
 

 مقرر السنة األولى 

 الكتاب املقرر  املادةاسم  م

 علم النفس العام  1
د. أنور   -اسس علم النفس العام  د.طلعت منصور  

 د. فاروق أبو عوف  -د. عادل عزالدين    -الشرقاوي  

 علم النفس الفروق الفردية د. أحمد محمد الزعبي علم النفس الفروق  2

 1علم النفس النمو   3
شيخوخة(    -مراهقة    -  علم النفس النمو ) طفولة  

 د.حامد عبد السالم زهران

 سيكولوجية النمو د. بدر أبراهيم الشيباني  سيكولوجية النمو  4

 علم النفس التربوي  5
اساسيات علم النفس التربوي د. صالح حسن  

 الداهري 

 علم النفس االجتماعي 6
ترجمة د.سلوى   -علم النفس االجتماعي تأليف المبرت  

 عثمان نجاتي  د. محمد  -املال  

 1اإلرشاد النفس ي   7
اإلرشاد النفس ي االتجاه املعاصر د.ئاسو صالح سعيد  

 أ.م . حسين وليد حسين عباس  -علي  

 علم النفس الصناعي كامل عويضة  علم النفس الصناعي 8

 نظريات الشخصية د . أيوب لطفي مخدوم نظريات الشخصية  9

 الشامل في مهارات التفكير  د.ثائر حسين  مهارات التفكير   10

 

 الثانية مقرر السنة 

 الكتاب املقرر  اسم املادة م

 علم النفسية الشخصية د.حلمي املليجي  علم النفس الشخص ي  1

 الصحة النفسية د.مصطفى فهمي  الصحة النفسية 2

 علم نفس النمو العام 3
علم نفس النمو العام د. احمد عبد اللطيف أبو  

 د. سامي محسن الختاتنة  -أسعد  

الطفولة واملراهقة د.حامد عبد    -علم نفس النمو   2علم نفس النمو   4



 السالم زهران

 علم النفس املعرفي   5
شذى عبد   اتجاهات حديثة في علم النفس املعرفي  د.

 د. مصطفى محمد عيس ى  -الباقي  

 نظريات التعلم  6
نظريات التعلم ) دراسة مقارنة( د. مصطفى ناصيف   

 ترجمة د. علي حسين حجاج  -

 علم النفس األسري د. عالء الدين كفافي  علم النفس األسري  7

 العملية اإلرشادية د.محمد محروس الشناوي  العمليات اإلرشادية 8

 علم النفس املنهي د. بديع محمود القاسم النفس املنهيعلم   9

 الضغوظ النفسية 10
د.   -سيكولوجية الضغوظ النفسية د. ثامر السميران  

 عبدالكريم املساعيد 

 

 الثالثة مقرر السنة 

 الكتاب املقرر  اسم املادة م

 3علم نفس النمو   1
و الشيخوخة د. عادل عزالدين    علم النفس  الرشد

 األشول 

 1صعوبات التعلم   2

د.   -مدخل إلى صعوبات التعلم د. زيدان السرطاوي  

أ. وائل أبو   -أ. أيمن خشان     -عبدالعزيز السرطاوي  

 جودة

 سيكولوجيا املرأة ,قضايا معاصرة د. ناهد رمزى  علم نفس املرأة     3

 نظريات اإلرشاد النفس ي 4
اإلرشاد النفس ي د. صبحي عبد اللطيف  نظريات  

 املعروف

 اساليب اإلرشاد النفس ي د. عبد الفتاح الخواجة  1األساليب اإلرشادية   5

 املرجع في صعوبات التعلم د.سليمان يوسف إبراهيم  2صعوبات التعلم   6

 علم النفس املرض ي د.مجدى أحمد عبد الكريم   علم النفس املرض ي 7

 علم النفس الفيزيولوجي د.محمد زيعور  الفيزيولوجي علم النفس   8

ترجمة د.   -الدافعية واالنفعال د. إدوارد ج.موراى    الدافعية واالنفعال  9



 د. محمد نجاتي  -احمد سالمة  

 الذكاء اإلنساني ونظرياته د. محمد طه   الذكاء اإلنساني  10

 

 الرابعة مقرر السنة 

 الكتاب املقرر  اسم املادة م

 فن اإلرشاد النفس ي السريري د.محمد حمدي حجار 2األساليب اإلرشادية   1

 علم النفس الصحي ترجمة د. هناء محمد شويخ علم النفس الصحي  2

 ضبط الجودة في عمليات األنتاج رفع وليد البغدادي ضبط الجودة 3

 علم النفس العالجي د. إجالل محمد سرى  علم النفس العالجي  4

 املعرفي السلوكي العالج   5
العالج املعرفي السلوكي املعاصر البرفسور هوفمان  

 ترجمة د. مراد علي عيس ى  -إس جي  

 الطب النفس ي الجسدي   6
الطب النفس ي الجسدي  د.جميس ج. آموس وأخرون  

 ترجمة د.فهد بن دخيل العصمي     -

 علم النفس اإلكلينكي 7
. عبد  علم النفس اإلكلينكي في ميدان الطب النفس ي د

 د. عبدهللا عسكر  -الستار إبراهيم   

 الهندسة النفسية  8
الهندسة النفسية وإدارة الجسد وتشكيل الشخصية  

 أنس شكشك

 املقاييس النفسية 9
املقاييس واالختبارات النفسية وبناءها د.امطانيوس 

 نايف مخائل 

 الذكاءات املتعددة  10
الذكاء املتعدد والذكاء العاطفي الوجداني د. دانييل 

 محمد يونس   -ترجمة ليلى الجبالي    -جوملان  

 

  



 برنامج معادلة املواد الدراسية بالكورسات الجامعية 

 املواد التي يتضمنها الكورس  اسم الكورس  م

علم ، علم النفس الفروق، علم النفس العام علم النفس 1

 ،  الصحة النفسية، النفس الشخص ي

علم نفس ، 2علم نفس النمو ، 1علم النفس النمو  علم النفس النمو 2

 علم نفس النمو العام ، سيكولوجية النمو، 3النمو 

نظريات ، علم النفس املعرفي، علم النفس التربوي  علم نفس التعلم 3

 2صعوبات التعلم  ، 1صعوبات التعلم ، التعلم

علم النفس  4

 االجتماعي 

علم ، علم النفس األسري ، علم النفس االجتماعي 

 نفس املرأة 

نظريات ، العمليات اإلرشادية، 1اإلرشاد النفس ي  اإلرشاد النفس ي  5

األساليب ، 1األساليب اإلرشادية ، اإلرشاد النفس ي

 2اإلرشادية 

علم النفس  6

 الصناعي

علم ، علم النفس املنهي، علم النفس الصناعي

 ضبط الجودة ، النفس الصحي

علم النفس  7

 الشخص ي 

الهندسة ، الدافعية واالنفعال، نظريات الشخصية

 النفسية 

الذكاءات   8

 ومهاراتها

املقاييس  ، الذكاء اإلنساني، مهارات التفكير

 الذكاءات املتعددة ، النفسية

9 
 العالج النفس ي 

علم ، علم النفس املرض ي، الضغوظ النفسية

 ، العالج املعرفي السلوكي، العالجيالنفس 

علم النفس  10

 الفيزيولوجي 

، الطب النفس ي الجسدي ، علم النفس الفيزيولوجي

 ، علم النفس اإلكلينكي

 


