيم الطالب يدرس

  / االتجاهات/ االدراك/ الدوافع/ 

 التأخر/ الدراسى التحصيل/العقلية االعاقة/ الميول/ الموهبة/ االبتكار/ االبداع/ التفكير/ التذكر
 وكذلك.التعليم من التسرب/السلوك تعديل/ النفسى البرنامج/  الدراسى المنهج/ التقييم/ الدراسى
 لبحـوث  نمـاذج  مـع :  التربـوى  النفس علم فى البحث ومناهج اساليب على الطالب يتعرف

  .المجال هذا فى اجريت ودراسات

  :مقترحة قراءات

 وامانى السرسى اسماء ترجمة المعرفية التربية الى مدخل) ٢٠٠٨( وكونداى ادريان اشمان -
  .المصرية االنجلو مكتبة:  ةالقاهر.المقصود عبد

 االنجلـو  مكتبـة :  القـاهرة . التربـوى  النفس علم) ٢٠٠٤( حطب ابو وفؤاد صادق امال -
  .المصرية

. التربـوى  الـنفس  علم الى مدخل) ٢٠٠٢( الطواب محمود وسيد منسى الحليم عبد محمود -
  .المصرية االنجلو مكتبة: القاهرة

_ 
 

 
 

 فـي  البحـث  تـاريخ  حيـث  من المختلفة الشخصية تقييم طرق المقرر هذا في الطالب يدرس
 السـيكومترية  الخصـائص  و نوع كل وراء النظرية الخلفية و وأنواعها الشخصية استبيانات

 بالموضـوع  التعريف حيث من الشخصية بقياس الخاصة الموضوعات يتناول ،كما له المميزة



 و القـيم  قيـاس  مثل بها الخاصة لالختبارات نماذج و أمثلة عرض و لها المسفرة والنظريات
 حيـث  مـن  األسـقاطية  واالساليب -االجتماعي الذكاء اختبارات – التوافق مقاييس– الميول

 النظـر  ووجهـات  رهاوتفسـي  تصـحيحها  طرق و االساليب هذه أنواع و باالسقاط التعريف
 اختبـارات  و التكملة واختبارات التداعي أساليب على التعرف تتضمن بحيث للتفسير المختلفة
 والتنبـؤ  التشـخيص  فـي  األساليب هذه دور و الرورشاخ واختبار البنائية واألساليب الرسم

 مـن  الغـرض  على النفسية المقاييس و االختبارات هذه كافة من الطالب ويتعرف ، والعالج
 التقريـر  كتابة وكيفية ، به الخاص التفسير و التصححيح و التطبيق وطريقة مواده و االختبار
  .  اختبار بكل الخاص

  : مقترحة قراءات

 االنجلـو  مكتبـة :  القـاهرة . الشخصـية  تقيـيم .االكلينيكي النفس علم) ١٩٩٨( مليكة لويس
  .المصرية

   .المصرية النهضة مكتبة:  اهرةالق. وقياسها الشخصية) ١٩٥٩( وآخرون مليكة لويس

Aiken, L., (1996) Personality Assessment Methods & Practices. (2 nd ed). 
Seattle: Hogrefe & Hurber Publishers.   

 
 

 علـى  القدرة – العددية القدرة(  األولية الطائفية القدرات المقررمجموعة هذا فى الطالب يدرس
 القـدرة  -اإلسـتقرائية  القـدرة -المكانية القدرة– اللفظى التعبير على القدرة– اللفظية الطالقة

 المركبـة  الطائفيـة  القدرات ومجموع)  اإلدراكية السرعة قدرة– التذكرية القدرة– اإلستنباطية
 قـدرة  كـل  نمو حيث من..) الميكانيكا القدرة-الرياضية القدرة– الصامته القراءة على القدرة(

 الكشـف  وكيفية الفرد لدى منها كل فى عجز حدوث عن الناتجة األثار و قياسها وطرق منهما
 المقـاييس  مجموعة على الطالب يتعرف كما. المختلفة الذكاء مقاييس خالل من العجز ذلك عن

 مقارنـة  وإجـراء  للراشـدين  و لألطفال وكسلر مقياس المختلفة، بصورة بينيه مقياس:  اآلتية
 كمـا . منهمـا  لكل والضعف القوى وجوانب التاريخية والخلفية النظرية البناء حيث من بينهما

 التـى  واإلختبـارات  الفارقة اإلستعدادات وبطارية األولية العقلية القدرات بطارية على يتعرف



 العقلـى  الحركـى  لإلرتقاء بيلى ومقياس لاألطفا لذكاء كاتل واختبار اإلبداعية القدرات تقيس
 تلـك  بإسـتخدام  عنهـا  الكشف وكيفية القدرات تلك على المؤثرة النفسية واألمراض. لألطفال
  . المقاييس

  : مقترحة قراءات

  .العربى الفكر دار: القاهرة.   ٤ط. الذكاء) .١٩٧٦( البهى فؤاد -

 دار:  المعلومات وتجهيز العقلى نللتكوي المعرفية األسس). ١٩٩٥( الزيات مصطفى فتحى -
  . الوفاء

 
 

 االنجليزيه باللغه التجريبي النفس علم في مختاره نصوص المقرر هذا في الطالب يدرس

 تعريف يدرس فالطالب ربيهالع اللغه الى تترجم ثم, والمفاهيم المصطلحات وتوضح وتشرح

 تحسين طريق – مراحلها – انواعها– فالذاكره,  فيه المستخدمه والمناهج,التجريبي النفس علم

:  التفكير مهارة التركيز مهارة تنمية – اسبابه -ماهيته:النسيان.اإلسترجاع/ اإلحتفاظ: الذاكره

  .اإلستعدادات,الذكاء, اتوالمهار, القدرات:  قياس المشكالت حل طرق – انواعه – ماهيته

  :قراءات مقترحھ

- Colman,A.M.(2009)Dictionaryofpsychology.(3ed.ed)USA:Oxf

ord University Press. 

- Salem,E.A.(ed.) (2011)Reading in Experimental Psychology. 

Cairo:Ain Shams Unv.Press. (15.ed.) 

 
 

,  الصحه نفس علم وتاريخ,  الصحه نفس علم بمفهوم تعريف المقرر هذا في الطالب يدرس
 مجال في الصحي النفسي األخصائي واجبات و,به الصله ذات العلوم وبين بينه والفروق



 اإليجابيه الصحي السلوك انماط يدرس كما.  والوقايه العلمي والبحث والعالج التشخيص
 بالصحه المرتبطه والمعتقدات السلوك نظريات. للفرد العامه الصحه على رهاواث والسلبيه

 تصلب/ الضغط/السكر( المزمنه البدنيه االعراض ذات الحاالت في التدخل اساليب الجيده
  . الجراحات األلم تخفيف ووسائل. الشرايين

  :قراءات مقترحھ 

- LastJ.M.AR.B. Wallace (eds) (1992) Public Health and 

Preventive Medicine (13th edn) Norwalk,CI : Appleton and 

Lange.  

- Sarafino,E.(1994)Health Psychology :Biopsychological 

Interaction.New York:john Wiley and Sons.Inc. 

 
 

 التاريخي وتطوره دراسته وموضوع الجنائي النفس علم تعريف المقرر هذا في الطالب يدرس

 اإلجرامي السلوك وخصائص اإلجرامي السلوك دراسة في البحث ومناهج. الجريمه وتعريف

 األحداث جناح مثل: المنحرف السلوك من المختلفه واالنواع.  له المفسره والنظريات

 وجرائم واإلحتيال والنصب واإلغتصاب والزنا البغاء: جرائم لمجتمعل المضاده والشخصيه

 للشهاده النفسيه والدراسه,  الجنائي التحقيق ووسائل الجنائي العمل اركان.  والرشوه القتل

 ودور, النفسي والمرض الجنائيه والمسئوليه. الجنائي لألستجواب النفسيه واألسس القضائيه

  . العقابيه اتالمؤسس في النفسي األخصائي

  :قراءات مقترحھ

  .العربيه النهضه دار,  بيروت, قراءات في علم النفس الجنائي )١٩٩٠( ابراهيم سند رزق -

  . العربي الفكر دار:  القاهره,  علم النفس الجنائي )٢٠٠٣(ربيع شحاته محمد -



 و نظريه دراسه: الجنسين بين والفروق سیكلوجیة الجریمھ )١٩٩٠( اهللا عبد اسحاق نجيه -

  . ن ب:  القاهره. ميدانيه

 
 

 واالنـواع .  الصـله  ذات والمصطلحات اإلعاقه بمفهوم تعريف المقرر هذا في الطالب يدرس
 مـن  كوكـذل . اللغويه الحركيه,  اإلنفعاليه. السمعيه,  البصريه,  العقليه:  اإلعاقه من المختلفه

  ,  االنتشار نسب:  حيث

 وكيفيـة  لالصـابة  المؤديـة  والعوامـل ,  المميزة  واالجتماعية والنفسية الجسمية الخصائص
 علـى   التعـرف  الـى  اضـافة  ٠ المسـتخدمة  واالختبارات والمقاييس واالساليب التشخيص

   العالجية االستراتيجيات

 الشخصية المهارات وتنمية السلوك ديلتع بهدف لها برامج تصميم وكيفية ٠ المختلفة والتأهلية
 اتباعهـا  ينبغـى  التى الكيفية على التعرف الى اضافة ٠ الحياتية أو المعرفية أو االجتماعية أو
 وتنميـة  ٠ المجتمع فى هؤالء ادماج كيفية فى الحال وكذلك ٠ لذويهم تأهلية برامج تصميم فى

 مـن  االعاقـة  ذوى من الفئات هذه مع ابه االخذ ينبغى التى االخالقية بالجوانب الطالب وعى
  ٠ الميدانية الزيارات خالل

  :  قراءات مقترحة 

 ٠الخاصة  سیكولوجیة االطفال ذوى االحتیاجات )١٩٩٨(سهير كامل احمد  -١

 ٠مركز االسكندرية للكتاب: االسكندرية  

  ٠ صريةالم االنجلو:  القاهرة ٠ موسوعة التربیة الخاصة )١٩٨٧( االشول الدين عز عادل

 القاهرة ٠ وتربيتهم الخاصة االحتياجات ذوى سيكولوجية) ١٩٩٦( القريطى امين المطلب عبد
 ٠ العربى الفكر دار: 

 
 



 
 

 
 

 
 فيه البحث وطرق, وتاريخه السياسي النفس علم بماهية التعريف المقرر هذا في الطالب يدرس

 النزعه: مثل الجماعات بين والتوتر الصراع حل واساليب وطرق, السياسيه التنشئه ثم,
 من نماذج تقديم مع السياسيه المشاركهو اإلنتخابي السلوك وكذلك, التفاوض ومهارات, الدوليه

 المواصفات على التعرف الى اضافه. العالم في السياسي القرار صانعي القاده شخصيات
  . السياسى الناشط بها يتمتع ان يجب التى والمهارات

  :قراءات مقترحھ    

:  ترجمة السياسي النفس علم في المرجع)  ٢٠١٠) ( محررين( واخرون س.  او.دايفد -
  . للترجمه القومي المركز: القاهره) . ١( ج.  واخرون وهبه ربيع

:  ترجمة السياسي النفس علم في المرجع)  ٢٠١٠) ( محررين( واخرون س.  او.دايفد -
  . للترجمه القومي المركز: القاهره) . ٢( ج.  واخرون وهبه ربيع

 مكتبة القاهره.  وعالميا عربيا:  السياسي النفس علم) ٢٠٠٨( النيل ابو السيد محمود -
  .المصريه األنجلو

-Kuklinski.,H. Games & Chong . D. (2002)(ed) Thinking about Political 
Psychology: Studies in Political Psychology and Public Opinion.new York 
.university of Cambridge press.  

 
 

 هـل  وبيـان  االدمان مفهوم على ويتعرف االدمان سيكولوجية المقرر هذا فى الطالب يدرس
 الحالـة  علـى  المـؤثرة  المواد من المختلفة واالنواع مستويات عدة ام واحد مستوى االدمان
. الثقـافى  ام التعليمـى  ام العمـرى  المستوى ام للنوع تبعا االدمان معدالت واختالف النفسية

 الوقايـة  وطـرق  والجماعية الفردية : العالجية والطرق االدمان لمنشىء المفسرة ظرياتوالن



 مجال فى اجريت التى والبحوث الدراسات من مجموعة عرض مع العالجى والفريق وانواعها
  .االدمان سيكولوجية

  :مقترحة قراءات

 فى ماناالد مشكالت مواجهة فى متكاملة وقائية سياسة نحو) ١٩٨٨( سويف مصطفى -
  . والجنائية االجتماعية للبحوث القومى المركز: القاهرة.مصر

 القاهرة.الطلب خفض:  المخدرات مشكلة لمواجهة االخر الطريق) ١٩٩٠( سويف مصطفى -
  .والجنائية االجتماعية للبحوث القومى المركز: 

 فةالمعر عالم: الكويت.تكاملية نظرة:  والمجتمع المخدرات) ١٩٩٦( سويف مصطفى -
  ).٢٠٥(العدد.

McMurran,M.(1990)ThePsychologyofaddiction.London:Taylor,F
rancis Inc                                                                                                                  

 
 

 
 

 الـنفس  علم بأفرع وعالقته المرضى النفس علم بماهية تعريف المقرر هذا فى الطالب يدرس
 اإلضـطرابات  أنـواع  على والتعرف النفسية الخدمة مجال فى وأهميته أهدافه وبيان األخرى

 لتكوينهـا  المهيئـة  امـل والعو أسـبابها  وبيان المميزه وأعراضها والعقلية النفسية واألمراض
 الثنـائى  المـزاج  ، الفصام:  الذهانية األمراض يدرس فالطالب تشخيصها وأساليب وتظورها

 بعـد  مـا  إضـطراب  ، القهرى الوسواس ، المخاوف ، القلق:  العصابية واألمراض القطب
 اتيةالسيكوسـوم  اإلضطرابات ، السيكوباتية:  السلوك وإنحرافات ، النفسى اإلكتئاب ، الصدمة

 النفسـى  البيولـوجى  والمدخل واإلضطرابات األمراض لتلك المفسرة النظر بوجهات بيان مع
  .  شارح كنموذج إكلينيكية لحاالت تفصيلى وعرض ، اإلجتماعى

  :قراءات مقترحة



 سـند  رزق:  ترجمـة .  المرضـى  النفس علم فى حالة دراسات) ٢٠٠٠( وآخرون أولتمانز
 . والنشر للطبع يمالحك دار:  القاهرة ، إبراهيم

 دار:  القاهرة.  إبراهيم سند رزق:  ترجمة ، النفسية األعراض)  ١٩٩٣(  برونو.  ج فرانك
 . والنشر للطبع الحكيم

- Davison,G.C.,& Nealer, J.M.(1994) Abnormal Psychology (6th 
ed). New York;wiley.                                                                         

                

 
 
 مـن  والمراهقة الطفولة فى النفسية االضطرابات اسباب المقرر هذا فى الطالب يدرس  
 المعرفـى  والمنظور واالجتماعى النفسى والمنظور البيولوجى كالمنظور ةمتعدد نظر وجهات

 االضطرابات عالج فى الحديثة العالجية االساليب اهم على التعرف الى واالضافة والسلوكى،
 لالطفـال  النفسية لالضطرابات والتشخيص التقييم عملية على التعرف وكذلك لالطفال النفسية
 نقـص  كأضطراب( الخارجية السلوكية لالضطرابات الساسيةا االعراض الطالب يحدد حيث

 علـى  يتعرف وكذلك) السلوك واضطراب والتحدى العناد ،واضطراب الحرمة وفرط االنتباه
 بعـد  مـا  واضطراب) واالكتئاب القلق كأضطراب( الداخلية االنفعالية االضطرابات اعراض
 الشـاملة  النمو اضطرابات ضاعرا يحدد وكذلك الجسمى الشكل ذات واضطرابات ، الصدمة

 علـى  التعـرف  عن فصال التفككى الطفولة اضطراب ريت ،اسبرجر، الذاتوية اضطراب مثل
 فـى  التغذيـة  اضطرابات اعراض تحديد جانب الى. التعلم وصعوبات العقلى التخلف اعراض
 زوالتبـر  التبـول  االخراج اضطرابات الى باالضافة المراهقة فى االكل واضطرابات الطفولة

  .العقاقير استخدام اساءة اعراض على التعرف ،كذلك الالارادى

  :مقترحة قراءات

 صـادق  اينـاس : االطفال،ترجمـة  عند اللغة اضطرابات:الديسلكسيا) : ٢٠٠٦( ديمون أنى -
  .للثقافات االعلى المجلس ، الراعى،القاهرة ،لميس

  .الجامعية تبالك دار ، لالطفال النفسية االضطرابات) : ١٩٧٩( شعالن محمد -



  . ،القاهرة والعالج النفسية والمشكالت والمراهقة الطفولة) : ١٩٩٢( حموده محمود -

 
 

 والتنبؤ التشخيص وأنواع ونشأته، اإلكلينيكي النفس بعلم تعريف المقرر هذا في الطالب يدرس
 وكـذلك  وأهدافها، اإلكلينيكية والمالحظة وفنياتها، التشخيصية والمقابلة ية،اإلكلينيك الطريقة في

 وخطـوات  بـأدوات  يلم وأن بتصميمها، الخاصة والنماذج الحالة، دراسة طريقة على التعرف
 وكيفيـة  الشكلي، غير التقييم وطرق اإلكلينيكي، المنهج وتصنيفات اإلكلينيكية، الدراسة إجراء
 العـالم  كطريقـة  اإلكلينيكيـة  الممارسـة  بنماذج والتعريف العميل، مع كيةإكليني عالقة إقامة

  .اإلكلينيكي النفسي األخصائي وخصائص ومهارات الممارس،

  :مقترحة قراءات

. واإلرشـادي  اإلكلينيكـي  النفس علم في البحث مناهج): ١٩٩٩( وآخرون باركر كربسي -
  .المصرية األنجلو مكتبة ، القاهرة. وآخرون الصبوة نجيب محمد: ترجمة

 األنجلو مكتبة ، القاهرة القدرات، تقييم:  اإلكلينيكي النفس علم): ١٩٩٧( مليكة كامل لويس -
  .المصرية

 
 

 افواألهـد  ونشـأته،  والتنظيمـي،  اإلداري النفس بعلم تعريف المقرر هذا في الطالب يدرس
 ومظـاهر  المهنـي،  التوافق قياس وكيفية المهني، والتوافق النفسي التوافق ومعنى به، الخاصة

 المهنـي  االختيـار  طريق عن للعمل الفرد إعداد كيفية على يتعرف كما المهني، التوافق سوء
 العمـل  بتحليل والمقصود المهني، والنقل المهني والتأهيل المهني والتصنيف المهني والتوجيه

 يتعـرف  كما النفسية، واالختبارات التشخيصية المقابلة ودور الفرد، تحليل وطرق طواته،وخ
 وتأثيرهـا  وأهميتها، الفيزيقية، العمل ظروف معرفة طريق عن للفرد العمل إعداد كيفية على
 اإلداريـة  األجواء وتأثير والتنظيم، اإلدارة وسيكلوجية اإلنتاج، ومعنى اإلنتاجية، الكفاية على
   على التعرف وكذلك واإلنتاج، الفرد على االجتماعي والتنظيم المعنوية روحوال



 الوظـائف،  تقيـيم  وكيفية وأسبابها، واإلصابات الحوادث ومشكلة الصناعي، األمن سيكلوجية
  .وانواعها والقيادة الرؤساء، ووظائف تطويرها، ووسائل

  :مقترحة قراءات

  .قباء دار القاهرة، .صناعي والتنظیميعلم النفس ال )٢٠٠٠( طه القادر عبد فرج -

  .المصرية األنجلو مكتبة القاهرة،، سیكلوجیة إدارة األعمال ) :١٩٦٠( دسوقي كمال -

نفس الصناعي     ):١٩٨٥( النيـل  أبو السيد محمود - م ال ة   : عل  دار ، بيـروت  ، بحوث عربیة وعالمی
  .العربية النهضة

  - Jewell, N. , Siegall, M. (1990): Contemporary Industrial L Organizational 

Psychology. 2 ed. St. Paul: West Publishing  

  

 
 حيـث  من والنفسية العقلية باألمراض التعريف عالجي و نفسي طب مقرر في الطالب يدرس

 العامـة  المبادئ و باألسس النفس علم طالب وتزويد ، والوقاية والعالج خيصالتش و التصنيف
 العاشـر  العـالمي  ،وبالتصنيف وممارسته النفسي الطب بتاريخ تعريف المقرر ويتضمن.  لها

 يطـرأ  ومـا  ، النفسـية  للحلة االكلينيكي الفحص وخطوات ، السلوكية و العقلية لالضطرابات
 العصـابية  االضـطرابات  عـن  بيـان  مع. لها المقترح الجيالع واالسلوب تطور من عليها

 ، العضوية العقلية واالضطرابات ، لمزاجية باالضطرابات يسمى ما ،أو الوجدانية و والذهانية
 المصـحوبة  السـلوكية  والـزمالت  ، االدمـان  عـن  الناتجة السلوكية العقلية واالضطرابات

 ،اضـافة  الشخصية اضطرابات و  سجسميةالنف ،واألمراض بدنية وعوامل وظيفية باختالالت
 العـالج  مهنـة  بممارسة المتعلقة والقوانين العالجي الفريق اعضاء من كل واجبات تناول الى

  .النفسي الطبيب لمهنة ألخالقي الميثاق ،وأخيرا النفسي

  : مقترحة ءاتقرا

 . األنجلوالمصرية مكتبة: القاهرة. المعاصر النفسي الطب). ٢٠٠٣( عكاشة أحمد -



- WHO-ICD 10 (1992) The ICD 10 Classification Of Behavior Disorders. Clinical description and 

diagnostics guiding. WHO-Geneva. 

- WHO-ICD 10 (1993) The ICD 10 Classification Of Mental and Behavioral Disorders.  

Diagnostic criteria for research WHO-Geneva.       

 
 

 
 

 
 

.  الصـله  ذات والعلـوم  ريالعسـك  النفس علم  بماهية تعريف المقرر هذا في الطالب يدرس
 إعـداد  فـي  تسـهم  التـي  النفسيه األسس:  المسلحه القوالت في النفس علم وتطبيقات ونشأته

.  العسـكريه  المنظمـات  وتحليـل ,  العمل تحليل:  التاليه للمهام العسكري النفسي األخصائي
 وتأهيـل ) والتوجيه اإلنتقاء(  المهنيه الموائمه وعمليات,  العسكريه االعمال في الفرد وتحليل

   العسكريين القاده

  : قراءات مقترحة 

:  شـمس  عين جامعة:  القاهرة.  العسكرى النفس علم) ٢٠٠٧(  نجيب محمد محمود محمد -
  .االداب كلية

  . العربية النهضة دار:  القاهرة.  الحربى النفس علم) ١٩٦٠( نجاتى عثمان محمد -

  
 

 
 

 التأهيـل  بمفهـوم  المقصود االيوائية المؤسسات فى والتأهيل الرعاية مقرر فى الطالب يدرس
 واسـلوب  التأهيـل  وخطوات التأهيل وانواع التأهيل العلمية واالسس التأهيل وفلسفة واهدافه



 البرامج على التعرف وكذلك الفرد تأهيل عملية فى منهم كل ودور والتأهيل الرعاية فى العمل
 العنـف  او الغضب حاالت من للحد برنامج وتصميم اعداد على الطالب تدريب مع المستخدمة

  . االيوائية المؤسسات داخل بكثرة رصدها تم ظواهر من اليها ما السرقة او

  :مقترحة قراءات

  .الحديث الجامعى المكتب.ةالقاهر.المعوقين تأهيل) ١٩٩٣( شرف اسماعيل -

  .ن ب:القاهرة.االيوائية المؤسسات فى والتأهيل الرعاية) ٢٠١٢( مصطفى محمد -

 
 

 
 

 الخدمـة  مجـال  في يتهواهم العصبي النفس علم بنشأة التعريف المقرر هذا في الطالب يدرس
 والتشخيص البحث بطرق التعريف على اعتماداً االخصائي العداد الالزمة والمتطلبات النفسية
 العصـبي  الجهـاز  عـن  مقدمة:  الطالب يدرس هذا وعلى. النيورسيكولوجي التقرير وكتابة

 سـية النف ومظـاهره  النيورولوجيـة  واالعراض ، العليا العقلية والوظائف وتشريحه ووظائفه
 وتطبيقـات  نمـاذج  تقديم مع ، منها المختلفة واالتجاهات والتأهيل بالتقييم المرتبطة والقضايا
  ). مسنين/  اطفال( المختلفة العمرية للمراحل

  :التالي النحو على الدراسي الفصل خالل الطالب تقييم يتم

یم   ) ٢٠١١(  القوي عبد سامي       االنجلو: قاهرةال. علم النفس العصبي االسس وطرق التقی
 .المصرية

 المؤلف: الناشر: القاهرة .التقییم النیورسیكولوجي ) ١٩٩٧(  مليكة كامل لويس. 

Horton, A.M.Jr., Wedding, D. and Webster, J. ( Eds.) (1997) The 
Neuropsychology Handbook Foundations and Assessment ( 

2.ed ). USA: Springer Publishing Company. Vol.  (1), (2). 



 
 

 والنظريـات  ومعناها واللغة اللغوي النفس علم بماهية التعريف المقرر هذا في الطالب يدرس
 والفسـيولوجية  لحسـية ا واالسس اللغة اكتساب ومراحل ومكوناتها ووظائفها لنشأتها المفسرة

 لهـا  التشخيص وكيفية فيها، االضطراب لجوانب المختلفة واالنماط اللغة، الكتساب والعصبية
 المقترحة، العالجية االستراتيجيات على والتعرف النفسية، واالختبارات المقاييس على اعتماداً

 النفسي العالج او لتأهيلا او الرعاية مجال في سواء النفسية الخدمة بها تقدم ان يمكن التي تلك
  . اللغوي التواصل عملية يصيب الذي االضطراب اشكال لكافة

  :مقترحة قراءات

وي    )٢٠١٢( احمد الفتاح عبد ايناس نفس اللغ م ال  جامعـة : القـاهرة )  ١٠( ط . مقدمة في عل
 . االداب كلية: شمس عين

 .المريخ دار: الرياض. اللغة واضطرابات النطق والكالم ) ١٩٩٠(  الزراد خير محمد فيصل

  .العربي الفكر دار: القاهرة. اللغة عند الطفل تطورھا ومشكالتھا ) ١٩٩٥(  الدين كرم ليلي

 
 

 النفسـية  واالختبارات اإلكلينيكية المقابلة استخدام وفنيات طرق المقرر هذا في الطالب يدرس
 اإلكلينيكية والدالالت النفسية، االختبارات لنتائج التشخيصي واالستخدام اإلكلينيكي، لمجالا في

 الخطـة  ووضع التشخيص، أدلة استخدام وكيفية ،)واإلسقاطية الموضوعية( منها بكل الخاصة
 اإلكلينيكـي  التقريـر  بكتابـة  منتهيـا  المستقبل، في الحالة بتطور التنبؤ ومؤشرات العالجية،

  .شاملة إكلينيكية لتقارير نماذج تقديم مع ئي،النها

  :قراءات مقترحة

درات، : علم النفس اإلكلینیكي  ):١٩٩٧( مليكة كامل لويس -  األنجلو مكتبة ، القاهرة تقییم الق
  .المصرية



  .المصرية األنجلو مكتبة ، القاهرة ،فس اإلكلینیكيعلم الن ):٢٠٠٣( الصبوة نجيب محمد -

 
 

 الـدوائي،  غيـر  النفسـي  العالج وتعريف النفسي العالج تاريخ المقرر هذا في الطالب يدرس
 عنهـا  انبثـق  التي النفس علم ومذاهب عليها، تؤثر التي والعوامل العالجية العملية ومكونات

 ، بـالمعنى  والعـالج  يـل، العم حـول  المتمركـز  والعـالج  والجمعي الفردي النفسي العالج
 النفسـي  والعالج االسري والعالج ، السلوكية – والمعرفية ، والمعرفية السلوكية، والعالجات
  . النفسي العالج مهنة ممارسة واخالقيات التكاملي،

    : مقترحة قراءات

اد النفسي والعالج النفسي     )١٩٩٥( سون باتير  عبـد  سـيد  ترجمة. والتطبيق النظرية االرش
 .وهبة مكتبة: القاهرة. مرسي دالحمي

 مكتبـة : القاهرة. رحیق السنین : علم النفس العالجي والوقائي)  ٢٠٠٠(  منصور فام رشدي
 .المصرية االنجلو

 .المصرية االنجلو مكتبة: القاهرة. العالج النفسي الجماعي)  ١٩٩٤(  فطيم لطفي

ا    ) أ ١٩٩٠(  مليكة كامل لويس  النهضـة  مكتبـة : القاهرة. نيالتحلیل النفسي والمنھج االنس
 .المصرية

  .القلم دار: الكويت. العالج السلوكي وتعدیل السلوك ) ب ١٩٩٠(  مليكة كامل لويس

 
 

 وانواعهمـا،  النفسـي  والتوجيـه  النفسي االرشاد من كل ماهية المقرر هذا في الطالب يدرس
 المرشد وخصائص النفسي االرشاد وفنيات النفسي االرشاد ومراحل النفسي االرشاد ونظريات
 مجـال  في والتوجيه االرشاد تطبيقات وأهم. النفسي المرشد مهنة ممارسة واخالقيات النفسي،
  .  والمسنين والراشدين المراهقين/  الطفولة



    : مقترحة قراءات

اد النفسي والعالج     )١٩٩٥( سون باتير  عبـد  سـيد  ترجمة. والتطبيق النظرية النفسي االرش
 .وهبة مكتبة: القاهرة. مرسي الحميد

ادیة   ) ١٩٩٦(  الشناوي محروس محمد ة االرش  والنشـر  للطباعة غريب دار: القاهرة. العملی
 .والتوزيع
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 الـتعلم  صـعوبات  بمصطلح التعريف ، النمائية التعلم صعوبات المقرر هذا فى الطالب يدرس
 الـتعلم  وصعوبات العقلية واإلعاقة التعلم بطىء أو الدراسى التأخر من كل وبين بينه والتمييز

 الـتعلم  لصـعوبات  المسـببة  والعوامل ، اإلنتشار ونسبة التصنيف أساليب كذلكو ، األكاديمية
 والصـعوبات  ، المتاحـه  والبـرامج  العالج وأساليب التقييم وطرق التشخيصية واإلجراءات

 التفكيـر،  ، اإلدراك ، الـذاكرة  ، اإلنتباه من كل فى النمائية التعلم صعوبات:  هى المدروسة
  :  من كل فهى األكاديمية لصعوباتا أما ، الشفاهيه واللغة

 الحـاالت  لـبعض  عـرض  مـع  ، والحساب ، الكتابى والتعبير ، التهجئة ، الكتابة ، القراءة
 لهـذه  النفسية الخدمة مجال فى العمل وأخالقيات تطبيقية كنماذج المستخدمة العالجية والبرامج

  .  الفئة

  :قراءات مقترحة

تع  صعوبات  ) ١٩٨٨(  وكالفانت كيرك ة  لمال ة  األكادیمی  أحمـد  زيـدان :  ترجمـة .  والنمائی
 . الذهبية الصفحات مكتبة:  الرياض.  السرطاوى العزيز وعبد السرطاوى



  . واألمومة للطفولة القومى المجلس:  القاھرة ، اإلعاقات فى المرجع ) ٢٠١٠(  لبيب عثمان

 
 

 فـى  النفسـى  االخصـائى  لمهنـة  النفسية التقارير كتابة أهمية المقرر هذا فى لطالبا يدرس
,  التقريـر  كتابـة  من واالهداف,  النفسية التقارير وانواع ٠ المختلفة النفسية الخدمة مجاالت
 كتابة عند استخدامها ينبغى التى والمصطلحات اللغة:  الكتابة فى المستخدمة االساليب ونوعية
:  المشـكالت  بتقيـيم  خاص نفسى تقرير كتابة عند والمضمون الشكل فى واالختالفات التقرير
 أو شـريعة  أو قانونيـة  أو عصبية نفسية أو تنظيمية أدارية أو مدرسية أو ارشادية أو عيادية
 تقديم عند المقترحة والتوصيات الحل طرق صياغة وكيفية ٠٠٠ تعلم وصعوبات خاصة فئات
 وجـوهر  اساس وانها النفسى التقييم عملية اهميتة يبين المقرر فهذا ٠ ما مشكلة أو لحالة تقييم
 تـدريب  مـع  نفسـية  لتقارير نماذج يتضمن المقرر أن الى اضافة ٠ النفسى االخصائى عمل

  ٠ النفسى التقرير صياغة كيفية على الطالب

  :التالي النحو على الدراسي الفصل خالل الطالب تقييم يتم

  :  مقترحة قراءات

1-Blau,T.H.(1991) The Psychological assessment of the child . New York: 
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