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 املقررات الذراسية
Department Principal Courses 

 :املواد اإللزامية التخصصية :  أوًال 
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Course Name 
 

 General Psychology-  2 2علم الىفغ العام ن .ث.د 101 1

 Principles of Administration-  2 2مبادئ ؤلاداسة  ن.ث.د 104 2

  Pedagogy Basics-  2 2أصٌى التربُت  ن.ث.د 105 3

 Educational Psychology 101 2 2علم الىفغ التربىي  ن.ث.د 201 4

 Social Psychology 101 2 2علم الىفغ الاحخماعي  ن.ث.د 202 5

 Child Psychology 101 2 2علم هفغ الؼفىلت  ن.ث.د 203 6

ب  ن.ث.د 209 7  Training and Preparation 104 2 2ؤلاعذاد و الخذٍس

خ التربُت  ن.ث.د 210 8  History of Education 105 2 2جاٍس

   Comparative Education 105 2 2جشبُت ملاسهت  ن.ث.د 211 9

 Curricula Foundations 105 2 2أظغ اإلاىاهج  ن.ث.د 212 10

 Psychology of Adolescenc 203 2 2علم هفغ اإلاشاهلت  ن.ث.د 301 11

م و اللُاط  ن.ث.د 303 12  Evaluation of Measurement 106+101 3 2الخلٍى

 Human Relations 104+101 2 2عالكاث إوعاهُت  ن.ث.د 304 13

 Educational Sociology 108+105 3 2علم الاحخماع التربىي  ن.ث.د 305 14

 Strategies of Education 212 2 2اظتراججُاث الخعلُم  ن.ث.د 307 15

 Mental Health 301 2 2الصحت الىفعُت  ن.ث.د 401 16

اث الشخصُت  ن.ث.د 402 17  Theories of Personalities 203+202 3 2هظٍش

 Psychology of Groups Especial 203+202 3 2ظُيىلىحُت الفئاث الخاصت  ن.ث.د 403 18

 Behavioral Problems of Children 203+202 2 2اإلاشىالث العلىهُت لألػفاٌ  ن.ث.د 404 19

 Intelligence and Individual Differences 303 2 2الزواء و الفشوق الفشدًت  ن.ث.د 405 20

 Learning Difficulties 203+202 3 2صعىباث الخعلم  ن.ث.د 406 21

 Educational Planning 208+104 2 2جخؼُؽ جشبىي  ن.ث.د 407 22

 Educational Supervision 212+104 2 2إششاف جشبىي  ن.ث.د 408 23

 Psychological Tests 303+203 3 2اخخباساث هفعُت  ن.ث.د 501 24

 Psychology of Ageing 301+202 3 2علم هفغ الشُخىخت  ن.ث.د 502 25

  Guidance and Counseling 402+106 3 2الخىحُه و ؤلاسشاد الىفسخي  ن.ث.د 601 26

 Education Technology 307 3 2جىىىلىحُا الخعلُم  ن.ث.د 410 27

 School Management 408+407 3 2إداسة مذسظُت  ن.ث.د 801 28

باث مُذاهُت  ن.ث.د 802 29  Field Exercises 601+209 3 4جذٍس

+407+207 2 2مششوع جخشج  ن.ث.د 803 30

408+501 

Graduation Project 
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Course Name 

 

 Physiology--  2 2علم وظائف ألاعظاء  ن.ث.د 102 1

 0020fcv--  2 2أظاظُاث البدث العلمي  ن.ث.د 103 2

 Descriptive Statistics--  2 2ؤلاخصاء الىصفي  ن.ث.د 106 3

ت  ن.ث.د 308 4  English Terminologies 61 2 2 (أ)مصؼلحاث إهجليًز

 The Basics of Sociology--  2 2مبادئ علم الاحخماع ن .ث.د 107 5

 Scientific Research Methods 103 2 2ػشق البدث العلمي  ن.ث.د 207 6

 Educational Statistics 106 2 2ؤلاخصاء التربىي  ن.ث.د 208 7

 
.  أحذات دراسية 8 خيتار منها الطالب ما و يزيذ على :املواد اوختيارية : ثالثا
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Course Name 

 

  104 2 2عهى اننفس اإلداري  ٌ.ث.د 204 1

 IndustrialPsychology 104 2 2عهى اننفس انصنبعي  ٌ.ث.د 205 2

عهى اننفس انبيئي  ٌ.ث.د 206 3

 

2 2 101 Environmental 

Psychology 

 Criminal Psychology 202 2 2عهى اننفس انجنبئي  ٌ.ث.د 302 4

 Educational Theories 211 2 2نظريبث حربىيت  ٌ.ث.د 306 5

 Education In Libya 211+210 3 2انخعهيى في نيبيب  ٌ.ث.د 409 6

 Time Management 407 3 2إدارة انىقج  ٌ.ث.د 503 7

حكنىنىجيب اإلدارة  ٌ.ث.د 504 8

 

2 3 407 Administration 

Technology 

اقخصبديبث انخعهيى  ٌ.ث.د 505 9

 

2 3 407 Education Economies 

 Syllabus Design 410 3 2حخطيط ينبهج  ٌ.ث.د 506 10

عهى اننفس انخجريبي  ٌ.ث.د 602 11

 

2 3 501 Experimental Psychology 

 Cognitive Psychology 405+301 3 2عهى اننفس انًعرفي  ٌ.ث.د 701 12

 Resource Planning 505 3 2حخطيط يىارد  ٌ.ث.د 702 13

إدارة و سيبسبث انخعهيى  ٌ.ث.د 804 14

 

2 3 407+408 Administration and 

Education Policies 

 Vocational Guidance 601+301 3 2حىجيه يهني  ٌ.ث.د 805 15

 Quality Management 408+407+209 3 2إدارة انجىدة  ٌ.ث.د 806 16
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 اإلرشاد أالعالج النفسي بقسم توصيف املقررات
 

يهذف هزا د إ ع ٌ عهى اننفس انعبو (101)

اإلالشس إلي فهم اللىاهين العُيىلىحُت العامت 

للعلىن ؤلاوعاوي ودوافعه ومخغيراجه والخيبؤ 

خظمً حعٍشف  مً خالٌ اإلادياث العملُت ٍو

علم الىفغ ومىطىعاجه ومجاالجه الخؼبُلُت 

ومىاهج بدثه ومذاسظه وجمهُذ عً وظائف 

الجهاص العصبي ودوافع العلىن والاهفعاالث 

 ً والخعلم والعملُاجالعللُت العلُا وجيٍى

. الشخصُت ؤلاوعاهُت

 د إ ع ٌ أسبسيبث انبحث انعهًي (103)
يهذف هزا اإلالشس إلي إعذاد الؼالب بالخعشف 

والفهم علي خلُلت اإلاعشفت وأهىاعها وػشائف 

الحصٌى عليها وفلعفتها وأظلىب الخفىير 

العلمي ومميزاجه وششوػه وعىامل جشفُعه في 

خلل ؤلاسشاد والعالج الىفسخي وأظالُب 

الىخابت العلمُت والىلذ مً خالٌ دساظت 

همارج ملاسهت والخعشف علي اللُم ألاخالكُت 

للبدث العلمي وفهم وهلذ مبادئ اإلاىطىعُت 

. والخعمُم

 يهذف د إ ع ٌ اإلحصبء انىصفي (105)

 ءهزا اإلالشس إلي الخعٍشف بعلم ؤلاخصا

ومفاهُم وعملُاث الىصف الشكمي للبُاهاث 

ت والدشدذ والعالكاث  مً خالٌ النزعت اإلاشهٍض

ت ومعامالث الاسجباغ والاهدشاف  اإلاعُاٍس

اإلاعُاسي ومشاخل اظخخذام ألاظالُب 

ؤلاخصائُت وػشائلها وهُفُت اخخُاسها إلاالئمت 

اإلاىطىع اإلابدىر في الظاهشة الىفعُت وبىاء 

الفشطُاث واخخباسها وظبل جدلُل البُاهاث 

وفم همارج مخخاسة مً دساظاث وبدىر 

. عملُت خلُلُت معاصشة وهلذها

 د إ ع ٌ عهى اننفس االجخًبعي  (202)
يهذف هزا اإلالشس إلي الخعشف علي معالم جأزش 

ظلىن ألافشاد في خاالث الخعامالث الاحخماعُت 

مً خالٌ اإلاىاكف واإلاثيراث الاحخماعُت 

خعشف علي ألاػش اإلاشحعُت للثلافت  اإلاخعذدة ٍو

اإلاجخمعُت وآزاسها علي صُاغت الاظخجابت 

دساظت عملُاث جأزير والعلىهُت للفشد، 

ً علي ظلىن ألافشاد  وجيىن الاججاهاث  آلاخٍش

شمل هزا اإلالشس يها وسالىفعُت وجىىُياث حغحي

حعٍشف علم الىفغ الاحخماعي ومىاطُعه 

وعالكاجه ببلُت العلىم العلىهُت ومىاهج 

البدث فُه مً خالٌ همارج أبدازه اإلاهمت 

ً وهمى الجماعاث وػشائف  ودساظت جيٍى

الخيشئت الاحخماعُت وحغُيرها واللُم واللُادة 

والخميز والخعصب وبعع الظىاهش الاحخماعُت 

. اإلاىدشفت

د إ ع ٌ ينبهج انبحث انعهًي في  (203)

 تهذف هزه اإلاادة إلي إهعاب انًجبل اننفسي

الؼالب اإلاعشفت واإلاهاسة العملُت بأظغ 

اظخخذام اإلاىهج العلمي في دساظت الظىاهش 

والىكائع الىفعُت وفلعفت اخخُاس اإلاىهج 

اإلاىاظب وػشائم جؼبُلاجه ومذي الحاحت 
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للخعامل الاهخلائي اإلابخىش اإلاىاظب لؼبُعت 

: الىاكعت الىفعُت وحشمل مفشداث هزه اإلاادة 

ألاظغ العامت للمىهج العلمي وأهىاع مىاهج 

البدث العلمُت، اخخُاس مىهج الذساظت وفم 

جىىع اإلاشىالث البدثُت ، اإلاىهج ؤلاولُيُيي 

الىُفي وجىىُياث جؼبُله وأدواجه البدثُت 

الاخخباس ، مىهج دساظت /اإلاالخظت/اإلالابلت/

الحالت فلعفخه وأظالُبه الخؼبُلُت وػشائف 

 
ًا
 وآلُا

ًا
ا . جدلُل بُاهاجه ًذٍو

 حعتهذف د إ ع ٌ نظريبث انسهىك (204)

هزه اإلاادة اللُام بذساظت هلذًت دكُلت 

اث العلىهُت التي حششح  ملاسهت ألهم الىظٍش

وجدذد أظغ العلىن ؤلاوعاوي وعىامله 

 وومخغيراجه ودوافعه 
ًا
مداولت سظم جفعيرا

جدلُلي شمىلي إلاعالم العلىن ؤلاوعاوي مً 

. صواًا اهخماماتها ومجاالتها اإلاخخلفت

 يهذف د إ ع ٌ عهى نفس اننًى  (205)

هزا اإلالشس إلي دساظت ألاظباب والعىامل 

الىفعُت والاحخماعُت والبيُاث اإلاعشفُت 

والعاداث العلىهُت للزهش وألاهثي راث 

العالكت بالضواج ومخؼلباجه ألاخالكُت 

الجيعُت والاحخماعُت والفدىص الؼبُت 

ت واإلاعاًير الىفعُت اإلاخؼلبت لخىفير  العظٍى

البِئت العلُمت لتهُئت أحىاء الحمل ومخؼلباجه 

وجخم هزه الذساظاث عبر مىاكف وخاالث 

خلُلُت ًخم اخخُاسها مً كبل أظخار اإلاادة 

وػالبه وجذسط دساظت هلذًت شاملت للخعشف 

علي مىاحي جأزيراتها الىفعُت والاحخماعُت علي 

خابع  خُاة شخصُت الجىين اإلاعخلبلُت ٍو

مالمذ حغيراث الىمى ومخؼلباجه ومدارًشه عبر 

ت لإلوعان . بلُت اإلاشاخل العمٍش

د إ ع ٌ نظريبث  (206)

ٌعتهذف جذَسغ هزه اإلاادة انشخصيت

الخعشف علي آلُاث ميىهاث الشخصُت 

وجدذًذ أهماػها وػشائم كُاظها وجدلُل 

ميىهاتها والعىامل اإلاؤزشة فيها مً خالٌ 

اث اإلاخخلفت ، الخدلُلُت والعلىهُت  الىظٍش

  والاهماغوؤلاوعاهُت الظىاهشجُتوالعماجُت

دساظت وجدلُل : مً خالٌ اإلافشداث آلاجُت 

فاث الشخصُت اإلاخخلفت ، آلُاث  وهلذ حعٍش

اث  عمل ميىهاث الشخصُت ، هظٍش

اإلاُياهيزماث الذفاعُت / الشخصُت وحشمل 

اإلاميزة ليل شخصُت ومعالم اهدشافاث 

. الشخصُت

:  د إ ع ٌ انصحت اننفسيت (304) 

لخعٍشف اٌعتهذف هزا اإلالشس 

بمفاهُم الصحت الىفعُت والخىافم الىفسخي 

ومظاهش العلىن العىي والعلىن غير العىي 

ذسط خاالث ؤلاخباغ والظغىغ  وعىاملهما ٍو

والصشاعاث والاطؼشاباث واإلاشىالث 

وألامشاض الىفعُت ول هزه اإلاىاطُع جذسط 

مً خالٌ همارج مخخاسة لحاالث ومىاكف 

. خلُلُت مىخىبت أو مشاهذة

د إ ع ٌ االحجبهبث اننظريت  (305)

يهذف هزا انًعبصرة في اإلرشبد اننفسي 

اإلالشس إلي حعٍشف الؼالب بأهم الاججاهاث 

ت في ؤلاسشاد الىفسخي مً خالٌ دساظت  الىظٍش

أصىلها وجؼىسها دساظت هلذًت مً خالٌ 

. أظالُب الذساظت والدشخُص والعالج

 د إ ع ٌ انًشكالث انسهىكيت  (306)
يهذف اإلالشس إلي فهم ومعشفت أهم اإلاشىالث 

 بين 
ًا
والاطؼشاباث العلىهُت وخصىصا

ألاػفاٌ واإلاشاهلين مثل اطؼشاباث الىىم 
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وهلص الاهدباه وفشغ الحشهت واطؼشاباث 

ألاول والعلىن وجفهم إحشاءاث الىكاًت 

والدشخُص والعالج مً خالٌ دساظت همارج 

. خاالث جؼبُلُت

د إ ع ٌ يذخم عهى اننفس  (402)

 يهذف ملشس هزه "انعيبدي"اإلكهينيكي 

اإلاادة العلمُت الخعشف علي علم الىفغ 

ؤلاولُيُيي وأظعه ومبادئه وأدواجه 

الدشخُصُت وصُاغت الىصفاث العالحُت 

خيىن مدخىي . وػشائف جؼبُلها ومخابعتها ٍو

مفشداث هزه اإلاادة مً حعٍشف علم الىفغ 

العُادي مميزاجه العلمُت اإلاعشفُت ومهاساث 

خصائص واخخصاصاث وجؼبُلاجه الفىُت ، 

م اإلاعالج والعالكت بين أعظائه ،  الفٍش

ت والعملُت لعلم الىفغ و الاججاهاث الىظٍش

ظلبُاث واهخلاداث جدلم ششغ وؤلاولُيُيي ، 

العلمُت فُه ، اإلالابلت واإلاالخظت هُفُت 

ؤلاعذاد لها وششوػها اإلاىطىعُت والعملُت 

أظلىب ،ووبىائها وخشائؼها وجدلُل معلىماتها 

شهخابت ا الىفسخي والعالج اإلاخؼلب للحالت لخلٍش

مخؼلباث ومدارًش الخعامل مع الحالت و، 

اظخخذام الاخخباس اإلاىاظب وكشاءة ،واإلاشطُت 

. هخائجه

د إ ع ٌ االخخببراث وانًقبييس  (403)

هزه اإلاادة حعتهذف الخعشف والفهم اننفسيت 

لفلعفت وأدواث الاخخباساث واإلالاًِغ 

الىفعُت اإلاخخلفت اإلاعاصشة وأظالُب 

اظخخذامها ومفاهُمها ومصؼلحاتها وميىهاتها 

ودواعي اظخخذامها وعىامل صذكها وزباتها 

وفىىن جؼبُلها وكشاءة وجفعير هخائجها 

ها إلاؼابلت الىاكع اللُبي نومخؼلباث جلجي

وظلبُاث ومظاس ظىء اظخخذامها مً خُث 

شمل هزا اإلالشس دساظت  الاخخُاس والخؼبُم َو

اإلاخغيراث العابلت في الاخخباساث الىفعُت 

 العللُت وجدلُل وملاًِغ كاًِغوالم

الشخصُت اإلاعاصشة اإلاعمٌى بها في العُاداث 

عائُت سواإلاؤظعاث اٌالىفعُت الصحُت 

. اإلاخخلفت

 د إ ع ٌ أسبنيب حعذيم انسهىك  (407)
حعتهذف هزه اإلاادة الخعشف علي أظالُب 

العالحاث الىفعُت مً خالٌ وظائل 

 في مشاخل 
ًا
وجىىُياث حعذًل العلىن خصىصا

الؼفىلت مً خالٌ الخعشف علي أظباب 

وأعشاض اخالٌ العلىن غير اإلاشغىب 

ومداولت إخالٌ ظلىن مشغىب مدله ورلً 

اث الخعلم العلىهُت  مً خالٌ جؼبُلاث هظٍش

. اإلاخخلفت

خظمً هزا اإلالشس مفشداث     ٍو

حعٍشف مفاهُم الاطؼشاباث العلىهُت 

الىفعُت وجؼبُلاتها والخعشف علي أعشاطها 

وأظبابها وعالكتها باطؼشاباث وأمشاض الىفغ 

للىباس ، جدذًذ همارج جؼبُلُت للخعشف علي 

وظائل وأظالُب حعذًل للعلىن لبعع 

ألامشاض الىفعُت مثل الاطؼشاباث 

العُيىباجُت والصشع والخىخذ والجىىح 

العلىوي والزهان والللم ، جؼبُلاث واكعُت 

لبعع مً خاالث الاطؼشاباث العلىهُت 

وجدلُم بشامج عالحُت لخعذًل العلىن غير 

. اإلاشغىب فُه

 :د إ ع ٌ عهى نفس انطفىنت (505)
ٌعتهذف هزا اإلالشس الخعشف والفهم 

للمخغيراث الؼاسئت علي الؼفل في مشخلت 
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الؼفىلت وجدذًذ مخؼلباث ول مخغير 

والاخخُاحاث اإلاخؼلبت للمشخلت واإلاشىالث 

. اإلاترجبت علي ؤلاخالٌ بها وأظالُب اإلاعالجت

خظمً هزا اإلالشس دساظت ما ًخعلم بهزه  ٍو

ت  اث الخدلُل الىفسخي وهظٍش اإلاشخلت مً هظٍش

ت أسهعىن وغيرها ومشاحعت  حان بُاحُت وهظٍش

مشاخل الىمى كبل الىالدة وبعذها واإلاشىالث 

اإلاترجبت علي رلً وػشائم اإلاعالجت وججعُذ 

بعع هزه اإلاشاول في الشخصُت مً خالٌ 

. دساظت خاالث خلُلُت ملشوءة أو مشاهذة

د إ ع ٌ االحجبهبث اننظريت في  (508)

 ٌعتهذف هزا اإلالشس الخعشف انعالج اننفسي

ت   ألظعها الىظٍش
ًا
علي أظالُب العالج جبعا

ومفاهُم العالج الىفسخي وعملُاجه الخؼبُلُت 

للعالج ومىاكشت وجىطُذ ألاهذاف العالحُت 

ت الىفسخي  وفم مخخلف الاججاهاث الىظٍش

والخعشف على الخذماث الىفعُت وأهمُت 

 في جدعين أداء الفشد وأوحه الخعاطذ العالج

.   العالج الىفسخي اظالُبواإلامازلت بين

وجخظمً مىاطُع هزا اإلالشس اظخعشاض 

اث العالج الىفسخي وجدذًذ مفاهُمه  هظٍش

 ، اإلاعالج الىفسخيواحباث ووظماجه ، ، 

اإلالابلت و ، العالج الىفسخيأدواث و

لعُيىلىحُت واظخخذام الاخخباساث واإلالاًِغ 

. الىفعُت راث العالكت

مفاهُم الاطؼشاباث العلىهُت 

الىفعُت وجؼبُلاتها والخعشف علي أعشاطها 

وأظبابها وعالكتها باطؼشاباث وأمشاض الىفغ 

للىباس ، جدذًذ همارج جؼبُلُت للخعشف علي 

وظائل وأظالُب حعذًل للعلىن لبعع 

ألامشاض الىفعُت مثل الاطؼشاباث 

العُيىباجُت والصشع والخىخذ والجىىح 

العلىوي والزهان والللم ، جؼبُلاث واكعُت 

لبعع مً خاالث الاطؼشاباث العلىهُت 

وجدلُم بشامجعالحُت لخعذًل العلىن غير 

 .اإلاشغىب فُه

د إ ع ٌ انعالج انًعرفي  (703)

 كشس ظتهذف هزه المي(CPT)انسهىكي

اث العالج اإلاعشفي  الؼالب بحعٍشف هظٍش

العلىوي ألاظاظُت واظخخذام اإلالاًِغ 

واإلاشاكبت الزاجُت وجدذًذ اإلاعشفت العلىهُت 

للمٍشع وجلذًم ػشائم ومهاساث العالج 

اإلاعشفي العلىوي والعالج اإلاعشفي العلىوي 

لبعع ألامشاض الىفعُت مثل الاهخئاب 

واطؼشاباث الهلع ، والشهاب الاحخماعي 

شمل هزا اإلالشس  والىظىاط اللهشي َو

اث العالج اإلاعشفي العلىوي ، : مفشداث  هظٍش

الخلُُم اإلاعشفي العلىوي للمٍشع ، جلُُم 

الصُاغت واظخخذام اإلالاًِغ واإلاشاكبت ، 

اظتراجُجُاث واإلاعشفُت العلىهُت للمٍشع ، 

اإلاهاساث ألاظاظُت في العالج اإلاعشفي العلىوي ، 

الخعاون واظخخذام الاهدشاف اإلاىحه ، و

اإلاشترن مع الحالت في وطع ألاهذاف العالحُت 

همارج مً اإلاشىالث الىفعُت العلىهُت ، و

العالحاث اإلاعشفُت العلىهُت لبعع ألامشاض و

الىفعُت ، الاهخئاب ، الشهاب الاحخماعي 

. جذاعُاث الاهخداس وغيرهاوالىظىاط ، 

 

 

 


