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 ٔطف انجشَبيح األكبدًٚٙ        

 
ٕٚفش ٔطف انجشَبيح األكبدًٚٙ ْزا  اٚدبصاً يمزضٛبً ألْى خظبئض انجشَبيح ٔيخشخبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ 

ٔٚظبحجّ ٔطف نكم . يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ حمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ انفشص انًزبحخ انطبنت رحمٛمٓب 

 يمشس ضًٍ انجشَبيح

 

 خبيؼخ انمبدعٛخ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 ػهى انُفظ  انًشكض / انمغى انؼهًٙ  .2

اعى انجشَبيح األكبدًٚٙ أ  .3

 انًُٓٙ 
 لغى ػهى انُفظ 

 مصادقة السيد العميد 
        ا. د. ياسر علي عبد 
 



  

 

 ثكهٕسٕٚط  اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 : انُظبو انذساعٙ  .5
 أخشٖ /يمشساد /عُٕ٘ 

 عُٕ٘ + كٕسعبد 

  ثشَبيح االػزًبد انًؼزًذ   .6

انًؤثشاد انخبسخٛخ  .7

 األخشٖ 
 

 2019  /6 / 30 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

 الطلبة اعدادا علميا ومهىيا وثمكينهم من معرفة الحقائق واملفاهيم الىفضية. أعداد 10

 اعداد الكوادر املحخصصة في علم الىفط من حملة شهادة البكالوريوش.10

 اهجاز البحوث والدراصات الىفضية في مجاالت الفرد وألاصرة واملجحمع . 10

 ثسويد الطلبة باملعارف واملعلومات الىظرية ألاصاصية في فهم وثفضير صلوك إلاوضان. 10

واملعلومات املحعلقة بحطبيقات علم الىفط في مخحلف املجاالت ثسويد الطلبة بالخبرات العلمية ..5

 البيئية.

ثسويد الطلبة بمىاهج البحث التي ثجعلهم قادرين على القيام ببحوث علمية جضهم في صد حاجات .6

 املؤصضات أو املىظمات أو إلافراد.

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 نهًشحهخ االٔنٗ فمظ   2119- 2118َظبو انكٕسعبد انًطجك فٙ انؼبو انذساعٙ 

 يُبْح انكٕسعبد نهًشحهخ االٔنٗ/ لغى ػهى انُفظ

 انكٕسط انثبَٙ انكٕسط االٔل 

ػذد  انًفشداد انًبدح د

انغبػ

 اد

ػذد 

 انٕحذاد

ػذد  انًفشداد اعى انًبدح

انغبػ

 اد

ػذد 

انٕحذا

 د

اعبعٛبد  1

 انحبعٕة

 

 رؼشٚف ثبنحبعجخ االنكزشَٔٛخ ٔرطٕس اخٛبنٓب ٔيكَٕبرٓب

 windows,اعبعٛبد َظبو انزشغٛم 

 , انزؼبيم يغ انًهفبد ٔانًدهذاد

انحبعٕة  2 2

ٔرطجٛمبرّ 

 انًكزجٛخ

 Microsoft wordانزؼشٚف ثبنجشَبيح 

 ,كزبثخ انُض ٔحفظّ

 ,اَشبء اندذأل ٔادساج اسلبو انظفحبد ٔساط ٔرزٚٛم انظفحبد

 ,انزؼشٚف ثبالَزشَذ ٔاَشبء ٔاعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ

2 2 

يذخم انٗ  2

اعبعٛبد 

 انجحث

يمذيخ , انؼهى ٔانًؼشفخ, إَاع انًؼشفخ, طشائك رحظٛم انًؼشفخ , اْذاف 

ٔانجحث انؼهًٙ فٙ انؼظٕس انمذًٚخ ٔانٕعٛطخ ٔانحذٚثخ انؼهى , ربسٚخ انزفكٛش 

, رؼشٚف انؼهى , انجحث ثًؼُٗ انزُمٛت ػٍ انحمبئك , انجحث ثًؼُٗ انزفغٛش 

انُمذ٘ , انجحث انكبيم , انجحث ٔخٛبل انجبحث انًجزذئ , انجحث , انًكزجخ , 

ثؼض انزظبَٛف الَٕاع انجحث , دساعبد اعزطالػٛخ , دساعبد ٔطفٛخ 

 ٛخ , دساعبد ردشٚجٛخ .ٔرشخٛظ

يجبدئ انًُٓح  2 2

 انؼهًٙ

االفزشاضبد انزٙ ٚمٕو ػهٛٓب انًُٓح انؼهًٙ : افزشاضبد ٔحذح 

انطجٛؼخ , االفزشاضبد انًزؼهمخ ثبنؼًهٛبد انُفغٛخ , انفشٔق ثٍٛ 

انؼهٕو انغهٕكٛخ ٔانؼهٕو انطجٛؼٛخ , يُٓح انجحث ٔاداح انجحث , 

ٔاعزخذايبرٓب انًزُٕػخ , انًفبْٛى يظطهحبد ٔيفبْٛى انجحث انؼهًٙ 

ٔانزؼبسٚف ٔانًزغٛشاد كؼُبطش اعبعٛخ فٙ انجحث ,انًُٓح انؼهًٙ : 

خطٕاد انطشٚمخ انؼهًٛخ كٛفٛخ اخزٛبس أ رحذٚذ انًشكهخ , ٔلٕاػذ 

رحذٚذ انًشكهخ , لٕاػذ رحذٚذ انًشكهخ ثشكم َٓبئٙ , خًغ انًؼهٕيبد 

ٔاالَزشَذ , انفشضٛبد ٔانجٛبَبد ػٍ انًشكهخ, اعزؼًبل انًكزجخ 

ٔاًْٛزٓب , يظبدس اشزمبق انفشضٛبد , اخاللٛبد انجحث انؼهًٙ , 

يٕاطفبد انجبحث انؼًهٙ , طشٚمخ اعزخذاو انًكزجخ , طشٚمخ كزبثخ 

 ٔاػذاد انزمبسٚش

2 2 

يذخم انٗ  3

 ػهى انُفظ

يمذيخ فٙ ػهى انُفظ, انزؼشٚف, َجذح ربسٚخّٛ ,االْذاف ,انفشٔع ,انؼاللّ 

 ثبنؼهٕو االخشٖ 

يذاسط ػهى انُفظ يذسعّ )انزحهٛم انُفغٙ ,انغهٕكّٛ ,اندشطهذ ,انًؼشفّٛ 

 ,االَغبَّٛ(

 يُبْح انجحث فٙ ػهى انُفظ )انًُٓح انٕطفٙ, انزدشٚجٙ ,انكهُٛٛكٙ (

 انذٔافغ ٔاالَفؼبالد .اًْٛزٓب ,إَاػٓب ,لٛبعٓب ٔثؼض َظشٚبرٓب 

 

 

 

 

 

األعظ انُفغٛخ  4 4

ٔانؼمهٛخ 

 نهشخظٛخ 

 االحغبط ٔاالدسان 

انزؼهى.)يفٕٓيّ ,َظشٚبرّ. انزؼهى ثبالشزشاط , ثبنًحبٔنّ ٔانخطب 

 ,ثبالعزجظبس (

انزكبء ٔانمذساد انؼمهّٛ .يؼُٗ انزكبء ,َظشٚبد انزكبء ,لٛبط 

 انزكبء, انززكش, انزفكٛش (

انشخظّٛ )يفٕٓيٓب ,اًْٛزٓب ,ثؼض َظشٚبرٓب )فشٔٚذ (َظشٚبد 

 انجٕسد نهغًبد (االًَبط ,َظشّٚ 

 )انظحّ انُفغّٛ يفٕٓيٓب اًْٛزٓب يؼبٚٛشْب خظبئظٓب (

 

4 4 

انًزغٛشاد  4

االحظبئّٛ 

 ٔرظُٛفٓب 

يمذيّ فٙ االحظبء ,انًزغٛشاد ٔرظُٛفٓب ,انمٛبط ٔيغزٕٚبرّ ,رظُٛف 

انجٛبَبد ,يمبٚٛظ انُضػّ انًشكضّٚ )انًُٕال ,انٕعٛظ ,انٕعظ انحغبثٙ, 

 انًئُٛٛبد(االسثؼٛبد االػشبسٚبد ,

 

انًؼبندبد  3 3

 االحظبئّٛ 

يمبٚظ انزشزذ, يؼبيالد االسرجبط ,يؼبيم اسرجبط فب٘ انشرجٙ 

يؼبيم اسرجبط فب٘ انشرجٙ ,يؼبيم اسرجبط عجٛشيبٌ (انزٕصٚغ 

 االػزذانٙ 

3 3 

 انُظٕص  5

 انُفغّٛ 

-whats is psychology ,-subfield of psychology 

-motivation, -Emotions ,-anxiety ,-defense mechanisms, -

memory ,Attitudes personality    -Learning and 

performance 

-stresses 

 انهغخ اإلَكهٛضٚخ 2 2

 )أكغفٕسد(

 2 2 انًُٓح انًؼزًذ يٍ انٕصاسح

حمٕق  6

 االَغبٌ

, انحمٕق انطجٛؼٛخ  يفٕٓو حمٕق االَغبٌ: انزؼشٚف ثبنحك , انزؼشٚف ثبالَغبٌ

 , انحمٕق انخبطخ .

رطٕس يفٕٓو حمٕق االَغبٌ ,فٙ انحضبساد انمذًّٚ ,فٙ انؼظش انٕعٛظ 

 ,انؼظش انحذٚث

حمٕق االَغبٌ فٙ اَظًّ انفكش :فٙ انفكش االعاليٙ ,فٙ انفكش انٕضؼٙ ,فٙ 

 انفكش االشزشاكٙ ,فٙ انفكش انشاعًبنٙ 

 1789و اػالٌ حمٕق االَغبٌ ٔانًٕاطٍ انفشَغٙ ػب

 انمبٌَٕ انذٔنٙ نحمٕق االَغبٌ 

 

 انذًٚمشاطّٛ :يفٕٓو انذًٚمشاطّٛ ,َشبح انذًٚمشاطّٛ انًؼبطشِ دًٚمشاطٛخ  2 2

انذًٚمشاطّٛ ٔانًغبٔاح , انذًٚمشاطٛخ ٔانًٕاطُّ ,انذًٚمشاطٛخ 

 انزٕافمٛخ 

انذًٚمشاطٛخ ٔيفبْٛى اخشٖ االرٕلشاطٛخ ,االعزمشاطٛخ 

 انزكُٕلشاطٛخ ,انجٛشٔلشاطٛخ ,

 انذًٚمشاطٛخ ٔانًدزًغ انًذَٙ .

 يكَٕبد انذًٚمشاطٛخ انشئٛغٛخ :انحشٚخ انًذَٛخ ,انحشٚخ انغٛبعٛخ 

2 2 

االَثشٔثٕنٕ 7

خٛب 

 االخزًبػٛخ

يبْٙ االَثشٔثٕنٕخٛب, فشٔػٓب,َشأرٓب ,رطٕسْب ,طهزٓب ثبنؼهٕو االخشٖ , 

اَثشٔثٕنٕخٙ ,اندًبػّ انًذاسط انفكشٚخ ,يفٕٓو انشؼت ,انشؼت كًفٕٓو 

االثُّٛ ,اندًبػبد االثُّٛ ٔانثمبفّ انفشػّٛ ,انغًبد ٔانحذٔد نهؼاللبد االثُّٛ 

,يفٕٓو انغًّ انثمبفّٛ ,انغًبد انُفغّٛ ٔانزظُٛفبد االثُّٛ ,انزؼذد االثُٙ 

 ٔربثٛشارّ انُفغّٛ .

 انزؼذد االثُٙ ٔربثٛشارّ االَثشٔثٕنٕخٛب 

االَثشٔثٕنٕخٛب  2 2

 انُفغّٛ

 االَثشٔثٕنٕخٛب انُفغّٛ ,يفٕٓو انشخظّٛ ٔطجٛؼزٓب ,

 يفٕٓو انثمبفّ ٔخظبئظٓب ,,انغًخ ٔانًشكت انثمبفٙ,

 انًحذداد ثمبفٛخ نهغهٕن 

 

2 2 



  

 

 

لٕاػذ انهغّ  8

 انؼشثّٛ

 اندًهخ االعًٛخ ٔاندًهخ انفؼهّٛ .

 االػشاة ٔانجُبء .

 حبالد االػشاة .

 ػاليبد االػشاة .

 انًدشٔساد ,انؼذد,انًغزثُٗ ,انُؼذ.انًشفٕػبد ,انًُظٕثبد ,

لٕاػذ االيالء  2 2

 انؼشثٙ 

 ًْضِ انٕطم ًْٔضِ انمطغ 

سعى انًٓضح انًزٕعطخ ,سعى انًٓضح انًزطشفخ ,كزبثخ االنف انهُٛخ فٙ 

 أاخش االفؼبل انثالثٛخ 

كزبثخ االنف انهُٛخ فٙ أاخش االعًبء انثالثٛخ,كزبثخ سعى انزبء 

 خ انضبد ٔانظبء.انًشثٕطخ ٔانطٕٚهخ ,كزبث

 ػاليبد انزشلٛى ,اعزخذاو انًؼدى ,

 انخظ انمٛبعٙ ٔانخظ انغٛش لٛبعٙ 

2 2 

 

 

 
 لغى ػهى انُفظ/ انًُبْح انذساعٛخ نهًشحهخ انثبَٛخ

 الكورس الثانً الكورس االول 

عدد  المفردات اسم المادة ت
 الساعات

عدد 
الوح
 دات

عدد  المفردات اسم المادة
الساعا

 ت

عدد 
 الوحدات

علم النفس  1
 االجتماعً 

مقدمه عن علم النفس االجتماعً ،تعرٌف علم النفس 
االجتماعً ،تارٌخ علم النفس االجتماعً  

)افالطون،ارسطو،توماس،هوٌز،الفارابً،ابن سٌنا  ،ابن 
 خلدون،(

 اهداف علم النفس االجتماعً
 عالقة علم النفس االجتماعً بالعلوم االخرى 

 فس االجتماعًمناهج البحث فً علم الن
 )المنهج الوصفً، التارٌخً، التجرٌبً(

 مفاهٌم مركزٌة فً علم النفس االجتماعً 
 االتجاهات والنظرٌات المفسرة لها، مكوناته،

خصاتصه،مراحل اكتسابه،مراحل تكوٌنه ،تغٌٌر 
 االتجاهات(

نظرٌات علم النفس االجتماعً)نظرٌة بافلوف لالقتران 
رفً نظرٌة نظرٌة فستنكر الشرطً نظرٌات االتساق المع

 للتناشز المعرفً نظرٌةروترللعزو  
)نظرٌة التحلٌل النفسً نظرٌة السلوكٌة النظرٌة المعرفٌة 

 نظرٌة التعلم االجتماعً (
 قٌاس االتجاهات 

التنشئة االجتماعٌة )مفهومها العوامل المإثرة فٌها 
 التفسٌر العلمً لها(

 الدوافع االجتماعٌة وطبٌعتها 
 االجتماعٌة)االسباب المإدٌة الى االنحراف (  االمراض

العالقات االجتماعٌة )التجاذب بٌن االشخاص ،القرب 
وتكرار المشاهدة والتشابهه والود جاذبٌة الهٌئة التكامل 

 الكفاءة (التفسٌر النفسً واالجتماعً للسلوك العاطفً
 
 
 

علم  نفس  3 3
 الجماعات 

قائد .)نظرٌة السمات النظرٌة القٌادة والنظرٌات المفسرة لسلوك ال
الموقفٌة نظرٌة الرجل العظٌم ،انواع القٌادة االستبدادٌة الفوضوٌة 

) 
الحرب النفسٌة )اهدافها الدعاٌة فً الحرب النفسٌة اهدافها 

 انواعها ووسائلها (
االنصٌاع االجتماعً )ماهو االنصٌاع تاثٌر المعٌاري تاثٌر 

 االنصٌاع االجتماعً (المعلوماتً عوامل مإثرة فً 
اهم النظرٌات)نظرٌة التوازن نظرٌة التبادل االجتماعً نظرٌة 

 الهوٌة االجتماعٌة الطبٌعة الساٌكولوجٌه لها 
 التصنٌف االجتماعً 

التعصب والنظرٌات المفسرة له )جذوره نظرٌاته نظرٌة االحباط 
 العدوانً نظرٌة الحرمان النفسً نظرٌة التعلم االجتماعً نظرٌة

 نسق المعتقد ، كٌفٌة مقاومة التعصب 
 ساٌكولوجٌة االتصال 

 الرأي العام )مقوماته العوامل المإثرة فٌه تقسٌماته
 المعاٌٌر االجتماعٌة

 القٌم )تعلمها ،تطورها خصائصها تصنٌفها (

3 3 

2  
علم نفس 
الطفولة 

 والمراهقة
 

 
مقدمة : معنى الطفولة وأهمٌتها ، مدخل الى دراسة 

والمراهقة ، النمو والتطور ، النمو والنضج ،  الطفولة
أهمٌة دراسة الطفولة والمراهقة ، مناهج البحث فً علم 
نفس النمو ، خصائص النمو ومبادئة .الخبرات  أالولى 
فً حٌاة الطفل وآثرها فً النمو ، الفترات الحرجة فً 

3 3  
علم نفس 

 بالغٌنال

 الرشد
 ازمة منتصف العمر ، 

 الشٌخوخة
شخصٌة كبار السن ماهٌتها ، سماتها البارزة ، أهمٌة دراسة  -

 الشٌخوخة ، 
 النظرٌات التً فسرت الشٌخوخة  . -3

3 3 



  

 

النمو الجسمً والحركً ، مراحل علم نفس النمو 
 اون فً النمو اللغوي .ومطالبة  ، نظرٌة بر

مظاهر النمو العقلً المعرفً ، النظرٌة المعرفٌة ، النمو 
اللغوي ، النمو أالجتماعً ، النمو أالنفعالً ، النمو 

الخلقً ، النمو الدٌنً ، النمو الجسمً ، النمو الحسً ، 
 النمو الجنسً ، النمو الفسٌولوجً  .

المشكالت مشكالت التوافق عند أالطفال ، أسالٌب ظهور 
، مشكالت الطفولة والمراهقة ، سٌكولوجٌة اللعب ، 

السٌطرة الوالدٌة ، أساءة معاملة الطفل ، التعلق الوالدي 
 ،أالنفصال ،أالعتمادٌة ، العدوانٌة ، أالقران  . 

نظرٌات النمو : نظرٌة التحلٌل النفسً ، نظرٌة بٌاجٌه  ، 
نظرٌة كولبرج ، نظرٌة أرٌكسون  ، نظرٌة جٌزل 

نظرٌة سولٌفان  .مرحلة المراهقة : مفهوم المراهقة  ، 
تحدٌد فترة المراهقة  ، طبٌعة المراهقة  مظاهر النمو : 

النمو الجسمً والحركً ، النمو العقلً والمعرفً ، النمو 
اللغوي ، النمو أالجتماعً  ، النمو أالنفعالً ، النمو 
ٌة الخلقً  .النظرٌات المفسرة لمرحلة المراهقة ، نظر

فروٌد ، نظرٌة مارشٌا فً الهوٌة ، مشكالت المراهقٌن : 
جنوح أالحداث ، الخوف ، التدخٌن ، أالكتئآب ، أساءة 

 أستخدام العقاقٌر ، التسرب . 
 أتجاهات النمو فً المراهقة . 
 المراهقة والعالقات أالسرٌة . 

 المراهق وأالقران . 
 التربٌة الجنسٌة للمراهقٌن

 
 

أسباب الشٌخوخة والعوامل المسرعة لحدوثها ، الخصائص  -4
 -2التغٌر الجسمً الحركً  -1الممٌزة لمرحلة الشٌخوخة ) 

التغٌر االجتماعً  -4التغٌر االنغعالً  -3ر العقلً المعرفً التغٌ
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3  
علم النفس 

 التربوي

 
مدخل الى علم النفس التربوي ،مفهومه ،اهدافه 

،فائدته،مناهج ،مناهج البحث فٌه،عالقته بفروع علم 
 النفس التربوي ،

مبادئ النمو ،جوانب النمو،مطالب النمو ،مفهوم النمو ،
النمو ،الفترات الحرجة للنمو،العوامل المإثرة فً النمو 

 ،الخصائص النمائٌة للمتعلم .
النمو المعرفً :مفهومة ،نظرٌة بٌاجٌة فً النمو المعرفً 
،نظرٌة برونر فً النمو المعرفً ،نظرٌة جانٌة فً النمو 

 المعرفً.
وٌاتها ،مصادرها االهداف التربوٌة :مفهومها ،مست

،دورها فً العملٌة التعلٌمٌة ،االهداف السلوكٌة 
 ومكوناتها ،تصنٌف )بلوم ( لالهداف التعلٌمٌة .

3 3  
نظرٌات 

 التعلم 

 
التعلم :مفهوم التعلم ،المفهوم الجدٌد للتعلم ،تارٌخ البحث فً التعلم 

 ،مراحل عملٌة التعلم ،انواع التعلم الرئٌسٌة ،نتاجات التعلم .
 نظرٌات التعلم :نظرٌة التعلم بالمحاولة والخطا )ثورنداٌك (

 نظرٌة االشتراط الكالسٌكً) بافلوف(
 نظرٌة الجشطلت) كهلر (

 نظرٌة التعلم بالمالحظة
 نظرٌة معالجة المعلومات .

 نماذج التعلٌم :نموذج التعلٌم االكتشافً )برونر ( 
 نموذج التعلٌم ذو المعنى )اوزوبل (
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4  
 الفلسفة 

 
 
 
 
 

 
نشؤة الفلسفة ،معنى الفلسفة عبر العصور ،الغاٌة من 

الفلسفة وعالقتها بالواقع مباحث الفلسفة مبحث الوجود 
 مبحث المعرفة مبحث القٌم عالقة الفلسفة بعلم النفس 

2 2  
 حاسوب

 
 (EXCELالتعرٌف باستخدام برنامج) 

نسخ  انشاء وحفظ وفتح ورقة ادراج وحذف الصفوف واالعمدة
ونقل الخالٌا والصفوف واالعمدة ادراج ورقة عمل تنسٌقات 

الخالٌا والجداول انشاء المخططات استخدام دوال الجمع 
 والمتوسط كتابة الصٌغ البسٌطة الفرز .
التعامل والتحكم SPSSالتعرٌف باستخدام البرنامج االحصائً 

نً فً البٌانات وصف المتغٌرات االسمٌة والكمٌة التمثٌل البٌا
حول المتوسطات تحلٌل التباٌن تحلٌل  Tللمتغٌرات اختبار 

 االنحدار
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اللغة  5
 االنكلٌزٌة

 

 
 المنهج الوزاري المعتمد 

التنشئة  2 2
 االجتماعٌة

 

One 
The Nature of Human Development 

2 2 



  

 

 Childhood :A Time for Development 
 Characteristics of Development  

Theories of development 
Chapter Two  

Child Development Principles and 
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Principles of development  

Chapter Three 
Piajet ,Vygotsky, Gardner's theory 

 
Chapter Four  

Interpersonal  Attraction 
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االحصاء  6
 االستداللً 

 التوزٌع الطبٌعً
 خواص التوزٌع الطبٌعً

 التوزٌع الطبٌعً المعٌاري
 خواص التوزٌع الطبٌعً المعٌاري
 المساحات تحت التوزٌع الطبٌعً

 اسالٌب جمع البٌانات
تعرٌف الحاالت التً ٌفضل فٌها استخدام مجموعه 

 اسلوب الحصر الشامل
 الحاالت التً ٌفضل فٌها استخدام اسلوب العٌنة

 انواع العٌنات
 العٌنة العشوائٌة البسٌطة
 العٌنة الطبقٌة العشوائٌة

 العٌنة المنتظمة
 العٌنة متعددة المراحل
 العٌنات غٌر االحتمالٌة

 الخطؤ العٌنً
 تعمٌم النتائج

 ار الفرضٌات االحصائٌةاختب
 منطقة الرقص

 الخطؤ فً اتخاذ القرار
 

االختبارات  3 3
 االحصائٌة 

 اختبار الداللة االحصائٌة للمتوسط فً حالة العٌنات الكبٌرة  
 اختبار الداللة االحصائٌة للمتوسط فً حالة العٌنات الصغٌرة 

 اختبار الفرضٌات الخاصة بالفرق بٌن متوسطٌن حسابٌن فً حالة
العٌنتان المستقلتان اختبار الفرضٌات الخاصة بالفرق بٌن وسطٌن 

 حسابٌن فً حالة العٌنتان المترابطتان 
 اختبار التباٌن 

اختبار الفرضٌات الخاصة بمعامالت االرتباط  بٌرسون سبٌرمان 
 فاي . اختبار الداللة االحصائٌة للنسبة .

 اي تحلٌل التباٌن ،،االختبارات الالمعلمٌة .مربع ك

3 3 

علم  7
النفس 
 البٌئً 

_مفهومه، نشؤته، مجاالته ،خصائصه.طرائق البحث 
: 

 التجرٌبً ،االرتباطً ،الوصفً _المدركات البٌئٌة 
دور المدرك فً االدراك البٌئً ، ادراك وتقٌٌم 
البٌئة، ادراك الحركة والتغٌر والتكٌف . ادراك 

 المخاطر المخاطر البٌئٌة ،العوامل المهمة فً ادراك 
 تاثٌر االزمة التكٌف ،الشخصٌة 
 تقٌٌم البٌئة تكوٌن االتجاه البٌئً 

 تغٌٌر االتجاهات نحو البٌئة 
 االتجاهات والتنبإ بالسلوك البٌئً .

_نظرٌات البٌئة ،نظرٌه الضغوط البٌئٌة ،نظرٌة 

التكٌف  2 2
 االدراكً

االدراك طبٌعة االدراك مفهوم االدراك عالقة الفرد بالمكان 
 ،التفاعل الدٌنامً بٌن االنسان والبٌئة المكانٌة 

 المجال الشخصً ،اسالٌب معالجة المشكالت البٌئٌة 
 مكانٌة الحث االستراتٌجً التربٌة ال

 التعزٌزات فً ادراك التلوث البٌئً 
 العالقة بٌن االنسان والمكان الملوثة

 اضرار وانواع الملوثات البٌئً

2 2 



  

 

مستوى التوائم ،نظرٌة االثارة البٌئٌة نظرٌة العبؤ 
ً ،_التاثٌرات السلوكٌة البٌئً نظرٌة التعسر السلوك

 للضوضاء درجة الحرارة والتلوث للمٌاه للرٌاح،
تعرٌف وقٌاس الضوضاء فٌزٌائٌا ونفسٌا ، السلوك 

 االجتماعً ،تجارب دراسة الضوضاء على العدوان 
 مخطط تجربة رونر وشتاٌن و اونستن 

 الضوضاء والمساعدة 
 مخطط تجارب ماثٌوس وكانو 

 ة قٌاس وادراك درجة الحرار
 التاثٌرات السلوكٌة لتلوث الهواء                                        

مدخل الى علم البٌولوجٌا ، لماذا ندرس      باٌلوجً 8
البٌولوجٌا ، ، الخلٌة الحٌة ، تركٌبها ، اجزائها ، 

الجسم ، الجهاز العصبً ، انقسام الخلٌة . اجهزة 
 الجهاز الهضمً ، الجهاز الغدي.

العملٌات الوراثٌة ، الخلل الوراثً ، الهندسة 
 الوراثٌة ،طرق دراسة الوراثة .

االسس  2 2
البٌولوجٌة 

 للسلوك 

المحددات البٌولوجٌة للشخصٌة ،االتزان البٌولوجً ، 
الساعة البٌولوجٌة ، دورة النوم والٌقظة ،اضطرابات 

 االٌقاع البٌولوجً،
 االسس البٌولوجٌة للتخلف العقلً والمرض النفسً

2 2 
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