
عدد   الساعات المادة الكورس التخصص القسم الكلیة او المعھد ت
 المفردات الوحدات

   عملي نظري      

التربیة ابن رشد  109
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول
 3   االحصاء التطبیقي

سبیرمان , مان  معامالت االرتباط/ بیرسون ,
وتني, ایتا, تتراشوك, فاي, باي سیریال نقطي, 
رتبي  اعتیادي ارتباط جزئي / داللة معنویة 

االرتباط / االرتباط المتعدد و االنحدار 
المتعدد/معامل االغتراب/االختبارات الالمعلمیة 
مربع كاي/ االختبارات المعلمیة / التائي لعینة 

ن ستقلتین, مترابطتیواحدة, لعینتین متساویتین , م
, تحلیل التباین االحادي/ تحلیل التباین الثنائي / 

 االختبارات البعدیة  شیفیة, توكي



التربیة ابن رشد  110
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول

نظریات التطور 
 3   المعرفي

المعرفي: ما الذي یبحث استكشاف علم النفس 
فیھ علماء النفس التطوریین، ما أسباب التغیرات 

 التي تطرأ عبر الزمن
 المناھج الرئیسة التي تناولت التطور المعرفي:

 المبادئ العامة للتطور المعرفي
نضج عملیات التفكیر( نظریة بیاجیھ)، مراحل 

 النظریة
طبیعة المراحل عند بیاجیھ، ما الذي یستطیع 

لمرحلة أن یفعلھ مقارنة بطفل المرحلة طفل ا
الالحقة بالنسبة لمفاھیم مثل االحتفاظ 

والمعكوسیة والحكم على أساس بعد واحد أو 
 بعدین

تقویم نظریة بیاجیھ من حیث: طریقة البحث، 
اتجاه عملیة النضج، طبیعة مسار التطور، 
 طبیعة المھمات، عالمیة المراحل أم موقفیتھا

: وجھات نظر بدیلة لنضوج البیاجیتیون الجدد 
عملیات التفكیر: ما الذي یشترك بھ البیاجیتیون 
الجدد مع بیاجیھ وما الذي یختلفون قیھ، اقتراح 
وجود مرحلة خامسة تلي مراحل بیاجیة سمیت 

 بمرحلة التفكیر الشكلي
التأثیرات االجتماعیة الثقافیة في عملیات 

التفكیر(نظریة فیكوتسكي): فكرتي فیكوتسكي 
لمھمتین وھما : التمثیل ، ومنطقة التطور ا

 التقریبي، اتجاه النضج لدیھ
كیفیة قیاس القدرات من وجھة نظر فیكوتسكي، 

ما المقصود ببیئة االختبار الدایلكتیكي 
 والستاتیكي، كیفیة الجمع بین التدریس واالختبار

نظریة معالجة المعلومات: تطور مھارات 
لمختلفة، منھجي معالجة المعلومات في األعمار ا

 دراسة معالجة المعلومات
مھارات ما وراء المعرفة: كیف تتطور من 

وجھة نظر معالجة المعلومات، المراقبة الذاتیة 
 والتنظیم الذاتي

 االتجاھات التطوریة في التفكیر االستقرائي 
التطور المعرفي في مرحلة الرشد ، أنماط 

 التدھور المعرفي  



لمتبلور لدى الكبار ، الذكاء السیال والذكاء ا
مبادئ أساسیة للتطور المعرفي في مرحلة الرشد 

 ،الحكمة والشیخوخة
ما أھم المجاالت الخاصة التي تتناولھا النظریات 

 التطوریة :
الطبیعة البشریة.•   

ھل النمو كیفي أم كمي؟•   
كیف تسھم كل من التنشئة (التربیة) والوراثة • 

 في النمو؟
ما الذي ینمو؟ •   

نماذج من الدراسات في التطور المعرفي  عرض
التي كلف بھا الطلبة ومحاولة تطبیق ما اخذوه 

 من المعلومات عن الدراسات التطوریة
عرض نماذج من الدراسات في التطور المعرفي 
التي كلف بھا الطلبة ومحاولة تطبیق ما اخذوه 

 من المعلومات عن الدراسات التطوریة
 االمتحان الفصلي
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 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول

دراسات متقدمة في علم 
 2   النفس التربوي

یقدم طلبة الدكتوراة دراسات اجنبیة وعربیة 
ویتم  تعالج موضوعات علم النفس التربوي   ,

التأكید على االطار النظري للدراسات ویعزز 
ذلك بمصادر اخرى حدیثة ذات عالقة 

 بالموضوع  :
 االحساس واالدراك .

 االنتباه .

 التفكیر .
 التذكر والنسیان .

 الدافعیة  .
 الفروق الفردیة  .
 التغذیة الراجعة .
 انتقال اثر التعلم .

 االنفعاالت .
 تعلم المفاھیم



ابن رشد  التربیة 112
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول

موضوعات متقدمة في 
 2   علم النفس المدرسي

تعربف بعلم النفس المدرسي  -اوال  
نشأتھ .  –علم النفس المدرسي  -  

عالقتھ بعلوم أخرى  –علم النفس المدرسي  -  
  

اتجاھات حدیثة في تفسیر السلوك    -ثانیا 
 المدرسي . 

 
االتجاه السلوكي . -        
االتجاه المعرفي . -        
االتجاه االنساني . -        
االتجاه االجتماعي . -        

 
سیكولوجیة المعلم  –ثالثا   
النمو المھني للمعلم . -       

التكیف االنفعالي والشخصي للمعلم . -       
 

خدمات علم النفس المدرسي .  – 1رابعا    
الخدمات المتعلقة بالتلمیذ .  -              

الخدمات المتعلقة بالبیئة المدرسیة . -              
( المعلم ، االدارة ، البنیة المادیة                

 للمؤسسة المدرسیة ) .
 

الخدمات المتعلقة بالبیئة المنزلیة .  -             
 

السیكولوجیة االجتماعیة للمدرسة . -2  
النتائج النفسیة لعملیة ترتیب التالمیذ وفق  -   

 عالماتھم .
علم قیاس العالقات االجتماعیة  -   

 السیوسومتریة والصف .
مشكلة التكیف مع المحیط المدرسي  -   

 والمشكالت المطروحة بعدم التكیف .
 

الوضعیات التربویة . -3  
ضعیات التربویة  وسیكولوجیتھا تصنیف الو -ا  

. 
شخصیات الوضعیات التربویة .  -ب    



 
السیكولوجیات االساسیة للعملیة التربویة .  -4  

سیكولوجیة المربي . -    
دینامیكیة سیاق االتصال . -    

سیكولوجیة الطالب . -    
البنیة المادبة والزمنیة للعمل المدرسي . -5  

 
 

التعلم االجتماعي  –خامسا   
طبیعة الجماعات التربویة واثارھا في التعلم   - 

 . 
التعاون والتنافس . -  

الجماعة كوسیط  الشباع الدوافع وتكوین  -
 المعاییر .

دراسة التفاعل بین التالمیذ . -  
العالقة بین المعلم والتلمیذ .  -  

ضبط الفصل . -  
وسائل الضبط والنظام . -  

ضبط السلوك المشاغب داخل الصف . -  
 

الدافعیة والتدریس والتعلم   –سادسا   
التعلم  –االھداف العظمى لعملیة التعلیم  -1  

 مدى الحیاة .
تعلم ذاتي التنظیم . -      

خلق بیئة تشجع على التعلم الذاتي . -      
نحو برنامج للتعلم الذاتي . -      

 
مھمات التعلم . -2  

استثر اھنمام الطلبة وشد انتباھھم . -     
اجراءات المھمة المجازفة والغموض . -     

قیمة المھمة .  -     
 

تدعیم االستقاللیة واالعتراف باالنجازات في  -3
 غرفة الصف . 

ممیزات االستقاللیة داخل الصف الدراسي . -   
المعلومات والسیطرة . -  



نحو جو صفي یشجع االستقاللیة .  -  
 

التجمیع : التعاون والتنافس  -4  
تعاوني .التعلم ال -    

تكوین الجماعة التعاونیة .   -    
 

التقویم والوقت . -5  
مصادر توقعات المعلم . -   

سلوك المعلم ورد فعل الطالب . -   
 

استراتیجیات تشجیع الدافعیة والتعلم الفعلي  -6
 . 

التفاعل الصفي  –سابعا   
اھمیة التفاعل الصفي . -    
وظائف التفاعل الصفي . -    

ة التفاعل اللفظي .تحلیل عملی -   
دور المعلم في ادارة التفاعل الصفي . -   
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 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول
 3   علم النفس التعلیمي

 طبیعة وخصائص عملیة التعلم
 الدافعیة والتعلم
 اسالیب التعلم

 االسالیب المعرفیة
 اسالیب التفكیر

 تجھیز المعلومات
 العبء المعرفي

 ما وراء المعرفة والذاكرة
 التفكیر بین مفھوم القدرة والمھارة واالسلوب

 االتجاه المعرفي في تفسیر التعلم
 البنیة المعرفیة

 االمنحنى المعرفي في تفسیر الذكاء االنساني
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االنسانیةللعلوم   

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول

دراسات متقدمة في  
 2   الشخصیة

 مبادئ أساسیة في مجال القیاس والتقویم :
 فلسفة بناء األختبارات والمقاییس النفسیة .

األخطاء الناجمة عن أساءة استخدام المقاییس 
 واالختبارات .

العلمیة ألنتقاء االختبارات والمقاییس . الشروط  
 مقاییس االداء الممیز ومقاییس اقصى االداء .

 خصائص القیاس النفسي والتربوي .
 مصادر أخطاء القیاس :

 مصادر تتعلق بأداة القیاس .
بأجراءات تطبیق األختبار .    

باألفراد المفحوصین .    
ي ف نظریة القیاس التقلیدیة ( النظریة الكالسیكیة

 القیاس ) 
 مقدمة عن نظریة القیاس الكالسیكیة .
 مسلمات نظریة القیاس الكالسیكیة .
 الدرجة الحقیقیة والدرجة المالحظة .

 التوزیع األعتدالي للسمات والخصائص .
 الخصائص السیكومتریة لألختبارات والمقاییس .

 قیاس الشخصیة :
 صعوبات قیاس الشخصیة .
 أسالیب قیاس الشخصیة .

نواع مقاییس الشخصیة ( التقریر الذاتي , تقدیر أ
 األخرین , األدائیة او العملیة , األسقاطیة ) .

أنواع صیاغة الفقرات في مقاییس التقریر الذاتي 
( العبارات التقریریة , األختیار األجباري , 

 المواقف اللفظیة ) .
 خطوات تصمیم مقاییس الشخصیة .

,  مؤشرات الصدق :  مفھومھ  ,  انواعھ  
 االستدالل علیھ.

الثبات   : مفھومھ  , ( الدرجة الحقیقیة ودرجة 
 الخطأ )  أنواعھ , العوامل المؤثرة فیھ .

األخطاء الشائعة في التعامل مع الخصائص 
 السیكومتریة لالختبارات والمقاییس .

 قیاس االتجاھات :
 مفھوم االتجاه وأھمیتھ .

 تصنیف مقاییس األتجاھات .



لمیول :قیاس ا  
 المیول وعالقتھا باالستعدادات الخاصة .

 أسالیب بناء استبانات المیول .
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 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول
 2   اللغة االنكلیزیة

• Instructional Planning :  
Definition & Historical Overview 
• Instructional Planning , Human 

Performance Model 
and Open Systems Theory 

• Cognitive Load Theory and the 
Design of Instruction 

• Gagne's Theory of Instruction 
and theTaxonomy of Learning 

Outcomes 
• Assessing Needs and 

Characteristics of EFL Learners 
• Performance Objectives:  
                    Development, 

Measurement, and Sequencing 
• Instructional Plans & 

Instructional Strategies:  
Types and Specification 

• Instructional Management 
System:  

Planning and Monitering 
• Learning Design: 

 Planning and Monitering 
• Instructional Design :  
Theories and Models 

• Motivation and Language 
Teaching:  

Implications of Instrumental 
Motivation in TEFL 

• EFL Instructional Materials: 
 Design, Development, and 

Evaluation 
• EFL Teacher as an Instructional 

Planner: 
 Qualifications and Skills 
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 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول
 مداولة بین الطالب واالستاذ    بحث تطبیقي متقدم
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 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

التصمیم التجریبي و 
 3   التحلیالت االحصائیة

مفھوم التجریبي / المنھج التجریبي / التصمیم 
 التجریبي

 مفھوم المتغیرات , انواعھا 
 خطوات المنھج التجریبي
 أھداف المنھج التجریبي

 ممیزات المنھج التجریبي وعیوبھ
 اإلجراءات األساسیة لضبط التجربة 

 أنواع العوامل التي یجب ضبطھا
 وسائل وطرق ضبط المتغیرات في التجربة

 السالمة الداخلیة والعوامل المؤثرة فیھا
 السالمة الخارجیة والعوامل المؤثرة فیھا
االختالفات بین المنھج  التجریبي وشبھ 

 التجریبي
 التصمیمات التجریبیة للبحوث

ات األولیة قبل التجربةالتصمیم  
 التصمیمات شبھ التجربیة

 التصمیمات التجریبیة الحقیقیة
 التصمیم ألعاملي

 تصمیم القیاسات المتكررة
 تصمیم الزمر العشوائیة التام والناقصة

 تحلیل التغایر
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 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2   نظریات القیاس

 
 القیاس المحكي المرجع -

بناء االختبارات النحكیة الربع في البعد  -
 .االنفعالي

 الصدق في االختبارات المحكیة -
 الیات في االختبارات المحكیة -

 .نماذج اللوغارتمیة -
 نموذج راش -
 خصائصھ -
 ممیزاتھ -

 .طریقة استخدامھ -
 

مادة االختباراتمفردات    
مفھوم القیاس والتقویم االختبارات التقییم  -

 .والعالقة بینھم
 .المتغیرات مفھومھا وأنواعھا -

 .مستویات القیاس -
 .أنواع التقویم التربوي -

األھداف التعلیمیة أھمیتھا , مستویاتھا صیاغة  -
في كتابة الھدف  األھداف التعلیمیة , اعتبارات

لتعلیمیة ومجاالتھاالجید , األھداف ا . 
 .االختبارات التحصیلیة -

االختبارات المقالیة أنواعھا وقواعد إعدادھا  -أ
 مزایاھا , عیوبھا

االختبارات الموضوعیة -ب قواعد  , أنواعھا  
 .إعدادھا مزایاھا عیوبھا

  التخطیط لبناء االختبارات -
تحدید المحتوى -أ   

صیاغة األھداف السلوكیة -ب  
جدول المواصفات بناء -ت   

إعداد تعلیمات االختبار وفقراتھ في  -ث
 .صیاغتھا األولیة

التجربة االستطالعیة -ج . 
عینة التحلیل اإلحصائي للفقرات -ح . 

التحلیل اإلحصائي للفقرات (سھولة الفقرة,  -خ
الفقرات,  صعوبة الفقرة, تمییز الفقرة, ھدف



 .(فعالیة البدائل الخاطئة
السیكومتریة لالختبار (صدق الخصائص  -

العوامل –أنواعھ  –تعریفھ  –االختبار  المؤثرة  
فیھ, ثبات االختبار تعریفھ طرق حسابھ العوامل 

 المؤثرة فیھ
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 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

موضوعات متقدمة في 
 3   التعلم و التعلیم

 رعایة المتفوقین و الموھوبین و المبدعین 
الفروق الفردیة بین الطالب كیف نفھمھا في 

 التربیة و التعلیم 
 مفھوم الجودة الشاملة في نظم التربیة والتعلیم 

اتجاھات معاصرة في التقویم التربوي    
تعلیمالمعلوماتیة و التربیة و التربیة و ال  

 تعلیم التفكیر _ اتجاھات و برامج 
 صعوبات التعلم 

 اتجاھات معاصرة في أسالیب و نماذج التدریس 
 تكنولوجیا التعلیم و آفاق التعلیم االلكتروني 

 اتجاھات معاصرة في اإلدارة المدرسیة

التربیة ابن رشد  120
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

النفس دكتوراه / علم 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

موضوعات متقدمة في 
 3   الدافعیة

دور الدافعیة في التعلم/ دافعیة االنجاز 
والسلوك/الدوافع والحاجات النفسیة االساسیة/ 

دافعیة الحاجة الى التحصیل/ دوافع البقاء /دوافع 
االكتفاء/دوافع السلوك /الدافعیة االكادیمیة 

البحث في الدافعیةالمدركة /مناھج   
 الدافع المعرفي/ نظریات الدافعیة



التربیة ابن رشد  121
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2   اللغة االنكلیزیة

• Instructional Planning :  
Definition & Historical Overview 
• Instructional Planning , Human 

Performance Model 
and Open Systems Theory 

• Cognitive Load Theory and the 
Design of Instruction 

• Gagne's Theory of Instruction 
and theTaxonomy of Learning 

Outcomes 
• Assessing Needs and 

Characteristics of EFL Learners 
• Performance Objectives:  
                    Development, 

Measurement, and Sequencing 
• Instructional Plans & 

Instructional Strategies:  
Types and Specification 

• Instructional Management 
System:  

Planning and Monitering 
• Learning Design: 

 Planning and Monitering 
• Instructional Design :  
Theories and Models 

• Motivation and Language 
Teaching:  

Implications of Instrumental 
Motivation in TEFL 

• EFL Instructional Materials: 
 Design, Development, and 

Evaluation 
• EFL Teacher as an Instructional 

Planner: 
 Qualifications and Skills 



التربیة ابن رشد  122
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 مداولة بین الطالب واالستاذ 4   بحث تطبیقي متقدم

التربیة ابن رشد  123
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

نفس دكتوراه / علم 
 النمو

الفصل 
الدراسي 

 االول
 3   االحصاء التطبیقي

سبیرمان , مان  معامالت االرتباط/ بیرسون ,
وتني, ایتا, تتراشوك, فاي, باي سیریال نقطي, 
رتبي  اعتیادي ارتباط جزئي / داللة معنویة 

االرتباط / االرتباط المتعدد و االنحدار 
المتعدد/معامل االغتراب/االختبارات الالمعلمیة 
مربع كاي/ االختبارات المعلمیة / التائي لعینة 

ن ستقلتین, مترابطتیواحدة, لعینتین متساویتین , م
, تحلیل التباین االحادي/ تحلیل التباین الثنائي / 

 االختبارات البعدیة  شیفیة, توكي



التربیة ابن رشد  124
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم نفس 
 النمو

الفصل 
الدراسي 

 االول

نظریات التطور 
 3   المعرفي

المعرفي: ما الذي یبحث استكشاف علم النفس 
فیھ علماء النفس التطوریین، ما أسباب التغیرات 

 التي تطرأ عبر الزمن
 المناھج الرئیسة التي تناولت التطور المعرفي:

 المبادئ العامة للتطور المعرفي
نضج عملیات التفكیر( نظریة بیاجیھ)، مراحل 

 النظریة
طبیعة المراحل عند بیاجیھ، ما الذي یستطیع 

لمرحلة أن یفعلھ مقارنة بطفل المرحلة طفل ا
الالحقة بالنسبة لمفاھیم مثل االحتفاظ 

والمعكوسیة والحكم على أساس بعد واحد أو 
 بعدین

تقویم نظریة بیاجیھ من حیث: طریقة البحث، 
اتجاه عملیة النضج، طبیعة مسار التطور، 
 طبیعة المھمات، عالمیة المراحل أم موقفیتھا

: وجھات نظر بدیلة لنضوج البیاجیتیون الجدد 
عملیات التفكیر: ما الذي یشترك بھ البیاجیتیون 
الجدد مع بیاجیھ وما الذي یختلفون قیھ، اقتراح 
وجود مرحلة خامسة تلي مراحل بیاجیة سمیت 

 بمرحلة التفكیر الشكلي
التأثیرات االجتماعیة الثقافیة في عملیات 

التفكیر(نظریة فیكوتسكي): فكرتي فیكوتسكي 
لمھمتین وھما : التمثیل ، ومنطقة التطور ا

 التقریبي، اتجاه النضج لدیھ
كیفیة قیاس القدرات من وجھة نظر فیكوتسكي، 

ما المقصود ببیئة االختبار الدایلكتیكي 
 والستاتیكي، كیفیة الجمع بین التدریس واالختبار

نظریة معالجة المعلومات: تطور مھارات 
لمختلفة، منھجي معالجة المعلومات في األعمار ا

 دراسة معالجة المعلومات
مھارات ما وراء المعرفة: كیف تتطور من 

وجھة نظر معالجة المعلومات، المراقبة الذاتیة 
 والتنظیم الذاتي

 االتجاھات التطوریة في التفكیر االستقرائي 
التطور المعرفي في مرحلة الرشد ، أنماط 

 التدھور المعرفي  



لمتبلور لدى الكبار ، الذكاء السیال والذكاء ا
مبادئ أساسیة للتطور المعرفي في مرحلة الرشد 

 ،الحكمة والشیخوخة
ما أھم المجاالت الخاصة التي تتناولھا النظریات 

 التطوریة :
الطبیعة البشریة.•   

ھل النمو كیفي أم كمي؟•   
كیف تسھم كل من التنشئة (التربیة) والوراثة • 

 في النمو؟
ما الذي ینمو؟ •   

نماذج من الدراسات في التطور المعرفي  عرض
التي كلف بھا الطلبة ومحاولة تطبیق ما اخذوه 

 من المعلومات عن الدراسات التطوریة
عرض نماذج من الدراسات في التطور المعرفي 
التي كلف بھا الطلبة ومحاولة تطبیق ما اخذوه 

 من المعلومات عن الدراسات التطوریة
 االمتحان الفصلي



التربیة ابن رشد  125
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم نفس 
 النمو

الفصل 
الدراسي 

 االول

دراسات متقدمة في علم 
 2   النفس التربوي

 األسبوع األول/ األسالیب المعرفیة .
 األسبوع الثاني / العبء المعرفي .

 األسبوع الثالث/ الدافعیة ودورھا في التعلم .
سبوع الرابع / عادات العقل .األ  

 األسبوع الخامس/انتقال اثر التعلم .
 األسبوع السادس/ التغذیة الراجعة.

 األسبوع السابع / حل المشكالت واتخاذ القرار.
 األسبوع الثامن / التفكیر ، طبیعة التفكیر.

 األسبوع التاسع/ التفكیر ما وراء المعرفي .
علومات .األسبوع العاشر/ نظریة معالجة الم  

 األسبوع الحادي عشر/ الذكاء اإلنساني .
األسبوع الثاني عشر/ الذاكرة وما وراء الذاكرة 

 + السیطرة الدماغیة
األسبوع الثالث عشر/  =     =    =     =     

  =       =    + 
األسبوع الرابع عشر/ =     =     =     =     

=        =    + 
ان نھایة الفصل األسبوع الخامس عشر/ امتح
 الدراسي االول

التربیة ابن رشد  126
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم نفس 
 النمو

الفصل 
الدراسي 

 االول

موضوعات متقدمة في 
 3   علم النفس النمو

 دراسة تطوریة في الجانب العقلي (المعرفي)
 دراسة تطوریة في الجانب االنفعالي

تطوریة في الجانب الخلقيدراسة   
 دراسة تطوریة في الجانب اللغوي

 دراسة تطوریة في الجانب العقلي (المعرفي)
 دراسة تطوریة في الجانب االنفعالي
 دراسة تطوریة في الجانب الخلقي
 دراسة تطوریة في الجانب اللغوي

 دراسة تطوریة في الجانب العقلي (لمعرفي)
ليدراسة تطوریة في الجانب االنفعا  

 دراسة تطوریة في الجانب الخلقي
 دراسة تطوریة في الجانب اللغوي

 دراسة تطوریة في الجانب العقلي(المعرفي)
 مراجعة الدراسات وما یمكن أن یستنتج منھا

 االمتحان الفصلي



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم نفس 
 النمو

الفصل 
الدراسي 

 االول

مشكالت النمو و 
 2   عالجھا

 
الغضب ..تعریفھ  -تعریف المشكالت النمائیة 

... اسبابھ ... طراق الوقایة منھ .. العالج . 
العناد ..تعریفھ ... اسبابھ ... طراق الوقایة منھ 

النشاط الزائد ..تعریفھ ... اسبابھ  -.. العالج . 
 التخریب -... طراق الوقایة منھ .. العالج . 

..تعریفھ ... اسبابھ ... طراق الوقایة منھ .. 
العالج . الخوف عند االطفال انواعھ  ... طراق 
الوقایة منھ .. العالج . القلق .تعریفھ ... اسبابھ 
... طراق الوقایة منھ .. العالج . الكمالیة عند 

االطفال .تعریفھ ... اسبابھ ... طراق الوقایة منھ 
ریفھ ... اسبابھ ... التوحد .تع -.. العالج . 

التلعثم التأتأة  -طراق الوقایة منھ .. العالج . 
.تعریفھ ... اسبابھ ... طراق الوقایة منھ .. 

تظاخر النطق عند االطفال .تعریفھ  -العالج . 
 ... اسبابھ ... طراق الوقایة منھ .. العالج .

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم نفس 
 النمو

الفصل 
الدراسي 

 االول

دراسات متقدمة في  
 2   الشخصیة

 مبادئ أساسیة في مجال القیاس والتقویم :
 فلسفة بناء األختبارات والمقاییس النفسیة .

األخطاء الناجمة عن أساءة استخدام المقاییس 
 واالختبارات .

.الشروط العلمیة ألنتقاء االختبارات والمقاییس   
 مقاییس االداء الممیز ومقاییس اقصى االداء .

 خصائص القیاس النفسي والتربوي .
 مصادر أخطاء القیاس :

 مصادر تتعلق بأداة القیاس .
بأجراءات تطبیق األختبار .    

باألفراد المفحوصین .    
نظریة القیاس التقلیدیة ( النظریة الكالسیكیة في 

 القیاس ) 
كالسیكیة .مقدمة عن نظریة القیاس ال  

 مسلمات نظریة القیاس الكالسیكیة .
 الدرجة الحقیقیة والدرجة المالحظة .

 التوزیع األعتدالي للسمات والخصائص .
 الخصائص السیكومتریة لألختبارات والمقاییس .

 قیاس الشخصیة :



 صعوبات قیاس الشخصیة .
 أسالیب قیاس الشخصیة .

 تقدیر أنواع مقاییس الشخصیة ( التقریر الذاتي ,
 األخرین , األدائیة او العملیة , األسقاطیة ) .

أنواع صیاغة الفقرات في مقاییس التقریر الذاتي 
( العبارات التقریریة , األختیار األجباري , 

 المواقف اللفظیة ) .
 خطوات تصمیم مقاییس الشخصیة .

الصدق :  مفھومھ  ,  انواعھ  ,  مؤشرات 
 االستدالل علیھ.

فھومھ  , ( الدرجة الحقیقیة ودرجة الثبات   : م
 الخطأ )  أنواعھ , العوامل المؤثرة فیھ .

األخطاء الشائعة في التعامل مع الخصائص 
 السیكومتریة لالختبارات والمقاییس .

 قیاس االتجاھات :
 مفھوم االتجاه وأھمیتھ .

 تصنیف مقاییس األتجاھات .
 قیاس المیول :

لخاصة .المیول وعالقتھا باالستعدادات ا  
 أسالیب بناء استبانات المیول .

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم نفس 
 النمو

الفصل 
الدراسي 

 االول
 2   اللغة االنكلیزیة

• Instructional Planning :  
Definition & Historical Overview 
• Instructional Planning , Human 

Performance Model 
and Open Systems Theory 

• Cognitive Load Theory and the 
Design of Instruction 

• Gagne's Theory of Instruction 
and theTaxonomy of Learning 

Outcomes 
• Assessing Needs and 

Characteristics of EFL Learners 
• Performance Objectives:  
                    Development, 

Measurement, and Sequencing 



• Instructional Plans & 
Instructional Strategies:  
Types and Specification 

• Instructional Management 
System:  

Planning and Monitering 
• Learning Design: 

 Planning and Monitering 
• Instructional Design :  
Theories and Models 

• Motivation and Language 
Teaching:  

Implications of Instrumental 
Motivation in TEFL 

• EFL Instructional Materials: 
 Design, Development, and 

Evaluation 
• EFL Teacher as an Instructional 

Planner: 
 Qualifications and Skills 

ن رشد التربیة اب 
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم نفس 
 النمو

الفصل 
الدراسي 

 االول
 مداولة بین الطالب واالستاذ    بحث تطبیقي متقدم

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم نفس 
 النمو

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

دراسات متقدمة في 
النمو الخلقي و 

 االجتماعي
  2 

مناھج البحث في علم نفس النمو / االطر 
النظریة في تفسیر النمو / تطور مفھوم الصدق 
عند االطفال /  تطور مفھوم االمانة عند االطفال 

/  تطور مفھوم العدالة عند االطفال /  تطور 
 مفھوم التعاطف  عند االطفال / تطور االیتار /

تطور الدور المنمط جنسیا / صداقات االطفال / 
التصورات االجتماعیة / تطور مفاھیم الذات و 

العقل و الحقیقة و المعرفة / تطور الفھم 
 المجتمعي /



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم نفس 
 النمو

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

التصمیم التجریبي و 
 3   التحلیالت االحصائیة

مفھوم التجریبي / المنھج التجریبي / التصمیم 
 التجریبي

 مفھوم المتغیرات , انواعھا 
 خطوات المنھج التجریبي
 أھداف المنھج التجریبي

 ممیزات المنھج التجریبي وعیوبھ
 اإلجراءات األساسیة لضبط التجربة 

ضبطھاأنواع العوامل التي یجب   
 وسائل وطرق ضبط المتغیرات في التجربة

 السالمة الداخلیة والعوامل المؤثرة فیھا
 السالمة الخارجیة والعوامل المؤثرة فیھا
االختالفات بین المنھج  التجریبي وشبھ 

 التجریبي
 التصمیمات التجریبیة للبحوث
 التصمیمات األولیة قبل التجربة

 التصمیمات شبھ التجربیة
التجریبیة الحقیقیةالتصمیمات   

 التصمیم ألعاملي
 تصمیم القیاسات المتكررة

 تصمیم الزمر العشوائیة التام والناقصة
 تحلیل التغایر

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم نفس 
 النمو

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 3   التطور اللغوي

نشاة اللغة البشریة وتطورھا/ الفرق بین لغة 
االنسان و لغة الحیوان / طبیعة اللغة البشریة / 

مراحل التطور اللغوي / نظریات مفسرة للتطور 
اللغوي عند االطفال/بعض المتغیرات ذات 
العالقة بالتطور اللغوي/ بعض الظواھر 

 المرضیة بالتطور اللغوي

التربیة ابن رشد  
االنسانیةللعلوم   

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم نفس 
 النمو

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

دراسات متقدمة في 
 3   تطور التفكیر

تعلیم التفكیر/ اتجاھات في تعلیم التفكیر وتعلمھ/ 
نماذج من برامج تعلیم التفكیر/ عادات 

برنامج تدریبي / دراسات في  العقل/كیفیة  بناء
 تطویر التفكیر وتنمیتھ



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم نفس 
 النمو

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2   اللغة االنكلیزیة

• Instructional Planning :  
Definition & Historical Overview 
• Instructional Planning , Human 

Performance Model 
and Open Systems Theory 

• Cognitive Load Theory and the 
Design of Instruction 

• Gagne's Theory of Instruction 
and theTaxonomy of Learning 

Outcomes 
• Assessing Needs and 

Characteristics of EFL Learners 
• Performance Objectives:  
                    Development, 

Measurement, and Sequencing 
• Instructional Plans & 

Instructional Strategies:  
Types and Specification 

• Instructional Management 
System:  

Planning and Monitering 
• Learning Design: 

 Planning and Monitering 
• Instructional Design :  
Theories and Models 

• Motivation and Language 
Teaching:  

Implications of Instrumental 
Motivation in TEFL 

• EFL Instructional Materials: 
 Design, Development, and 

Evaluation 
• EFL Teacher as an Instructional 

Planner: 
 Qualifications and Skills 



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / علم نفس 
 النمو

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 مداولة بین الطالب واالستاذ 4   بحث تطبیقي متقدم

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / االرشاد 
 النفسي و التوجیة

 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول
 3   االحصاء التطبیقي

معامالت االرتباط/ بیرسون , سبیرمان , مان 
وتني, ایتا, تتراشوك, فاي, باي سیریال نقطي, 
رتبي  اعتیادي ارتباط جزئي / داللة معنویة 

االرتباط / االرتباط المتعدد و االنحدار 
یة المتعدد/معامل االغتراب/االختبارات الالمعلم

مربع كاي/ االختبارات المعلمیة / التائي لعینة 
واحدة, لعینتین متساویتین , مستقلتین, مترابطتین 
, تحلیل التباین االحادي/ تحلیل التباین الثنائي / 

 االختبارات البعدیة  شیفیة, توكي



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / االرشاد 
النفسي و التوجیة 

 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول

نظریات التطور 
 3   المعرفي

استكشاف علم النفس المعرفي: ما الذي یبحث 
فیھ علماء النفس التطوریین، ما أسباب التغیرات 

 التي تطرأ عبر الزمن
 المناھج الرئیسة التي تناولت التطور المعرفي:

للتطور المعرفيالمبادئ العامة   
نضج عملیات التفكیر( نظریة بیاجیھ)، مراحل 

 النظریة
طبیعة المراحل عند بیاجیھ، ما الذي یستطیع 
طفل المرحلة أن یفعلھ مقارنة بطفل المرحلة 

الالحقة بالنسبة لمفاھیم مثل االحتفاظ 
والمعكوسیة والحكم على أساس بعد واحد أو 

 بعدین
ریقة البحث، تقویم نظریة بیاجیھ من حیث: ط

اتجاه عملیة النضج، طبیعة مسار التطور، 
 طبیعة المھمات، عالمیة المراحل أم موقفیتھا

البیاجیتیون الجدد : وجھات نظر بدیلة لنضوج 
عملیات التفكیر: ما الذي یشترك بھ البیاجیتیون 
الجدد مع بیاجیھ وما الذي یختلفون قیھ، اقتراح 

ة سمیت وجود مرحلة خامسة تلي مراحل بیاجی
 بمرحلة التفكیر الشكلي

التأثیرات االجتماعیة الثقافیة في عملیات 
التفكیر(نظریة فیكوتسكي): فكرتي فیكوتسكي 
المھمتین وھما : التمثیل ، ومنطقة التطور 

 التقریبي، اتجاه النضج لدیھ
كیفیة قیاس القدرات من وجھة نظر فیكوتسكي، 

ما المقصود ببیئة االختبار الدایلكتیكي 
الستاتیكي، كیفیة الجمع بین التدریس واالختبارو  

نظریة معالجة المعلومات: تطور مھارات 
معالجة المعلومات في األعمار المختلفة، منھجي 

 دراسة معالجة المعلومات
مھارات ما وراء المعرفة: كیف تتطور من 

وجھة نظر معالجة المعلومات، المراقبة الذاتیة 
 والتنظیم الذاتي

لتطوریة في التفكیر االستقرائي االتجاھات ا  
التطور المعرفي في مرحلة الرشد ، أنماط 

 التدھور المعرفي  



الذكاء السیال والذكاء المتبلور لدى الكبار ، 
مبادئ أساسیة للتطور المعرفي في مرحلة الرشد 

 ،الحكمة والشیخوخة
ما أھم المجاالت الخاصة التي تتناولھا النظریات 

 التطوریة :
عة البشریة.الطبی•   

ھل النمو كیفي أم كمي؟•   
كیف تسھم كل من التنشئة (التربیة) والوراثة • 

 في النمو؟
ما الذي ینمو؟ •   

عرض نماذج من الدراسات في التطور المعرفي 
التي كلف بھا الطلبة ومحاولة تطبیق ما اخذوه 

 من المعلومات عن الدراسات التطوریة
المعرفي عرض نماذج من الدراسات في التطور 

التي كلف بھا الطلبة ومحاولة تطبیق ما اخذوه 
 من المعلومات عن الدراسات التطوریة

 االمتحان الفصلي



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / االرشاد 
النفسي و التوجیة 

 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول

دراسات متقدمة في علم 
التربويالنفس     2 

یقدم طلبة الدكتوراة دراسات اجنبیة وعربیة 
تعالج موضوعات علم النفس التربوي   , ویتم 
التأكید على االطار النظري للدراسات ویعزز 

ذلك بمصادر اخرى حدیثة ذات عالقة 
 بالموضوع  :

 االحساس واالدراك .
 االنتباه .
 التفكیر .

 التذكر والنسیان .
 الدافعیة  .

الفردیة  .الفروق   
 التغذیة الراجعة .
 انتقال اثر التعلم .

 االنفعاالت .
 تعلم المفاھیم

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / االرشاد 
النفسي و التوجیة 

 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول
 2   علم نفس الشخصیة

 نظریات الشخصیة 
 التحلیل النفسي الكالسیكیة لـ ( فروید ) 
 –التحلیل النفسي الحدیث لـ ( كارل یونك 

 أریكسون ) 
 –االتجاه الظاھري ( الذات ) كارل روجر 

 فرانكل 
 نظریات السمات لـ ریموند كاتل 

سكز )  –االتجاه السلوكي لـ ( واطسن   
 االتجاه المعرفي لـ ( بیك ) 

ـ ( باندورا ) التجاه المعرفي االجتماعي ل  
 االتجاه االیجابي لعلم النفس لـ ( ستیرمان ) 

 الشخصیة في المنظور االسالمي 
 

 الواجبات المطلوبة 
 

ایجاد اسماء عشر دراسات تناولت مفاھیم خاصة 
 بالشخصیة 

مصادر عن الشخحصیة  10عمل جرد   
 ترجمة دراسة أجنبیة عن الشخصیة 

إجراء بحث مختصر یحدد عنوانھ سمات 



لشخصیة ا  
أوجد التقارب والتباعد على المواضیع التي 

 تناولتھا النظریات 
كل طالب یقدم جرد بنظریات شخصیة اسماء 

 النظریات ومنظریھا

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / االرشاد 
النفسي و التوجیة 

 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول

دراسات متقدمة في 
االرشاد النفسي و 

 التوجیة
  3 

التعرف على ماھیة االرشاد النفسي/ التعرف 
على التوجھات الحدیثة لالرشاد النفسي/ التعرف 

على المشكالت التي یتعامل معھا االرشاد 
النفسي/ قابلیة بعض المشكالت للتغییر دون 
غیرھا / التقنیات التشخیصیة التي یستعملھا 

في العملیة االرشادیة / التعرف على المرشد 
المرض النفسي او االضطراب النفسي و الفرق 

بینھما / التعرف على اھمیة تشخیص 
االضطراب الننفسي / التعرف على اسباب 
السلوك غیر السوي او االضطراب النفسي/ 
التعرف على االرشاد القصیر االمد اھمیتھ 

خیاري المشكالت التي یتعامل معھا / االرشاد ال
المرشدون االنتقائیون / دراسات متقدمة في 

 االرشاد االنتقائي

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / االرشاد 
النفسي و التوجیة 

 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول

ارشاد ذوي االحتیاجات 
 2   الخاصة

 التخلف العقلي واألعاقة (المفاھیم) 
 أسباب التخلف العلقلي 
 تصنیف التخلف العقلي
 تشخیص التخلف العقلي

 ً  خصائص المتخلفین عقلیا
 الحاجات النفسیة واألجتماعیة للمتخلفین عقلیاً 
االرشاد النفسي والعالجي للمتخلفین عقلیاً 

 والمعاقین
 االعاقة : المفھوم . االنواع

ً تأھیل المتخلفین عقلیاً والمعاقین : حركیاً سمعی  ا
 , بصریاً 

 تعدیل السلوك للمتخلفین عقلیاً 
االسس العلمیة العداد برنامج للتدریب العالجي 
لذوي الحتیاجات الخاصة إضافة إلى النشاط 



العلمي / یقوم كل طالب بأعداد أو بحث حسب 
 تنسیب

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / االرشاد 
النفسي و التوجیة 

 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول
 2   اللغة االنكلیزیة

• Instructional Planning :  
Definition & Historical Overview 
• Instructional Planning , Human 

Performance Model 
and Open Systems Theory 

• Cognitive Load Theory and the 
Design of Instruction 

• Gagne's Theory of Instruction 
and theTaxonomy of Learning 

Outcomes 
• Assessing Needs and 

Characteristics of EFL Learners 
• Performance Objectives:  
                    Development, 

Measurement, and Sequencing 
• Instructional Plans & 

Instructional Strategies:  
Types and Specification 

• Instructional Management 
System:  

Planning and Monitering 
• Learning Design: 

 Planning and Monitering 
• Instructional Design :  
Theories and Models 

• Motivation and Language 
Teaching:  

Implications of Instrumental 
Motivation in TEFL 

• EFL Instructional Materials: 
 Design, Development, and 

Evaluation 
• EFL Teacher as an Instructional 



Planner: 
 Qualifications and Skills 

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / االرشاد 
التوجیة النفسي و 

 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول
 مداولة بین الطالب واالستاذ    بحث تطبیقي متقدم

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / االرشاد 
النفسي و التوجیة 

 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

التصمیم التجریبي و 
 3   التحلیالت االحصائیة

التجریبي / المنھج التجریبي / التصمیم مفھوم 
 التجریبي

 مفھوم المتغیرات , انواعھا 
 خطوات المنھج التجریبي
 أھداف المنھج التجریبي



 ممیزات المنھج التجریبي وعیوبھ
 اإلجراءات األساسیة لضبط التجربة 

 أنواع العوامل التي یجب ضبطھا
 وسائل وطرق ضبط المتغیرات في التجربة

اخلیة والعوامل المؤثرة فیھاالسالمة الد  
 السالمة الخارجیة والعوامل المؤثرة فیھا
االختالفات بین المنھج  التجریبي وشبھ 

 التجریبي
 التصمیمات التجریبیة للبحوث
 التصمیمات األولیة قبل التجربة

 التصمیمات شبھ التجربیة
 التصمیمات التجریبیة الحقیقیة

 التصمیم ألعاملي
تكررةتصمیم القیاسات الم  

 تصمیم الزمر العشوائیة التام والناقصة
 تحلیل التغایر



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / االرشاد 
النفسي و التوجیة 

 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

نظریات معاصرة في 
االرشاد النفسي و 

 التربوي
  2 

 مفھوم النظریة
 اھمیة النظریة
 فوائد النظریة 

 نظریة واحدة متكاملة ام نظریة انتقالیة؟
. نظریة التحلیل النفسي الكالسیكي1  

 نظریة التحلیل التفاعلي الحدیث
. النظریة السلوكیة2  

كیكز –. نظریات االرشاد االسري ھالي 3  
. نظریة           ( بیرلز )4  

. نظریة جالسر في (العالج  بالدافع)5  
لیس في االرشاد العقالني . نظریة البرت ا6

 االنفعالي
. نظریة ستانفل (العالج باالفاضة)7  
. نظریة فرانكل (االرشاد الوجودي)8  

. نظریة الذات (كارل روجرز)9  
. نظریة باندورا وروتر في (التعلم 10

االجتماعي المعرفي) ودورھا في االرشاد 
النفسي مع ذكر عنازین االطاریح الدكتوراه التي 

الیب تلك النظریةتناولت اس  
 المقترحات التي یضیفھا الطلبة ( الواجبات )
یكلف كل طالب باعداد محاظرة الیقل عدد 

مصادرھا عن خمسة مصادر علمیة اكادیمیة مع 
تعزیزھا بواقع من االنترنت او مقاالت مترجمة 

 عن اي منظر
یكلف كل طالب بتقدیم ترجمة اضافیة عن 

في اعداد نظریات اخرى عن تلك التي قدمھا 
المحاظرة ویحق للطلبة االشتراك في الترجمة 

بمناقشة علمیة بعدد االنتقادات العلمیة لكل 
نظریةعلى حدة مع االستعانة باولة علمیة 
 لتشجیع الطلبة على النقاش العلمي الحاد



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / االرشاد 
التوجیة النفسي و 

 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

فنیات المقابلة و دراسة 
 3   الحالة

 التشخیص (المفھوم ، التعریفات ) 
 مراحل عملیة التشخیص النفسي والتربوي 

 
 منھج ودراسة الحالة 

نماذج متعددة في العالم الغربي والعربي لدراسة 
 الحالة 

د ادیب 0نموذج دراسة الحالة المفردة (تصمیم ا
 محمد علي الخالدي 

دراسات عن اسلوب دراسة الحالة في المجال 
 النفسي والتربوي  

التعریفات )  –منھج المقابلة ( المفھوم   
 –المقابلة الشخصیة  –المقابلة  التخصصیة 

 المقابلة العالجیة 
ة  ) االنتقادات الموجة لمنھج المقابلة / مناقش  

 
  

 انواع المقابلة 
دور المرشد التربوي والنفسي واالخصائي 

 االكلینیكي نحو المقابلة 
مقومات العالقة بین المرشد النفسي والحالة في 

المقابلة االحصائي في االرشاد النفسي بین 
المتطلبات واالخالقیات ودراسات تحلیلیة 

 لشخصیة الحالة التي تتطلب التدخل االرشادي



بیة ابن رشد التر 
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / االرشاد 
النفسي و التوجیة 

 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 3   اسالیب تعدیل السلوك

السلوك المرغوب بھ , والسلوك غیر المرغوب 
 فیھ 

 المبادئ االساسیة لتعدیل السلوك 
 الخطوات االساسیة لبرامج تعدیل السلوك 

 االسالیب العلمیة الستراتیجیات تعدیل السلوك 
االسس النیروسیكولوجیة للتعلم العالجي (تعدیل 

 السلوك)
التطبیقات العلمیة في تعدیل السلوك : تعلیم 

مھارات اللیاقة النفسیة , تعلم دافعیة االنجاز , 
تعلم التحكم الذاتي , تعلم االسترخاء , عالج 

الكتابي العسر القرائي , عالج العسر   
السلوكي  –برنامج العالج الجماعي المعرفي 

 للمخاوف المرضیة واالجتماعیة 
اضافة إلى النشاط العلمي یقوم كل طالب بأعداد 

 بحث حسب تنسیب استاذ المادة

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / االرشاد 
النفسي و التوجیة 

 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2   اللغة االنكلیزیة

• Motivation and Language 
Teaching:  

Implications of Instrumental 
Motivation in TEFL 

• EFL Instructional Materials: 
 Design, Development, and 

Evaluation 
• EFL Teacher as an Instructional 

Planner: 
 Qualifications and Skills 

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / االرشاد 
النفسي و التوجیة 

 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 مداولة بین الطالب واالستاذ 4   بحث تطبیقي

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / قیاس 
 وتقویم

الفصل 
الدراسي 

 االول
 3   االحصاء التطبیقي

سبیرمان , مان  معامالت االرتباط/ بیرسون ,
وتني, ایتا, تتراشوك, فاي, باي سیریال نقطي, 
رتبي  اعتیادي ارتباط جزئي / داللة معنویة 

االرتباط / االرتباط المتعدد و االنحدار 
المتعدد/معامل االغتراب/االختبارات الالمعلمیة 
مربع كاي/ االختبارات المعلمیة / التائي لعینة 



ن ستقلتین, مترابطتیواحدة, لعینتین متساویتین , م
, تحلیل التباین االحادي/ تحلیل التباین الثنائي / 

 االختبارات البعدیة  شیفیة, توكي

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / قیاس 
 وتقویم

الفصل 
الدراسي 

 االول

نظریات التطور 
 3   المعرفي

ما الذي یبحث استكشاف علم النفس المعرفي: 
فیھ علماء النفس التطوریین، ما أسباب التغیرات 

 التي تطرأ عبر الزمن
 المناھج الرئیسة التي تناولت التطور المعرفي:

 المبادئ العامة للتطور المعرفي
نضج عملیات التفكیر( نظریة بیاجیھ)، مراحل 

 النظریة
طبیعة المراحل عند بیاجیھ، ما الذي یستطیع 

یفعلھ مقارنة بطفل المرحلة  طفل المرحلة أن
الالحقة بالنسبة لمفاھیم مثل االحتفاظ 

والمعكوسیة والحكم على أساس بعد واحد أو 
 بعدین

تقویم نظریة بیاجیھ من حیث: طریقة البحث، 
اتجاه عملیة النضج، طبیعة مسار التطور، 
 طبیعة المھمات، عالمیة المراحل أم موقفیتھا

ظر بدیلة لنضوج البیاجیتیون الجدد : وجھات ن
عملیات التفكیر: ما الذي یشترك بھ البیاجیتیون 
الجدد مع بیاجیھ وما الذي یختلفون قیھ، اقتراح 
وجود مرحلة خامسة تلي مراحل بیاجیة سمیت 

 بمرحلة التفكیر الشكلي
التأثیرات االجتماعیة الثقافیة في عملیات 

التفكیر(نظریة فیكوتسكي): فكرتي فیكوتسكي 
ھما : التمثیل ، ومنطقة التطور المھمتین و

 التقریبي، اتجاه النضج لدیھ
كیفیة قیاس القدرات من وجھة نظر فیكوتسكي، 

ما المقصود ببیئة االختبار الدایلكتیكي 
 والستاتیكي، كیفیة الجمع بین التدریس واالختبار

نظریة معالجة المعلومات: تطور مھارات 
منھجي معالجة المعلومات في األعمار المختلفة، 

 دراسة معالجة المعلومات
مھارات ما وراء المعرفة: كیف تتطور من 

وجھة نظر معالجة المعلومات، المراقبة الذاتیة 



 والتنظیم الذاتي
 االتجاھات التطوریة في التفكیر االستقرائي 
التطور المعرفي في مرحلة الرشد ، أنماط 

 التدھور المعرفي  
دى الكبار ، الذكاء السیال والذكاء المتبلور ل

مبادئ أساسیة للتطور المعرفي في مرحلة الرشد 
 ،الحكمة والشیخوخة

ما أھم المجاالت الخاصة التي تتناولھا النظریات 
 التطوریة :

الطبیعة البشریة.•   
ھل النمو كیفي أم كمي؟•   

كیف تسھم كل من التنشئة (التربیة) والوراثة • 
 في النمو؟

ما الذي ینمو؟ •   
الدراسات في التطور المعرفي  عرض نماذج من

التي كلف بھا الطلبة ومحاولة تطبیق ما اخذوه 
 من المعلومات عن الدراسات التطوریة

عرض نماذج من الدراسات في التطور المعرفي 
التي كلف بھا الطلبة ومحاولة تطبیق ما اخذوه 

 من المعلومات عن الدراسات التطوریة
 االمتحان الفصلي

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / قیاس 
 وتقویم

الفصل 
الدراسي 

 االول

دراسات متقدمة في علم 
 2   النفس التربوي

العبء المعرفي/ عادات العقل/ مھارات التفكیر 
المحوریة/التفكیر / االتجاه المعرفي في التعلیم و 

واسس صیاغتھا  التعلم الفعال/ االھداف  التربویة
في  المجال المعرفي و الوجداني و النفس 

حركي على وفق نظریة بلوم / انتقال اثر التعلم / 
 االسالیب المعرفیة/ الدافعیة و دورھا في التعلم



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / قیاس 
 وتقویم

الفصل 
الدراسي 

 االول

دراسات متقدمة في 
القیاس و التقویم 

 التربوي
  3 

 منطق القیاس النفسي ومنحى القیاس
المعاییر وتقنیین المقاییس -2  

منطق قیاس الصدق  -3  
اسالیب الصدق -4  

منطق قیاس الثبات -5  
اسالیب االثبات  تحلیل التباین االحادي- 6  

قیاس الذكاء والتطورات التي طرأت عبى   -7
لذكاءمقیاس بینة ل  

 الصورة الرابعة والصورة الخامسة
مشكالت قیاس الذكاء -8  
االختبارات التحصیلیة-9  

استراتیجیات حكمة االختبار -10  
تصنیف فردركسون الستراتیجیات حكمة  – 11

 االختبار

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / قیاس 
 وتقویم

الفصل 
الدراسي 

 االول

القیاس العقلي في 
 2   المنظور التربوي

 ماھیة نظریة القیاس
 مشكالت في قیاس األبنیة النفسیة

 نظریة القیاس على أنھا فرع من فروع المعرفة
 المفاھیم األحصائیة لنظریة القیاس

 التوزیع الطبیعي ووصف األداء الفردي
 التنبؤ باألداء الفردي
 معاییر تقییم النظریة

قلي ، نشأة القیاس العقلي القیاس الع  
 مفھوم القدرة ، مفھوم االستعداد ، مفھوم العامل 

استخدامات االختبارات العقلیة ، تصنیف 
تعریفات القدرة العقلیة ، تصنیف اختبارات 
القدرة العقلیة ، العوامل المؤثرة في القدرة 

 العقلیة
نظریات التكوین العقلي ، مقدمة ، األسس 

نظریات التكوین العقلي المعتمدة في تصنیف  
نظریة أحادیة العامل ، نظریة العاملین ، 
مكونات العامل العام ، العامل الخاص ، 

 األنتقادات الموجھة للنظریة 
نظریة العوامل المتعددة ، نظریة ثورندایك 
 ،العوامل المنفصلة ، تصنیف القدرة العقلیة

نظریة ثیرستون ، مصفوفة األرتباط بین عوامل 



العقلیة ، التداخل بینھا ونظریة سبیرمان  القدرة
وثورندایك ، العوامل األولیة الرئیسة للقدرة 

 العقلیة
نظریات النماذج الھرمیة ، ماھیة النظریات 
الھرمیة ، نظریة فرنون ، نظریة جیلفورد ، 

 نظریة بیرت 
نظریة القیاس التقلیدیة ، ماھیة النظریة ، 

ة ، أفتراضات النظریة ، مسلمات النظری
 الخصائص القیاسیة وفقا لنظریة القیاس التقلیدیة 

نظریة القیاس الحدیثة ، ماھیة النظریة ، 
أفتراضات النظریة ، مسلمات النظریة ، 

 الخصائص القیاسیة وفقا لنظریة القیاس الحدیثة

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه / قیاس 
 وتقویم

الفصل 
الدراسي 

 االول

دراسات متقدمة في  
 2   الشخصیة

 مبادئ أساسیة في مجال القیاس والتقویم :
 فلسفة بناء األختبارات والمقاییس النفسیة .

األخطاء الناجمة عن أساءة استخدام المقاییس 
 واالختبارات .

 الشروط العلمیة ألنتقاء االختبارات والمقاییس .
ومقاییس اقصى االداء .مقاییس االداء الممیز   

 خصائص القیاس النفسي والتربوي .
 مصادر أخطاء القیاس :

 مصادر تتعلق بأداة القیاس .
بأجراءات تطبیق األختبار .    

باألفراد المفحوصین .    
نظریة القیاس التقلیدیة ( النظریة الكالسیكیة في 

 القیاس ) 
 مقدمة عن نظریة القیاس الكالسیكیة .

القیاس الكالسیكیة . مسلمات نظریة  
 الدرجة الحقیقیة والدرجة المالحظة .

 التوزیع األعتدالي للسمات والخصائص .
 الخصائص السیكومتریة لألختبارات والمقاییس .

 قیاس الشخصیة :
 صعوبات قیاس الشخصیة .
 أسالیب قیاس الشخصیة .

أنواع مقاییس الشخصیة ( التقریر الذاتي , تقدیر 
یة او العملیة , األسقاطیة ) .األخرین , األدائ  



أنواع صیاغة الفقرات في مقاییس التقریر الذاتي 
( العبارات التقریریة , األختیار األجباري , 

 المواقف اللفظیة ) .
 خطوات تصمیم مقاییس الشخصیة .

الصدق :  مفھومھ  ,  انواعھ  ,  مؤشرات 
 االستدالل علیھ.

قیة ودرجة الثبات   : مفھومھ  , ( الدرجة الحقی
 الخطأ )  أنواعھ , العوامل المؤثرة فیھ .

األخطاء الشائعة في التعامل مع الخصائص 
 السیكومتریة لالختبارات والمقاییس .

 قیاس االتجاھات :
 مفھوم االتجاه وأھمیتھ .

 تصنیف مقاییس األتجاھات .
 قیاس المیول :

 المیول وعالقتھا باالستعدادات الخاصة .
بانات المیول .أسالیب بناء است  



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه /  مناھج و 
 طرائق تدریس

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2   تعلیم مھارات التفكیر

 اوال/ماھیة تصمیم التدریس
 )Instructionمفھوم التدریس (
 )Teachingمفھوم التعلیم ( 
 )Learningمفھوم التعلم (
 )Designمفھوم التصمیم (

 علم تصمیم التدریس
 المشاركون في عملیة تصمیم التدریس

 لماذا تصمیم التدریس؟
 اھمیة وفوائد تصمیم التدریس

 الفرق بین تصمیم التعلیم وتصمیم التدریس
 ثانیا/

 الموضوع التعلیمي وتحلیل المھمة
 التعرف على الغایات التربویة
تنظیمھااختیار موضوعات ومھمات العمل و  

 تحلیل محتوى الدراسي
 فوائد تحلیل المحتوى الدراسي

 الخطوات االجرائیة لتحلیل المحتوى الدراسي
 انواع المحتوى الدراسي

 الخطوات االجرائیة لتحلیل محتوى تعلیمي
 طرائق معالجة المحتوى التعلیمي

 االصول النظریة لتفكیر تحلیل المھمة
 رابعا/

 نماذج في تصمیم التدریس
م النموذج ونموذج التدریسمفھو  

 االسس النظریة لتصمیم التدریس
 اھمیة نماذج التدریس

 خصائص النظام للتصمیم التدریسي
 انواع نماذج التدریس مع خططھا

 النماذج االجنبیة
 خامسا/

 التقویم في تصمیم التدریس
العالقة بین القیاس والتقویم واالختبار في تصمیم 

 التدریس
عالقتھ بالقیاس والتقویماالختبار التحصیلي و  

 اھمیة التقویم في المجال التربوي
 خصائص التقویم التربوي الجید



 انواع التقویم التربوي
-النشاطات الخارجیة المطلوبة:  

 نماذج دورة التعلم
 نموذج تنبأ , فسر , الحظ 
فردریك  –نموذج دامس , بوست وبرونین , بل 

,  , المشانج , دن ودن , رین زورلي , كایلن
 شلختر , دین تیكا

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه /  مناھج و 
 طرائق تدریس

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 4   بحث تطبیقي

 اوال/ استراتیجیات التفكیر
 استراتیجیات تعلیم التفكیر
 استراتیجیات القبعات الستة

 التفكیر السابر
 برنامج الكورت

 ثانیا/ تدریس مھارات التفكیر
 تنمیة مھارات التفكیر

 دور المعلم في تطویر التفكیر



 عرض المعلومات وتنظیمھا
تدریس مھارات التفكیر الخاصة بجمع 

 المعلومات
 االصغاء وتدوین المالحظات

 ثالثا/ مھرات التفكیر
 مفھوم مھارات التفكیر

 تصنیف مھارات التفكیر
 تطویر مھارات التفكیر

م مھارات التفكیرتنظی  
 رابعا/ التفكیر واللغة والتدریب

 ثراء اللغة وعمق التفكیر
 ثراء لغتك بسبب عمق تفكیرك
 التفكیر السلیم دعاؤه ذاكرة جیدة

 سیكولوجیة التفكیر
 ایھما اسبق اللغة ام الفكر

 تعریف اللغة
 التفسیر العلمي للتفكیر
 عالقة اللغة بالتفكیر

 اھداف التفكیر
التفكیر في التعبیر الكتابياستراتیجیات   

 
 خامسا/ معاییر عالمیة التفكیر

 معیار الوضوح
 معیار الصحة والدقة

 معیار العالقة
 معیار العمق
 معیار االتساع
 معیار المنطقیة
 سادسا/ التفكیر
 معنى التفكیر

 الغرض من التفكیر وفرضیاتھ
 الفروق الفردیة في التفكیر

 مستویات التفكیر
 التفكیر والمنھاج

 نماذج لتعلیم التفكیر
 طرائق تعلیم التفكیر



 معوقات تعلیم التفكیر
 انواع التفكیر

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

دكتوراه /  مناھج و 
 طرائق تدریس

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2   اللغة االنكلیزیة

• Motivation and Language 
Teaching:  

Implications of Instrumental 
Motivation in TEFL 

• EFL Instructional Materials: 
 Design, Development, and 

Evaluation 
• EFL Teacher as an Instructional 

Planner: 
 Qualifications and Skills 

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

علم النفس ماجستیر / 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول
 2   منھج البحث التربوي

البحث العلمي واھمیتھ كتابة خطة البحث كتابة 
 تقریر البحث المنھج الوصفي المسحي  المسح
االجتماعي والتربوي والراي العام المنھج 
الوصفي تحلیل المحتوى المنھج الوصفي 

الدراسات المقارنة لالسیاب المنھج الوصفي 
دراسة الحالة والطریقة الطولیة والمستعرضىة 
المنھج التجریبي المفھوم والسالمة الداخلیة 

والخارجیة تصامیم تجریبیة الفرضیات 
رضیة المتغیرات وصیاغتھا وقبول ورفض الف

 في البحث التجریبي



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول
 3   االحصاء التربوي

مقدمة في األحصاء التربوي والنفسي . 
المتغیرات . انواع البیانات . مقاییس النزعة 

الوسط الحسابي , الوسیط , المنوال .  المركزیة :
مقاییس التشتت : التباین , األنحراف المعیاري . 
مقاییس العالقة ( مقاییس األرتباط ) : معامل 

أرتباط بیرسون , معامل ارتباط سبیرمان الرتبي 
, معامل ارتباط فاي ( االقتران )  , معامل 

ارتباط كن ( التوافق )  ,معامل أرتباط 
األصیل , معامل أرتباط بوینت  بایسیریال

بایسیریال الطبیعي , معامل ارتباط بوینت 
بایسیریال االعتباري , معامل   . تفسیر قیمة 

معامل االرتباط المحسوب : جداول التفسیر  ,  
معامل التحدید ومعامل األغتراب  ,  القیم 

الحرجة لمعامالت االرتباط  ,  األختبار التائي 
مل االرتباط  ,  األختبار لداللة معنویة معا

الزائي لداللة معنویة معامل االرتباط . أختبار 
الفرضیات األحصائیة : مفاھیم أحصائیة متعلقة 

بأختبار الفرضیات االحصائیة : الفرضیة 
الصفریة والفرضیة البدیلة  .    مستوى الداللة 

االحصائیة  ,  درجات الحریة  , القیم الجدولیة , 
الخطأ من النمط األول و  – أخطاء المعاینة

الخطأ من النمط الثاني.مقاییس الفروق : 
األختبار التائي لعینة واحدة . األختبار التائي 
لعینتین مستقلتین . األختبار التائي لعینتین 

 مترابطتین . تحلیل التباین األحادي .

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

/ علم النفس  ماجستیر
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول
 2   علم النفس النمو

مدخل الى التطور عند االنسان مبادئ تطور 
االنسان نظریات التطور االنساني نظریات 

 التحلیل النفسي نظریات التعلم  النظریات
االنسانیة  النظریات المعرفیة النظریات 

االیثولوجیة النظریات االیكولوجیة التطور 
المعرفي لمرحلة الرضاعة/الطفولة/المراھقة 

تطور اللغة / وظائف اللغة نظریات تطور اللغة 
التطور االنفعالي واالجتماعي التطور المعرفي 

نظریات التطور المعرفي صعوبات التعلم 



التخلف/ الموھبة/ االبداع  الذكاء/ التطرف/
 التطور االخالقي نظریات التطور االخالقي

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول

اساسیات القیاس و 
 2   التقویم

تعریف مفھوم ( االختبار , القیاس , التقویم , 
العالقة بینھما ) المتغیرات , مفھومھا , التقییم , 

انواعھا  مستویات القیاس انواع التقویم التربوي 
االھداف التعلیمیة , اھمیتھا , مستویاتھا , 

مواصفات كتابة الھدف الجید , ھرمیة االھداف 
التعلیمیة االختبارات التحصیلیة ,المقالیھ , 

الموضوعیة , ممیزاتھا , عیوبھا خطوات بناء 
ختبار تحدید المحتوى , صیاغة االھداف , اال

بناء جدول مواصفات , اعداد االختبار في 
صیغة االولیة , التحقق من الصدق 

الظاھریلالختبار , اعداد تعلیمات االختبار , 
التجربة االستطالعیة , التحلیل االحصائي 
لفقرات االختبار صدق االختبار , انواعھ , 

االختبار , طرق  .ثبات10العوامل المؤثرة فیھ 
 حساب العوامل المؤثرة فیھ

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول

 -علم النفس التربوي 
 2   متقدم

مقدمة في علم النفس التربوي اإلحساس 
واإلدراك االنتباه التفكیر االحساس واالدراك 

االنتباه  التفكیرالتذكر والنسیان الدافعیة  الفروق 
الفردیة التغذیة الراجعة انتقال اثر التعلم تعلم 

 المفاھیم االنفعاالت

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول
 2   نظریات الشخصیة

سیكولوجیة الشخصیة المفاھیم والمحددات أنواع 
الشخصیة كاألتي : آریك  الشخصیة  نظریات

آریكسون , البرت بالندورا , كیرت لیفین , 
جوردون البورت , ابراھام ماسلو , جورجین 

آیزنك , ریموندكاتل , سكنر , دوالرد ومیللیر , 
كارل روجرز . أنواع الشخصیة كاألتي : 

الشخصیة السریة , االسویة , القلقة , النفصامیة 
. أضافة إلى الناشط , االكتئابیة , الیزوستانیة 



العلمي یقوم كل طالب باعداد بحث حسب تنسیب 
 أستاذ المادة

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول
 2   اللغة االنكلیزیة

1. Behaviorism 2. Cognitivism/ 
Mentalism 3. Constructivism 4. 

Holistic Learning Theory  5. 
Experiential Learning Theory 6. 

Krashen Theory  7. Interlanguage 
Theory 8. Linguistic Universals 9. 

Accultration / Pidginization 
Theory 10. Connectivism In each 

theory the following areas are 
covered: 1. Theoretical 

framework  2. Basic principles 3. 
View to language and language 

learning 4. Classroom 
applications 5. Criticism 6. 
Prominent figures and their 

contributions 

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 االول
 مداولة بین الطالب واالستاذ    بحث تطبیقي

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2   تعلیم التفكیر

التطور التاریخي لتعلیم التفكیر مدخل تعلیم 
مھارات التفكیر طبیعة التفكیر عوامل نجاح 

تعلیم التفكیر  تعلیم التفكیر برامج تعلیم التفكیر 
عادات العقل معییر عالمیة التفكیر اھمیة تعلیم 

 مھارات التفكیر وتعلمھا وتعلمھا



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
ة التربوی

 والنفسیة

ماجستیر / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2   علم النفس المدرسي

تقدیم محاور مادة علم النفس المدرسي للفصل 
الثاني / تاریخ علم النفس المدرسي / العالقة بین 

العلوم االخرى/ اتجاھات  علم النفس المدرسي  و
حدیثة في تفسیر السلوك المدرسي/ انتقال عجز 
التعلم/ انماط التفاعل الصفي/ دور االخصائي 
النفسي المدرسي في حل بعض المشكالت/ 

 خدمات علم النفس المدرسي/ انتقال عجز التعلم

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

علم النفس ماجستیر / 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2   علم النفس المعرفي

 مقدمة في علم النفس المعرفي/ االنتباة و االدراك
/ معالجة المعلومات / تمثیل المعلومات في 

التنظیم المعرفي/ االسالیب المعرفیة / اسالیب 
التعلم/ التفكیر بین القدرة و المھارة و االسلوب/ 
حل المشكالت و الخبرة / الذكاء رؤیة معاصرة 
/ ما وراء المعرفة و الذاكرة / العبء المعرفي / 

 اللغة و الفكر

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2   نظریات التعلم و التعلیم

التعلیم , التدریس ,  مصطلحات عامة (التعلم ,
التربیة ) / النظریات الترابطیة , نظریة التعلم 
الشرطي / التعلم بالمحاولة و الخطا / االشتراط 

االجرائي/ نظریات التعلم المجالیة / نظریة 
تولمان/ التعلم بالمالحظة / االتجاه االنساني في 
التعلم الفعال/ نظریات التعلیم برونر/ اوزبل / 

 بلوم

بیة ابن رشد التر 
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر / علم النفس 
 التربوي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2   اللغة االنكلیزیة

1. Behaviorism 2. Cognitivism/ 
Mentalism 3. Constructivism 4. 

Holistic Learning Theory  5. 
Experiential Learning Theory 6. 

Krashen Theory  7. Interlanguage 
Theory 8. Linguistic Universals 9. 

Accultration / Pidginization 
Theory 10. Connectivism In each 

theory the following areas are 
covered: 1. Theoretical 

framework  2. Basic principles 3. 
View to language and language 

learning4. Classroom applications 



5. r Citicism 6. Prominent figures 
and their contributions 

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر /  مناھج و 
 طرائق تدریس

الفصل 
الدراسي 

 االول
 مداولة بین الطالب واالستاذ    بحث تطبیقي

التربیة ابن رشد  
االنسانیةللعلوم   

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر /  مناھج و 
 طرائق تدریس

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 3   تقویم المنھج و نماذجھ

مفاھیم عامة عن المناھج/ اسس بناء المنھج/ 
محتوى تعلیمي تعلمي,  عناصر المنھج (اھداف ,

طرائق تدریس , نشاطات , وسائل تعلیمیة , 
التقویم)نماذج اجنبیة لتقویم المنھج / نماذج 
عربیة لتقویم المنھج / انموذج مقترح لتقویم 
المنھج , انواع تقویم المنھح/ صعوبات تقویم 

 المنھج / جوانب تقویم المنھج



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

 العلوم
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر /  مناھج و 
 طرائق تدریس

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2   استراتیجیات التدریس

 أوالً/ مقدمة الى أستراتیجیات التعلم والتعلیم  
 تعریف أستراتیجیات التعلم   

 أھمیة أستراتیجیات التعلم
عالقة االستراتیجیات المعرفیة بالذكاء والقدرات 

 العقلیة 
 االساس النظري للتعلم النشط 

 أنماط أستراتیجیات التعلم 
 أختیار أستراتیجیات التعلم 

 دور الطالب في أستراتیجیات التعلم النشط 
 دور المعلم في أستراتیجیات التعلم النشط 

االمور الواجب مراعاتھا في أستراتیجیات التعلم 
 والتعلیم 

ھ تصلأستراتیجیات التعلم والتعلیم والطرائق الم
 بھا 

تطبیق أستراتیجیات التعلم النشط / خطط منوعھ 
) أسبوع / تدریب عملي  2(  

 
ثانیاً / أسترتیجیات التدریس / أو الحدیثة في 

 التدریس 
 أستراتیجیة التعلم المتمایز 

 خطوات التعلـــــــــــــــــــــــــم المتمایز 
 الفرق بین التعلم العادي والتعلـم المتمایز 

التعلـــــــــــــــــــــــــــــم المتمایز  أشكال  
 مجاالت التمایز فـــــــــــــــــــــي التعلیم 
 تطبیق عملي / خطط عن التعلیم المتمایز 

 
 أستراتیجیة األستقصاء (األكتشاف)

 خطوات طریقة األستقصاء 
 درس تطبیقي على األستقصاء 

أمور یجب ان تراعى في أستخدام االستقصاء 
میزات االستقصاءوم  

 أستراتیجیة التعلم التعاوني 
خطوات تنفیذ الدرس التعاوني / جیكسو / 

 مجموعات صغیرة وكبیرة 
 عناصر التعلم التعاوني 

الشروع في التعلم التعاوني في الغرفة الصفیة 



 مع أسالیبھ 
 نماذج مادلین ھنتر 

MATUنظام   والتعلم معاً تعلیم االقران /  
STADوفرق التحصیل  المقطوعة أو التكاملیة  

 / التحدي الجماعي 
. أستراتیجیات حل المشكالت  4  

 مسؤولیة المعلم في طریقة حل المشكالت 
 خطوات حل المشكالت وكیف تنفذ خطة العمل

تحلیل أستراتیجیة حل المشكلة وخصائص التعلم 
 بأسلوب حل المشكلة 

 ثالثاً / أستراتیجیات تدریس مھارات التفكیر 
یجیة التفاكر (العصف الذھني )أسترات  

 أستراتیجیة لعب االدوار 
 أستراتیجیات المجموعات 

 أستراتیجیات األسئلة التي تولد االفكار 
أستراتیجیات التفكیر الناقد وتنمیتھ . تعریف , 

خصائص , قدرات وأمكانیات , مھارات , أھمیة 
 ,   الھدف 

ــــــــــــر الناقد تعلیـــــــــــــــــــــم التفكیـــــــــــ  
دور المعلم فــــــــــــــــــــــي تنمیة التفكیر 

 الناقد 
معوقــــــــــــــــــــــات تعلیــــــــــم التفكیر 

 الناقد 
قیاس التفكیر الناقد دروس تطبیقیة ألنواع 

 التفاكر 
 
 

. أستراتیجیات ما وراء المعرفي 6  
ء المعرفي خطوات تعلیم وتعلم التفكیر ما ورا  

 أستراتیجیات تطویر التفكیر ما وراء المعرفي 
 قیاس مھــــــــــــــــــــارات ما وراء المعرفي 
 التطبیق التربوي / خطط متنوعــــــــــــــــــھ 

 رابعاً / أستراتیجیات التدریس االبداعي 
 التدریس باألثارة العشوائیـــــــــــــــــة 

بیھــــــــــــــات التدریس بالمجاز والتش  
 التدریس بأستخدام قبعات التفكیر الست 



 التدریس بأسلوب التعلیم المدمــــــــــج 
 التدریس بأستخــــــــــــدام التخیــــــــل 
 التدریس بأستخدام التعلیـــــــم البصري 

التدریس بأستخدام الخرائط المعرفیة والخرائط 
 الذھنیة 

ــــــــــــــــــــــــــق . التدریس وفــــــ 8
 الذكاءات المتعدده 

كیف تتعرف الى ذكـــــــــــــــــــــــــــاءات 
 الطلبــــــــــــــــــــھ ؟

الذكاءات المتعدده والتعلیم , نماذج تطبیقیة 
 عملیـــــــــــــــــــــــــة 

اي خطط ودروس عن التدریس باستراتیجیات 
واعھالتدریس االبداعي بأن  

 أستراتیجیة التعلم من أجل التمكن 
 تطبیقات عملیة من المناھج الدراسیة 

 
-) أسبوع لألبحاث والنشاطات االخرى 2یبقى (  



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر /  مناھج و 
 طرائق تدریس

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2   اختبارات و مقاییس

 القیاس المحكي المرجع
بناء االختبارات النحكیة الربع في البعد  -

 االنفعالي.
الصدق في االختبارات المحكیة -  

الیات في االختبارات المحكیة -  
نماذج اللوغارتمیة. -  

نموذج راش -  
خصائصھ -  

ممیزاتھ -  
طریقة استخدامھ. -  



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر /  مناھج و 
 طرائق تدریس

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2   اصول التربیة

 معنى الفلسفة
 مفھوم الفلسفة
 اھداف الفلسفة

 العالقة بین الفلسفة والتربیة
 وظائف فلسفة التربیة

 مفھوم النظام التعلیمي عن طریق معرفة مفاھیمھ
 تشخیص بعض المفاھیم الخاطئة

 اثارة االسئلة
 التدریب على التحلیل والتركیب

 ادارك العالقات الجدیدة
 مواجھة بعض مشكالت الصداع القیمي

 نقد وازالة عوامل التناقض
 تطور العملیة التعلیمیة واقتراح خطط جدیدة
 الفلسفة التربویة واثرھا في المناھج الدراسیة

 مصادر المناھج الدراسیة
 الفلسفات التربویة

قفھا من الكون , االنسان , المثالیة وتطبیقھا ومو
 القیم , المجتمع وموقفھا من العملیة التربویة

التربیة , االھداف , الطالب ,/ المعلم , المنھج , 
 الطریقة

 الفلسفة الواقعیة وموقفھا من المفاھیم السابقة
 الفلسفة الطبیعیة وموقفھا من المفاھیم السابقة

السابقةالفلسفة البراجمانیة وموقفھا من المفاھیم   
 الفلسفة الوجودیة موقفھا من المفاھیم السابقة

 فلسفة التربیة العربیة االسالمیة
الغزالي , ابن سینا , الفارابي , ابن خلدون , ابن 

 سحنون
 القاسي , العلماوي , ابن الجماعة , ابن الجوزي

 موقفھم من الكون , الطبیعة االنسانیة

التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

علوم ال
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر /  مناھج و 
 طرائق تدریس

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
  3   بحث تطبیقي



التربیة ابن رشد  
 للعلوم االنسانیة

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر /  مناھج و 
 طرائق تدریس

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2   اللغة االنكلیزیة

• Motivation and Language 
Teaching:  

Implications of Instrumental 
Motivation in TEFL 

• EFL Instructional Materials: 
 Design, Development, and 

Evaluation 
• EFL Teacher as an Instructional 

Planner: 
 Qualifications and Skills 

التربیة ابن رشد  
االنسانیةللعلوم   

العلوم 
التربویة 
 والنفسیة

ماجستیر /  مناھج و 
 طرائق تدریس

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

دراسات في االتصال و 
    التواصل التعلیمي

اساسیة في عملیة التواصل  مصطلحات و مفاھیم
/ التعریف بنظریة االتصال و التواصل/ الیة 

االتصال و التواصل وانواعة/ وظائف االتصال 
و التواصل / نظریات االتصال و التواصل/ 

التواصل اللفظي وغیر اللفظي/ السیاق واثره في 
عملیة التواصل/ وسائل االقناع و االستمالة/ 

االتصال الصفي/ مھارات التواصل التعلیمي/ 
 مظاھر االتصال و التواصل

 


