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الن�شأة:  

أنيشء القسم عام 1414ه� , وبدأت برامج الدراسات العليا 1430ه� .

الدرجات العلمية: 

• ماجستري باملقررات الدراسية والرسالة.	

ماجستير علم نفس
)باملقررات الدراسية والرسالة(

متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف علم 

النفس:

للحصول عىل درجة املاجستري يف علم النفس يجب أن يكمل الطالب ما ال يقل 
عن  )36( وحدة دراسية معتمدة مبا فيها رسالة املاجستري، وتكون موزعة عىل 

النحو اآليت:

• )15( وحدة معتمدة للمقررات اإلجبارية.	
• )11( وحدة معتمدة للمقررات االختيارية.	

• )10( وحدات معتمدة لرسالة املاجستري.	

وفيام ييل تفصيل املواد:

أ- املقررات الدراسية اإلجبارية العامة )15( وحدة معتمدة: 

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوح��دات 
الدراسية عريب

ENG-
LISH

PSY 611نفس 611
سيكولوجية العالقات 

اإلنسانية
3

3الشخصية )متقدم(PSY 612نفس 612

PSY 613نفس 613
اإلحصاء النفيس املتقدم 
وتطبيقاته عىل الحاسب 

اآليل
3

PSY 614نفس 614
القياس النفيس املتقدم 
وتطبيقاته عىل الحاسب 

اآليل
3

PSY 615نفس 615
مناهج البحث وتصميم 
التجارب يف علم النفس

3

قسم علم النفس

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
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ب��إرشاف  وح��دة   )11( يختار   : االختيارية  الدراسية  امل��ق��ررات  ب- 
املرشد األكادميي.

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوح��دات 
الدراسية ENGLISHعريب

علم نفس املوهبة واإلبداع

3املوهوبون و املبدعونPSY 621نفس 621

PSY 622نفس 622
الكشف عن املوهوبني 
واملبدعني واحتياجاتهم

3

3رعاية املوهبة و اإلبداعPSY 623نفس 623
3الذكاء ومهارات التفكريPSY 624نفس 624

PSY 680نفس 680
قراءات باالنجليزية يف علم 

نفس املوهبة واإلبداع
2

PSY 691نفس 691
حلقة بحث يف علم نفس 

املوهبة واإلبداع 
2

PSY 694نفس 694
مواضيع خاصة ودراسات 

مستقلة يف علم نفس املوهبة 
و اإلبداع

2

علم النفس الجنايئ

3علم نفس جنايئ )مقدم(PSY 631نفس 631
3سيكولوجية العدوان واإلرهابPSY 632نفس 632
3سيكولوجية التعاطي واإلدمانPSY 633نفس 633

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوح��دات 
الدراسية ENGLISHعريب

3انحراف األحداث )مقدم(PSY 634نفس 634

PSY 681نفس 681
قراءات باالنجليزية يف علم 

نفس الجنايئ
2

PSY 692نفس 692
حلقة بحث يف علم نفس 

الجنايئ 
2

PSY 695نفس 695
مواضيع خاصة ودراسات 

مستقلة يف علم نفس الجنايئ
2

علم نفس اإلرشاد النفيس

3اإلرشاد األرسيPSY 641نفس 641
3نظريات اإلرشاد النفيسPSY 642نفس 642

PSY 643نفس 643
طرق ووسائل اإلرشاد 

والربامج اإلرشادية
3

3اإلرشاد العالجيPSY 644نفس 644

PSY 682نفس 682
قراءات باالنجليزية يف 

اإلرشاد النفيس
2

2حلقة بحث يف اإلرشاد النفيسPSY 693نفس 693

PSY 696نفس 696
مواضيع خاصة ودراسات 
مستقلة يف اإلرشاد النفيس

2

دليــل بــرامــج الــدراســات العليـــــا
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د -الرسالة)10( وحدات معتمدة:

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوح��دات 
الدراسية ENGLISHعريب

10رسالة املاجستريPSY 699نفس 699

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية




