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 ال /نعم  متطلبات أساسية العتماد البرنامج (1)

 نعم في مجال تخصص البرنامج؟ أستاذ أو أستاذ مشارك على درجةأساتذة هل يتوفر بالقسم على األقل ثالثة 

 نعم هل عرض البرنامج على محكمين اثنين اختارهما القسم، وتم األخذ بملحوظاتهما، وإرفاق تقريريهما بالنموذج؟

 نعم األخرى، على تدريس المقررات المختارة منها؟ هل تم إرفاق موافقة األقسام العلمية

المهنية )مدفوعة  لبرامجبتحديد التكاليف الدراسية ل والتعليم المستمر المتضمن دمة المجتمعمحضر عمادة خ هل أرفق

 ؟(التكاليف
 ال ينطبق

 إليهحاجة المجتمع و أهمية البرنامج( 2)

  تكتب أهمية البرنامج مختصرة وفي نقاط مثالً: حلول لمشكالت أو تلبية لخدمات إلخ 

 معلومات رسمية وإحصاءات وخطط تنموية إلخحاجة المجتمع للبرنامج من خالل  يجب 

تبرز أهمية البرنامج وحاجة المجتمع إليه من خالل الفائدة التطبيقية التي سوف يُضيفها ويُحققها في مجال االرشاد النفسي     

 والتي يمكن إيجازها فيما يلي: وعلم النفس الجنائي

على دراسة وتصميم وتطبيق البرامج واإلرشادية والعالجية التي تُساهم في توفير الكفاءات العلمية المؤهلة والُمدربة والقادرة  .1

 خدمة الميدان النفسي في كافة مؤسسات المجتمع.

 وسيلة مساعدة لتميز المهنيين من التحصصات األخري مثل علم االجتماع والتربية الخاصة.                       .2

ن خاصة مع ازياد الحاجة إلي المرشدين النفسيين المؤهلين في مؤسسات تأمين جزء من حاجات المجتمع لمرشدين مؤهلي  .3

 عديدة مثل المدارس والسجون والمستشفيات .......

تأمين جزء من حاجات المجتمع لمرشدين واخصائيين مؤهلين خاصة مع زيادة الحاجة إلي المرشدين النفسيين المؤهلين في  .4

 كز اإلصالحية ومؤسسات الرعاية االجتماعية.السجون والمراالمدارس و مؤسسات عديدة مثل

 .إضافة تصميم وتطبيق البرامج التدريبية للمتخصصين والمتعاملين مع الظواهر اإلجرامية لرفع كفاءتهم في أدائهم لعملهم .5
 

 ( أهداف البرنامج3) 

 :هداف البرنامجأ

تصاغ أهداف البرنامج بوضوح، ويجب أن تكون أهداف 

س، وتظهر من خالل المقررات الدراسية، موضوعية قابلة للقيا

 وأن تحقق اآلتي: 

 .األهداف التعليمية 

 .األهداف البحثية 

 .أهداف خدمة المجتمع 

 .األهداف المهارية 

Program Objectives: 

Program objectives should be stated clearly, and 

should be measurable and achievable through all 

courses as the following: 

 Educational objectives 

 Scientific research objectives 

 Serving society objectives 

 Skills objectives 

  األهداف

 

ومتميزة في  ومهنية متخصصةتزويد الطالب بالمعارف، المباديء األساسية، والمفاهيم العلمية الحديثة إلعداد كوادر علمية  .1

 (وحقائق نظريات-معارف) الجنائي.رشادي وعلم النفس علم النفس اال مجاالت

البرامج اإلرشادية  منها عبرتدريب الطالب على إعداد الدراسات الميدانية حول المشكالت النفسية وتشخيصها والوقاية  .2

تطبيق  –ت مهارا)المحلي إضافة إلى تلك المشكالت التي تنعكس على دراسة دوافع الجريمة وتحد من انتشارها في المجتمع 

 عملي للمعرفة(

الجانحين للمجتمع، يشمل ذلك فئة األحداث و والبيئة النفسيةتدريب الطالب على فحص وتحليل السمات الشخصية للفرد  .3

ى كل من الفرد ظواهر قد تكون ذات تأثير سلبي علوالشخصيات اإلجرامية، وتحديد ما يستجد بها من تحديات نفسية و

 ق عملي للمعرفة(تطبي –المجتمع. )مهارات و

تمكين الطالب من مهارات تخطيط، تصميم، وتنفيذ برامج الوقاية والعالج للمشكالت النفسية بما ينعكس على خدمة الفرد  - .4

 ممارسة( –لها. )كفاءات  والجنائية والدوافع المؤديةمن المشكالت النفسية  وحماية أفراده وتنمية المجتمع

 ، تفسيرها، الوقوف على أسبابها، واقتراحقياسها والجنائية،ي دراسة المشكالت النفسية تنمية مهارات الطالب البحثية ف - .5

 ممارسة( –والعالج. )كفاءات  وتوصيات للوقايةبرامج 

دعائم تعزيز  والبحث كأحدفي التعلم  والوسائل الحديثةتطوير مهارات الطالب األكاديمية والبحثية في استخدام المنهجيات  - .6

 (ومسؤوليةاستقاللية –)كفاءات  )االرشاد النفسي وعلم النفس الجنائي بمجاالته الثالثةنفس دراسة علم ال

 وعلم النفسمجالي اإلرشاد النفسي  والمهنية فيالبحثية  والممارسات األخالقيةتنمية مهارات الطالب في االلتزام بالنزاهة  .7

 سمات( -الجنائي. )كفاءات
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Objectives 

1. Providing the students with the basic knowledge, principles and scientific concepts to 

prepare them as academics and specialized practitioners in their fields of counseling 

psychology, criminal psychology, or. 

2. Training the students to plan for field studies on psychological problems, diagnosis and 

prevention through the preparation of counseling programs, in addition to the studies of 

problems that reflect the motives of crimes and limit their spread in the local 

community. 

3. Training the students to examine and analyze the personality traits of individuals and the 

psychological environment of the local community, including the personality traits of 

criminals, and to identify the new psychological challenges that may have negative 

impacts on both individuals and the community. 

4. Enabling the students to gain skills on planning, designing, and implementing 

psychological prevention, diagnosis, and treatment programs that may have benefits on 

local services for individuals and the community, including the protection of community 

members from psychological and criminal problems and their causes and motives. 

5. Developing the students’ skills of psychological research on both conseling and criminal 

problems, assessing and explaining them, identifying their causes, and proposing 

programs and recommendations for prevention and treatment. 

6. Developing students' academic and research skills in the use of new methodologies and 

tools of learning and research as one of the cornerstones of promoting the study of 

psychology in its field (counseling psychology, criminal psychology, or. 

7. Develop students' skills in adherence to integrity and professional ethical practices in 

the fields of counseling psychology, criminal psychology, or Pschology of Talent and 

Creativity.  

 (Bench Marking( مرجعية البرنامج )4)

 ( من الترتيب العالمي، بحيث 50يجب مقارنة البرنامج المقترح بآخر في جامعة عالمية ال يقل تصنيف برنامجها عن الـ )

 يكون برنامجا  مرجعيا  للبرنامج المقترح.
   

 : النفسي:معلومات البرنامج المرجعي لمسار االرشاد  أوال 

 : 1 معلومات البرنامج المرجعي  

 Virginia   University (U.S)امريكا فرجينيا،  الجامعة:

 college   Education : التربية      الكليـــة

 (cSM: الماجستير )الدرجــة العلميــة

 : علم النفسالتخصص العــام

 : علم النفس االرشاديالتخصص الدقيق

 ةساع42: عددالوحدات الدراسية اإلجمالية         

 

  :2معلومات البرنامج المرجعي   
 Arizona  University ( U.S )، امريكا اريزونا لجامعة:ا

 االداب والعلوم اإلنسانية.            الكليـــة:

 (.cSM: الماجستير )الدرجــة العلميــة

 علم نفس. التخصص العــام:

 علم نفس ارشادي. التخصص الدقيق:

 ساعة48: عددالوحدات الدراسية اإلجمالية         

 المرجعي:رنامج الحالي والبرنامج التشابه بين الب 

ً  المسمي:    -  . جامعة أريزونااالرشادي بجامعة فرجينيا وكذلك لبرنامج الماجستير فى علم النفس  نجد أن البرنامج مشابها
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النفسي، أن البرنامج الحالي يتشابة من حيث المحتوى في احتوائه على مقررات تتعلق باإلحصاء النفسي متقدم والقياس  نجدالمحتوى:  -

باإلضافة  اريزونا،فرجينيا وكذلك جامعة  النفس بجامعةعلم  الماجستير بقسممشابه لمقررات برنامج  النفسي وهيونظريات اإلرشاد 

والعالج الجمعي. واالضطرابات النفسية في جامعة اريزونا، وبحث أو دراسة علمية  الميداني واإلرشاد مقرر التدريبمثل ُمقررات إلى 

 شكل رسالة علمية فى نهاية البرنامج كما هو بجامعة أريزونا.تقدم على 

 المرجعي:السمات المميزة للبرنامج مقارنة بالبرنامج 

بجامعة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –يختلف هذا البرنامج عن البرنامج الُمدرج بقسم علم النفس التربية في جامعة فرجينيا، وقسم علم النفس   

 -حيث:  أريزونا من-

 .طبيعة بعض الُمقررات والوحدات الدراسية وتميزها بالشمولية والعمق والحداثة ومواكبة التطورات العالمية 

  يتسم محتوى المقررات بالحداثة من ناحية مسمى المقررات وتوصيفها، واعتمادها على النظريات العلمية الحديثة ذات الطبيعة

 التطبيقية.

 (.42نامج الحالي )عدد الساعات الدراسية بالبر 

 على تأهيل األخصائي النفسي في مجال علم النفس االرشادي تأهيالً علمياً ومهنياً فاعالً من خالل المقررات التي تكسبه مهارات  التركيز

 الممارسة المهنية.

 الجنائي:معلومات البرنامج المرجعي لمسار علم النفس  ثانيا :

 1 معلومات البرنامج المرجعي: 

 (Coventry University (UK) كوفنتري، بريطانيا ) الجامعة:

 (shMndnc    iahdna hul et a SMtauMaFكليه الصحه وعلوم الحياة ) الكليـــة:

 (cSM: الماجستير )الدرجــة العلميــة

 : علم النفسالتخصص العــام

 علم النفس الجنائي/الشرعي التخصص الدقيق:

 وحده دراسيه اجباريه 12: عددالوحدات الدراسية اإلجمالية 

 

 2معلومات البرنامج المرجعي : 

 (University of Greenwich (UK) جرينتش، بريطانيا ) الجامعة:      

 (shMndnc    ehFكليه القانون ) الكليـــة:

 (cSMالماجستير ) الدرجــة العلميــة:

 : علم الجريمهالتخصص العــام

 الجنائي : علم الجريمه وعلم النفسالتخصص الدقيق

 وحده دراسيه اجباريه. 11: عددالوحدات الدراسية اإلجمالية       

 المرجعي:التشابه بين البرنامج الحالي والبرنامج 
 

 نجد أن البرنامج مشابهاً لبرنامج الماجستير فى علم النفس الجنائي بجامعة كوفنتري، بريطانيا.من حيث المسمي : 

 :لحالي يتشابة من حيث المحتوى في احتوائه على مقررات تتعلق بعلم النفس والسلوك اآلجرامي بقسم نجد أن البرنامج ا من حيث المحتوى

باإلضافة إلى ُمقررات فى دراسة علم النفس والتطوروالجريمة وعلم نفس التحقيقات الجنائية وكذلك قضايا  كوفنتري، النفس بجامعةعلم 

 وبحث أو دراسة علمية تقدم على شكل رسالة علمية فى نهاية البرنامج.  يا،بريطانمعاصرة في علم الجريمة من جامعة جرينتش، 

 

تخصص –كوفنتري، بريطانيا  ، وقسم علم الجريمة  -الصحه وعلوم الحياه يختلف هذا البرنامج عن البرنامج الُمدرج بقسم علم النفس بكلية 

 من حيث:يا دقيق علم النفس الجنائي  بكلية القانون  بجامعة  جرينتش، بريطان

  تفرد البرنامج بمقررات أساسية يدرسها الطالب في بداية البرنامج مثل االحصاء النفسي المتقدم، القياس النفسي المتقدم ومناهج البحث

وتصميم التجارب في علم النفس، وهي من المقررات الهامة التي يدرسها الطالب في بداية البرنامج لتطوير مهاراته األساسية واكتساب 

 مهارات متقدمة تناسب المرحلة التي يدرسها. 

  يتسم محتوى المقررات بالحداثة من ناحية اعتمادها على النظريات العلمية الحديثة ذات الطبيعة التطبيقية حيث احتوت بعض المقررات

ر سيكولوجية التطرف في البرنامج على موضوعات حديثه تواكب األحداث المعاصره والتطورات العالمية في هذا المجال مثل مقر

 واالرهاب.

  التركيز على تأهيل األخصائي النفسي في مجال علم النفس الجنائي تأهيالً علمياً ومهنياً فاعالً من خالل المقررات التي تكسبه مهارات

لعملي لما تمت دراسته الممارسة المهنية، حيث تفرد البرنامج باحتواءه على مقرر التدريب الميداني الذي يتيح للطالب فرصة التطبيق ا

 نظريا، و فهم بيئة وطبيعة العمل في الحياة الواقعية.   

 ( 42عدد الساعات الدراسية بالبرنامج الحالي.) 
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 ( برامج الدراسات العليا الحالية المعتمدة في القسم5)

 اإلرشاد النفسي -1

 علم النفس الجنائي. -2

 الموهبة واالبداع.علم نفس  -3

 بول في البرنامج( شروط إضافية للق6)

  الباب الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة، والمذكورة في  التي لم تَنص عليها الالئحةتذكر فقط الشروط

 الخامس المعنون بـ"القبول والتسجيل" والمتوفرة على موقع العمادة اإللكتروني.

 جيد جداً  التقدير المطلوب

التخصـصات 

جة المطلوبـة للدر

 المتقدم إليها

 بكالوريوس علم النفس

 بكالوريوس علم االجتماع والخدمة االجتماعية

 ورياض االطفال خاصة،يوس تربية ربكالو

درجة اللغة المطلوبة 

TOEFL / IBT 
  IELTS 4في اآليلتس 

  شــروط أخــرى

 ( الرسوم الدراسية7)

 )خاص بالبرامج المهنية مدفوعة التكاليف فقط(

لوحدة الدراسية تكلفة ا

 الواحدة
 

إجمالي عدد الوحدات 

 الدراسية
  التكلفة اإلجمالية 

 البرنامج في وزارة الخدمة المدنية / الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ( تصنيف8)

      مصنف 

      غير مصنف 

 اإليضاح:

 البرنامج مصنف في وزارة الخدمة المدنية 

 

ظيفيا  ( الجهات المستفيدة و9)       

 يراعى تحديد الجهات بدقة دون عموميات، ألهمية ذلك في تصنيف البرنامج 

 الجهات المستفيدة من البرنامج في مسار علم النفس االرشادي

 مستتشفيات الصحة النفسية. .1

 التأهيل.مراكز  .2

 لمجتمع.ومؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة المفترض توفرها في ا المراكز النفسية االرشادية والعالجية .3

 وزارة التعليم وقطاعاته التعليمية المتعددة خاصة المدارس. .4

 الجهات المستفيدة من البرنامج في مسار علم النفس الجنائي

 السجون مصلحة .5

 دور الرعاية االجتماعية  .6

 دور رعاية األحداث .7

 وزارة الداخليه. .8

 جتمع.التي تهتم بمجال الجريمة في الم المراكز النفسية االرشادية والعالجية .9

 والتنمية االجتماعية الموارد البشريةوزارة  .10

 وزارة العدل .11

 ؟   هل توجد برامج مشابه أو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعة الملك عبدالعزيز( 10)

 .في حالة اإلجابة )بنعم( تذكر تفاصيل البرنامج 
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 نعم 

 ال 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 الكليـــة:    

 القسم:    

 اسم البرنامج:    

 مشابهة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة األخرى من حيث االسم والمحتوى؟ ( هل توجد برامج11) 

 

 نعم 

 ال 
 :معلومات البرنامج المشابهة 

  اإلرشادي:مسار علم النفس  

  ذى يُقس م ب دوره إل ى مس ارين هم ا مس ار يوجد برنامجاً للماجستير فى علم النفس اإلرشادى ال  سعود:كلية التربية بجامعة الملك

 اإلرشادى.علم النفس اإلرشادى العيادى، واآلخر هو مسار علم النفس 

   برنامجاً يحمل ُمسمى الماجستير فى اإلرشاد النفسى. : يوجدالقرىكلية التربية بجامعة أم 

د ب ه س تة مس ارات تُعط ى درج ة الماجس تير ف ى عل م علم ال نفس يوج  قسم اإلسالمية:العلوم بجامعة اإلمام محمد بن سعود  كلية  -جـ 

 النفس من بينها مسار اإلرشاد النفسى.

 يوجد مسار اإلرشاد النفسي في قسم علم النفس التربوي . التربية في جامعة الملك خالد : كلية  -د
 

  الجنائي:مسار علم النفس 

 العربية للعلوم االمنية. : نايفالجامعة

 االجتماعية : العلوم الكليـــة    

 : علم النفس القسم    

 النفس الجنائي : علمالبرنامجاسم     

 ( السمات المميزة للبرنامج المقترح عن غيره من البرامج المشابهة في جامعات المملكة إن وجد12)

 

 حيث:يختلف هذا البرنامج عن غيره من البرامج المشابهة في جامعات المملكة من 

       

  ُقررات والوحدات الدراسية وتميزها بالشمولية والعمق والحداثة ومواكبة التطورات العالمية.طبيعة بعض الم 

  يتسم محتوى المقررات بالحداثة من ناحية مسمى المقررات وتوصيفها، واعتمادها على النظريات العلمية الحديثة ذات

 الطبيعة التطبيقية.

 عل م ال نفس الجن ائي ت أهيالً علمي اً ومهني اً ف اعالً م ن و ال نفس االرش ادي التركيز على تأهيل األخصائي النفسي في مج الي عل م

 خالل المقرارات التي تكسبه مهارات الممارسة المهنية.

 ( األسباب الداعية لتطوير البرنامج وإضافة مسارات جديدة13)

 

 مضي أكثر من خمس سنوات على إقرار البرنامج دون تطوير.    -1

 البرنامج.ت البرنامج الدراسية لمواكبة التطورات العالمية في مجال تخصص الحاجة إلى تحديث مقررا -2

 .طرأ من مشكالت نفسية جديدة مع ماللتعامل  الخريج لتأهيلهاضافة بعض المقررات الجديدة بما يخدم الجهات المستفيدة من  -3

 ( الخبرة العلمية للقسم14)

 اليا  أعداد الملتحقين ح تاريخ بداية البرنامج البرنامج
عدد المتخرجين خالل الخمس 

 سنوات األخيرة

 1082 5556  1418 بكالوريوس
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 - -- - دبلوم عالي

 110 100 1432 ماجستير

 - 22 1442 دكتوراه
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 قا للمرتبة العلمية(هـ   )يكون التسلسل وف     /       الحالي ( جدول أعضاء هيئة التدريس بالقسم للعام الدراسي:15)

 الجامعة المانحة للدكتوراه / الدولة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
سنة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجنسية

 استاذ زكريا احمد الشربيني 1
اإلحصاء النفسي والقياس والتقويم في 

 الطفولة
 عين شمس

 م1981
 مصري

 مصري م1988 عين شمس س الشخصية/ مهنيعلم نف استاذ عادل عمر هريدي عبدربه  2

 سعودي هـ1428 اإلمام علم نفس اإلكلينيكي استاذ محمد سالم القرني 3

 مصري م1994 طنطا التربية الخاصة-علم النفس التربوي استاذ سيد خالد مطحنة 4

 سعودي هـ1430 أم القرى الشخصيه وعلم النفس االجتماعي استاذ مشارك خالد محمد قليوبي 5

 سعودي هـ1430 أم القرى اإلرشاد النفسي استاذ مساعد حسن محمد الشهري 6

 سعودي هـ1431 أم القرى القياس النفسي استاذ مساعد زياد حسين ملياني 7

 سعودي م2012 بريطانيا-اسكتلندا-أدنبره علم نفس اكلينيكي استاذ مشارك عبد الرحمن درباش الزهراني 8

 تونسي م2003 تونس–فرنسا  علم نفس النمو السوي والمرضي مشارك استاذ غازي حسين شقرون  9

 سعودي م2016 بريطانيا-برونيل االرشاد النفسي استاذ مساعد جهز فهد المطيري 10

 جزائري م2013 الجزائر علم النفس العصبي استاذ مشارك جنان األمين 11

 سوداني م2013 السودان صحة نفسية أستاذ مشارك احمد محمد اشرف  12
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 )يكون التسلسل وفقا للمرتبة العلمية( هــ     /   الحالي: للعام الدراسيبالقسم  عضوات هيئة التدريس( جدول 16)

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق تبة العلميةالمر االسم م
سنة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجنسية

 سعودية هـ1429 جامعة أم القرى / المملكة العربية السعودية علم نفس النمو استاذ  حنان خوج 1
 مصرية م1995 العربيةجامعة عين شمس / جمهورة مصر  الصحة النفسية استاذ  ماجدة حسين محمود حسين 2
 سعوديه هـ1428 جامعة جالسجو / بريطانيا علم النفس التربوي شاركاستاذ م محمد عريف عبد هللافاطمة  3

 مصرية م2003 جامعة عين شمس / جمهورة مصر العربية النفس االجتماعي علم شاركاستاذ م مريم صالح حسن 4
 مصرية م2003 جامعة القاهرة / جمهورة مصر العربية اكلينيكي علم نفس شاركاستاذ م الكشكي مجدة السيد علي 5
 سعوديه م2006 جامعة درم / بريطانيا  اإلرشاد النفسي مشاركاستاذ  نسرين يعقوب محمد خليل 6
 يهسعود م2005 جامعة ألباما / امريكا )الموهبة واإلبداع( علم النفس التربوي استاذ مساعد صالح الضبيبان عبد هللانوال  7
 سعوديه م2005 / بريطانيا ساوثهامبتونجامعة   علم اإلضطرابات النفسية استاذ مساعد شذا جميل طه خصيفان 8
 سعوديه م2011 جامعة نوتنجهام / إنجلترا معرفيعلم نفس  ستاذ مساعد ا هدى برهان سيف الدين 9

 سعوديه م2007 الجامعة األردنية / األردن والتربوي اإلرشاد النفسي استاذ مساعد رضية محمد المحسن حميد الدين 10

 سعوديه م2011 / بريطانيا ساوثهامبتونجامعة   أو نمو ارتقائي-علم نفس اكلينيكي  مشاركاستاذ  حسني عرب أروي 11
 سعوديه م2007 جامعة نوكاسل / برطانيا عالج نفسيإرشاد و استاذ مساعد كيال عبد هللامنال فواز  12
 سعودية م2012 جامعة مارشال / امريكا علم النفس االكلينكي مشاركاستاذ  خياط عبير حسين 13
 مصرية م2010 جامعة عين شمس / جمهورة مصر العربية كيياالكلين علم النفس استاذ مساعد سهير محمد التوني 14
 مصرية م2010 بيةجامعة عين شمس / جمهورة مصر العر علم النفس اإليجابي  مشاركاستاذ  هدى عاصم خليفة 15
 سودانية  م2004 جامعة النيلين بالخرطوم / السودان عالجيعلم نفس  استاذ مساعد الزين نعبد الرحمأميرة  16

 مصرية م1999 جامعة طنطا / جمهورة مصر العربية العامنفس العلم  مشاركاستاذ  فاطمة السيد خليفة 17
 سعوديه 2015 جامعة ليمرك / ايرلندا ينيكيعلم نفس اكل استاذ مساعد صالحة محمد السنان 18

 سعوديه 2015 جامعة مارشال / امريكا علم نفس اكلينيكي استاذ مساعد السليمان زعبد العزيهند  19

 سعوديه م2017 كنداويسترن أونتاريو /  جامعة أدوات البحث-ومنهجياتالقياس   استاذ مساعد ارادة عمر حمد 20
 سعوديه م2017 جامعة بانجور / بريطانيا علم نفس اكلينيكي ستاذ مساعدا فاطمة حمدي الفنامي 21
 سعوديه م2017 جامعة بانجور / بريطانيا علم نفس اكلينيكي استاذ مساعد حمدي الفناميبدرا  22
اإلحصاء النفسي ومنهجيات -علم النفس استاذ مساعد إيمان علي محمد المحمدي 23

 البحث
 2019 اأمريك /جامعة رود آيالند 

 سعوديه

 سعوديه 2019 أمريكا /جامعة نوفا ساوث ايستيرن  العالج األسري استاذ مساعد رنا محمد فوزي باناجه 24
 سعوديه 2019 أمريكا /جامعة دوكين  اإلرشاد اإلكلينيكي واإلشراف استاذ مساعد فاطمة سمير الغامدي 25

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AB%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AB%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86
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    هـ     /   ألحالي :اسيللعام الدرالمحاضرون والمعيدون بالقسم ( جدول 17)
 يذكر إن كان مبتعثا سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

 مبتعث 1426 ام القرى محاضر محمد الحربي جابر 1

 مبتعث 1428 الملك خالد محاضر خالد مفلح الشهراني 2

 مبتعث 2013 ارزونا محاضر فيصل علي الحارثي  3

  2014 كونكورديا شيكاغو محاضر  السلميامين جودهللا 4

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 هـ     /   الحالي :للعام الدراسيبالقسم  اتوالمعيد اتالمحاضر( جدول 18)
 يذكر إن كان مبتعثا سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

 مبتعث  جامعة أيوا / امريكا محاضر الهويش نعبد الرحمريما  1
 مبتعث م2012 جامعة أم القرى محاضر خلود خالد ناصر 2
  م2009 جامعة فالدوستا / امريكا محاضر حنان علي الشعفل 3

  م2002 جامعة أم القرى محاضر مها صالح الحمري  4
  م2007 جامعة أم القرى محاضر لما حسن حكاري  5
 مبتعث م2005 الجامعة األردنية محاضر أآلء سامي شاولي  6
 مبتعث م2012 جامعة الملك سعود محاضر دالل مفرح المقاطي  7
   -م 2010 جامعة أم القرى  محاضر مشاط حسين عصام سارة 8
  م2013 زجامعة الملك عبد العزي محاضر قدسي محمد سارة 9

  م2009 زجامعة الملك عبد العزي محاضر ميرفت نذير الشرقاوي  10
  م2008 زجامعة الملك عبد العزي محاضر إيمان عماد الطباع  11
  م2017 زجامعة الملك عبد العزي محاضر نجوى ثواب علي العتيبي 12
  م2016 زجامعة الملك عبد العزي محاضر حمدة عثمان الغامدي  13
  م2008 زجامعة الملك عبد العزي معيد مليباري زعبد العزيار اث 14
 مبتعث م2006 زجامعة الملك عبد العزي معيد االء حسين الشريف 15

 مبتعث  جامعة مانشستر / بريطانيا معيد عطية يعبد الغنمها  16
  م2000 زجامعة الملك عبد العزي معيد انفال محمد تاج 17
 مبتعث   معيد رفا سالم سحاب 18
  2008 زجامعة الملك عبد العزي معيد موريا زعبد العزيدالل  19
  هـ1429 زجامعة الملك عبد العزي معيد مريم دهشوم الزهراني  20
 مبتعث   معيد ريم علي الحربي 21
  هـ1426 زجامعة الملك عبد العزي معيد خضير  عبد هللارشا  22

  هـ1424 زك عبد العزيجامعة المل معيد  أنهار فؤاد خوجة  23
  -1427 زجامعة الملك عبد العزي معيد الزنان نعبد الرحمنورة  24
 مبتعث م 2010 زجامعة الملك عبد العزي معيد اسماء عبد هللا باصرة 25
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 هـ     /   الحالي :للعام الدراسيبالقسم  اتوالمعيد اتالمحاضر( جدول 18)
 يذكر إن كان مبتعثا سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

 مبتعث  زجامعة الملك عبد العزي معيد الصبحي حسن مها 26
  هـ1433 زجامعة الملك عبد العزي معيد الربعي معيض عائشة 27
  هـ1433 زجامعة الملك عبد العزي معيد الفليت سالم غدير 28

 

 

 

 

 

 هـ     /   الحالي :للعام الدراسيبالقسم  اإلداريونو الفنيون ( جدول19) 
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م

 القسممدير مكتب رئيس  سنوات 13 دبلوم عالء علي احمد عبد المانع 1

 سكرتير القسم سنوات 9 بكالوريوس سامي اليوبي 2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 هـ     /   الحالي :للعام الدراسيبالقسم  اإلدارياتو ( جدول الفنيات20)

 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م

 مساعد اخصائي نفسي خمس سنوات ماجستير اق إبراهيم الفرساتيأشو 1

 مساعد اخصائي نفسي خمس سنوات ماجستير حنين عطية إمام 2

 مساعد اخصائي نفسي خمس سنوات ماجستير بشرى علي الزهراني 3

 سكرتير عشر سنوات بكالريوس منال باخت الذبياني 4
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  تخدم البرنامجمعامل القسم الحالية التي سوف ( 21)

 السعة )عدد الطالب(  اسم المعمل م

 Experimental psychology lab   40                                         معمل علم النفس التجريبي 1

 Psychophysiology Lab 40                                               معمل علم النفس الفسيولوجي 2

 Clinical Psychology Lab 40                                                معمل علم النفس االكلينيكي 3

 Psychometrics lab 40                                                                معمل القياس النفسي 4

 psychological services unit  40                                                ت النفسيةوحدة الخدما 5

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

 

 

 مسار علم النفس االرشادي()المطور ( التعديالت المطلوبة في مقررات البرنامج 23)
 ليهامقررات تم اإلبقاء ع مقررات تم إلغاؤها مقررات تم استحداثها

 الوحدات اسم المقرر الوحدات اسم المقرر الوحدات اسم المقرر
مهارات التشخيص والُمقابلة 

 اإلرشادية.
 3 سيكولوجية العالقات اإلنسانية 3

 علم نفس الشخصية المتقدم

 
3 

 3 االضطرابات النفسية

قراءات باإلتجليزية في اإلرشاد 

 النفسي 

  

 3  اإلحصاء النفسي المتقدم 2

 3 وتطبيق البرامج اإلرشاديةبناء
 حلقة بحث في اإلرشاد النفسي

 
 3 القياس النفسي متقدم 2

 العالج النفسي وتعديل السلوك

 
3 

موضوعات خاصة ودراسات 

 مستقلة في اإلرشاد النفسي
2 

مناهج البحث وتصميم 

 التجارب في علم النفس
3 

 3 اإلرشاد النفسينظريات  3 اإلرشاد العالجي     2 اإلرشاد والعالج الجمعي

   3 التدريب الميداني 
أساليب اإلرشاد النفسي )تغيير 

 مسمى(
3 

 دراسات أسرية معاصرة 

)اختياري من داخل الكلية قسم 

 علم االجتماع(

3     

السلوك اإلنساني في المنظمات 

 العامه

من خارج الكلية كلية أختياري )

 اإلدارة واالقتصاد(

3     

     3 لطالب مادة حره يختارها ا

  مجموع الوحدات  مجموع الوحدات  مجموع الوحدات
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  مسار علم النفس الجنائي()البرنامج المطور ( التعديالت المطلوبة في مقررات 23) 

 مقررات تم اإلبقاء عليها مقررات تم إلغاؤها مقررات تم استحداثها

 لوحداتا اسم المقرر الوحدات اسم المقرر الوحدات اسم المقرر

 3 اإلحصاء النفسي المتقدم 3 سيكولوجية العالقات اإلنسانية 3 علم النفس والسلوك اإلجرامي

 2 علم النفس والتطور والجريمة
 علم نفس الشخصية المتقدم

 
 3 القياس النفسي متقدم 3

 3 علم نفس جنائي )مقدم( 3 علم نفس التحقيقات الجنائية
مناهج البحث وتصميم التجارب 

 لم النفسفي ع
3 

 3 سيكولوجية التعاطي واإلدمان 3 قضايا معاصرة في علم الجريمة
سيكولوجية التطرف واإلرهاب 

 )تغيير مسمى(
3 

 2 حلقة بحث في علم النفس الجنائي 3 التدريب الميداني
قراءات باإلنجليزية في علم 

 النفس الجنائي
2 

 3 والصحة النفسيةالجريمة 
لة مواضيع خاصة ودراسات مستق

 في علم نفس الجنائي
2   

 الجريمة واالنحراف

)اختياري من داخل الكلية قسم 

 علم االجتماع(

3     

السلوك اإلنساني في المنظمات 

 العامه

من خارج الكلية كلية  اختياري)

 اإلدارة واالقتصاد(

3     

     3 مادة حره يختارها الطالب 

      

      

      

  ع الوحداتمجمو  مجموع الوحدات

 
  مجموع الوحدات
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 ( تعديالت أخرى في البرنامج المطور 24)

 يعبأ عند طلب تطوير برنامج فقط()

ذات الطبيعة التطبيقية والتركيز على النظر في توصيف المقررات التي لم يتم حذفها لمواكبة التطورات العالمية والنظريات الحديثة 
 رشد النفسي تأهياًل علميًا ومهنيًا فاعاًل.تأهيل األخصائي النفسي والم

 ( مقارنة عدد الوحدات الدراسية بين البرنامج الحالي والبرنامج المطور25)

 )يعبأ عند طلب تطوير برنامج فقط( 

 وحدات إجبارية 
وحدات الرسالة أو  وحدات اختيارية 

 المشروع البحثي
 المجموع

 خارج القسم داخل القسم

 36 10 3 8 15 لحاليالبرنامج ا

 42 10 3 5              24             البرنامج المطور 

 ( المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية وفقا  لالئحة26)

 ( وقواعدها التنفيذية من الالئحة الموحدة للدراسات العليا 8يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية في المادة )

 .زدها التنفيذية بجامعة الملك عبد العزيوقواع

  من مقررات البرنامج. 25يجب أن يتضمن البرنامج مواداً اختيارية من داخل وخارج القسم بحيث ال تقل عن % 

  يجب أن يكون هناك مقرر حر من بين المواد االختيارية، ذو عالقة بالتخصص، ويجب أن يكون من خارج القسم، ويفضل أن يكون من

 الكلية.خارج 

 عدد وحدات المقررات اإلجبارية

 

 عدد وحدات المقررات االختيارية

 مقرر حـر مقررات من خارج القسم مقرات من داخل القسم

24 5 3  

 عدد الوحدات اإلجمالية عدد وحدات الرسالة أوالمشروع البحثي 

10 42 
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 ( List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 27)
 يجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي: المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة 

 

 المسارات لجميع اإلجباريةالمقررات 

                                                                                     
رمز و رقم 

 المقرر
 Course Code سم المقرر ا Course Title 

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

د 
تم
مع
ال

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 لجميع المسارات المقررات اإلجبارية

   Compulsory  2 2  3 اجباري Advanced Statistical Psychology  متقدم ء النفسياإلحصا  Psy 600 نفس 600

   Compulsory  2 2  3 اجباري Advanced Psychometry متقدم القياس النفسي Psy 610 نفس 610

   Compulsory  2 2  3 اجباري   Scientific Research Methods طرق البحث العلمي Psy 620 نفس 620

   Compulsory  3   3 اجباري Human behavior in public organizations السلوك اإلنساني في المنظمات العامه PAD 521  521 درع

           

           

   Compulsory 10   10 اجباري Thesis رسالةال Psy 699 نفس 699
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 ( List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 27)

 يجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي: المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة 

 مقررات المسار األول )علم النفس االرشادي(

Courses of the 1
st
 Track 

 Course Title اسم المقرر  Course Code  رمز ورقم المقرر

 نوع المقرر

Couse type 

 ت عدد الساعا

 (No.o f Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

 English عربي English عربي

ي 
ظر
ن

(T
h

.)
ي  

مل
ع

P
r.

)
)
ي  
ير
سر (

C
li

n
ic

a

l)
 

د 
تم
مع
ال

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 مقررات المسار األول )علم النفس االرشادي(

 نظريات اإلرشاد والعالج النفسي  Psy 603 نفس  603 
Theories of Counseling 

and Psychotherapy 
   Compulsory  3   3 اجباري

   Compulsory  2 2  3 اجباري Skills of Diagnosis & Counseling Interview مهارات التشخيص والُمقابلة اإلرشادية Psy 604 نفس  604

 العالج النفسي وتعديل السلوك Psy 605 نفس  605  
Psychotherapy and Behavior 

Modification 
   Compulsory  3   3 اجباري

   Compulsory   6  3 اجباري Practicum تدريب ميداني Psy  606 نفس 606 

           

   Elective 2   2  ااختياري Styles of Counseling أساليب اإلرشاد النفسي Psy 618 نفس  618 

 Elective  ااختياري Group Counseling and Psychotherapy اإلرشاد والعالج الجمعي Psy 619 نفس  619 
2 

 
  2   

 Elective  ااختياري Psychological Disorders االضطرابات النفسية Psy 626 نفس  626 
3 

 
  3   

 بناء وتطبيق البرامج اإلرشادية   Psy 627 نفس  627 
Designing & Planning Counseling 

Programs 
   Elective 3   3  ااختياري

           

   3   3  اختياري )من داخل الكلية( Contemporary Family Studies  دراسات أسرية معاصرة Soc 606 مجع 606

   3   3  اختياري )من داخل الكلية( Crime and Deviance الجريمة واالنحراف Soc 613 مجع 613
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 ( List of Courses) سيةالدرامقررات القائمة ( 27)
 يجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي: المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة 

 مقررات المسار الثاني )علم النفس الجنائي(

                                                                                    Courses of the 2
nd

 Track 

 Course Title اسم المقرر  Course Code  رمز و رقم المقرر

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

 English عربي English عربي

ي 
ظر
ن

(T
h

.)
ي  

مل
ع

P
r.

)
)
ي  
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

د 
تم
مع
ال

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 رات المسار الثاني )علم النفس الجنائي(مقر

   Compulsory  3   3 اجباري Psychology and Criminal Behaviour علم النفس والسلوك اإلجرامي Psy 608 نفس  608

   Compulsory  3   3 اجباري .The psychology of extremism and terrorism سيكولوجية التطرف واإلرهاب.  Psy 609 نفس  609

   Compulsory  3   3 اجباري Contemporary Issues in Criminology قضايا معاصرة في علم الجريمة  Psy 616 نفس  616

   Compulsory   6  3 اجباري Practicum تدريب ميداني Psy 617 نفس  617

           

   Elective 3   3  ااختياري Criminal Investigative Psychology علم نفس التحقيقات الجنائية Psy 628 نفس  628

 Elective  ااختياري Psychology, Development and Crime علم النفس والتطور والجريمة Psy 629 نفس  629
2 

 
  2   

 Psy 635 نفس  635
قراءات باإلنجليزية في علم نفس 

 الجنائي
yundtFa sahltunF tu nitstuhd eFcMa d nc ااختياري  Elective 2   2   

   Elective 3   3  ااختياري Crime and Mental Disorders الجريمة والصحة النفسية Psy 636 نفس  636

           

     3   3  الكلية(داخل اختياري )من  Contemporary Family Studies  دراسات أسرية معاصرة Soc 606 جمع 606

   3   3  اختياري )من داخل الكلية( Crime and Deviance يمة واالنحرافالجر Soc 613 جمع 613
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 ( List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 27)
 يجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي: المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة 

 س الموهبة واإلبداع(مقررات المسار الثالث )علم نف

                                                                                    Courses of the 3rd Track                                                                                        

رمز و رقم 

 المقرر

 Course 

Code 
 Course Title ر اسم المقر

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

 English عربي English عربي

ي 
ظر
ن

(T
h

.)
ي  

مل
ع

P
r.

)
)
ي  
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

د 
تم
مع
ال

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 مقررات المسار الثالث )علم نفس الموهبة واإلبداع(

   Compulsory 3   3 اجباري Talented and creative individuals الموهوبون والمبدعون Psy 621 نفس  621

 والمبدعين واحتياجاتهم نالكشف عن الموهوبي Psy 622 نفس  622
Detecting talented and creative individuals 

and their needs 
   Compulsory 3   3 اجباري

   Compulsory 3   3 اجباري Nurturing talent and creativity لموهبة واإلبداعرعاية ا Psy 623 نفس  623

   Compulsory 3   3 اجباري Intelligence and thinking skills الذكاء ومهارات التفكير Psy 624 نفس 624

           

   Elective 3   3  ااختياري  Personality - Advanced الشخصية )متقدم( Psy 612 نفس 612

 سيكولوجية العالقات اإلنسانية Psy 611 نفس 611
The psychology of human relations ااختياري  Elective 3   3   

 Psy 680 نفس  680
قراءات باإلنجليزية في علم نفس الموهبة 

     واإلبداع
Readings in English on the Psychology of 

Giftedness and Creativity 
   Elective 2   2  ااختياري

 حلقة بحث في علم نفس الموهبة واإلبداع Psy 691 نفس  691
Research Seminar in the Psychology of 

Giftedness and Creativity 
   Elective 2   2  ااختياري

 Psy 694 نفس  694
 مواضيع خاصة ودراسات

 واإلبداع مستقلة في علم نفس الموهبة

Special topics and independent studies in 

the psychology of giftedness and creativity 
   Elective 2   2  ااختياري

           

 Contemporary Family Studies  دراسات أسرية معاصرة Soc 606 جمع 606
 اختياري )من داخل الكلية(

  
3   3     

   3   3  اختياري )من داخل الكلية( Crime and Deviance حرافالجريمة واالن Soc 613 جمع 613
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 ( جدول تحقيق األهداف من خالل المقررات الدراسية ألهداف البرنامج.28)

 ( فضال  توضع عالمة.أمام المقررات واألهداف المرتبطة ببعضها البعض ) 

(28) Achieving Program Objectives Through Courses.  

 Please Chech () the related Courses with Program Objecives. 

ورقم رمز 

 المقرر

 Course 

Code 

  ( سابقا  3أرقام األهداف المذكورة بالبند )

Objectives mentioned in item numbers (3) previously 

 English 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عربي

      Psy 600         نفس 600

      Psy 610          نفس 610

      Psy 620          نفس 620

       Psy 603        نفس  603 

     Psy 604              نفس  604

       Psy 605        نفس  605  

       Psy 608        نفس  608

     Psy 609              نفس  609

       Psy 616        نفس  616

     Psy 618              نفس  618 

     Psy 619              نفس  619 

     Psy 626              نفس  626 

     Psy 627           نفس  627 

     Psy 628              نفس  628

     Psy  606              نفس 606 

        Soc 606       مجع 606

        Soc613       مجع  613

     Psy 617              نفس  617

     Psy 629              نفس  629

      Psy 635        نفس  635

PAD 521 PAD 521             

 معرفي-تعليمي  
-دراسات ميدانية تطبيقي

 معرفي

 خدمات إرشادية

 وجداني

 كوادر علمية

 مهاري

 دراسات ميدانية

 )تشخيص(مهاري

مهارات أساليب 

 معرفي-البحث 

    

 

research 

methods 

skills 

Practicum studies 

(diagnosis skills)) 

Educate 

Skilled staff 

Counselling 

services 

 

Practicum studies- 

Cognition 

Practicum 

Educational 

Cognitive 
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اإلجبارية  للمسارين الدراسية توصيف المقررات  (29) 

 

 يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر الثالثة اآلتية: 

األهداف ويجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد  .1

 اري، والبعد الوجداني.المه

 الموضوعات. .2

 وسائل التقويم. .3

 

 

Course description should  include the 

following three elements: 

1.Objectives that include: cognitive dimension, 

Skills dimension and emotional dimension 

 2. Topics. 

3. Assessment methods. 

 

 
 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر ـقرررمز ورقم الم

 ال يوجد 3 النفسي متقدم اإلحصائي نفس 600

 إلى:يهدف هذا المقرر 

 

 . البحوث النفسية فيوأساليبه  ماهية اإلحصاء النفسي وأهميتهيعرف الطالب   .1

 .والتوزيعات االحتماليةبين أساليب اختيار العينات  الطالبميز ي  .2

 للتصاميم البحثية المختلفة. واالستداللية المالئمةالوصفية  األساليب اإلحصائيةين ب الطالب يميز .3

 في اإلحصاء النفسي. والطرق البيانية األساليب الكميةيستعرض الطالب  .4

الستخراج وتنفيذ المعالجات اإلحصائية (SPSS)تطبيق برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  الطالب يمارس .5

 .المعقدة
 

 وصف الموضوعات: .1

 

 األساليب الكمية النفسية اإلحصائية األساسية و التمييز بين المفاهيميهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على معرفة      

اختبار  ،التقدير اإلحصائي، االستداللي مثل دراسة التوزيعات االحتمالية للعينات الوصفي و المستخدمة في اإلحصاء

االنحدار البسيط، مدخل لتحليل التباين في ، ين المتوسطات، والتباين لمجموعتين الختبار تجانس العيناتالفرضيات، الفروق ب

 برنامج الحزمة اإلحصائية لتنفيذ وتطبيق ،في البحوث النفسية مدخل للتحليل العاملي واستخداماته ،اتجاه واحد أو اتجاهين

اختبار الداللة الالبارامترية لعينتين  :حصاء الالبارامتري مثلالمعالجات اإلحصائية المعقدة وعرض لبعض أساليب اإل

 وبعض المقاييس الالبارامترية للعينات المستقلة مثل مان واتيني وولكسون. ،مرتبطتين

 

 وسائل التقويم: .2

                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                       ٪(  25عملية )تطبيقات  - أ

  ٪(10منزلية )واجبات  -د                               ٪(15) نصفياختبار-ج  

  ٪(40االختبار النهائي ) – هـ  
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Advanced Statistical Psychology Psy 600  

This module aims to:  

1. Define the principles of psychological statistics and its importance and strategies in 

psychology research. 

2. Differentiate between sampling techniques and probability distributions. 

3. Differentiate between descriptive and inferential statistical methods that are applicable 

for various research designs. 

4. Illustrate quantitative and statistical data with charts and graphs.  

5. Practice using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) to extract and conduct 

complex statistical analyses.  

 

1. Topics: 

This is an advanced course for psychological statistics aims to assist the students to define the 

principles of psychological statistics and differentiate between the strategies of descriptive and 

inferential statistics such as: sampling and probability distributions, statistical rating scale, 

hypothesis testing, testing differences between means and variances of two groups, simple linear 

regression analysis, analysis of variance (ANOVA) one way and two way classification, as well 

as, an introduction to factorial analysis and using SPSS to conduct statistical analyses. This 

course also includes presentation of some non-parametric techniques, such as, the Mann-Whitney 

U test and Wilcoxon techniques used for discovering statistical significance. 

 

2. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(25%) .            B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 القياس النفسي متقدم نفس 610

 إلى:يهدف هذا المقرر   
 

 . البحوث النفسية فيوأساليبه  وأهميتهالنفسي  ماهية القياس الطالب يدرك .1

 والطرق التقليديةاالفتراضي  وتقنيات الواقعمة يميز الطالب بين التوجهات الحديثة في القياس باستخدام البيانات الضخ .2

 . يكية( لبناء المقاييس النفسية والعصبية)الكالس

الصدق  أنواع مثلالعصبية المقاييس النفسية وو لالختبارات بين الخصائص السيكومترية المختلفة الطالبميز ي .3

 .والثبات

 .والعصبيفي الميدان في التشخيص النفسي  تطلبةوالمقاييس المأساليب استخدام االختبارات  الطالب بين يقارن .4

 .والعصبية والمقاييس النفسية وتقنين االختباراتبناء يشرح الطالب خطوات  .5

 محددة.العصبية على حاالت واقعية والمقاييس النفسية ويبني الطالب صفحة نفسية من نتائج تطبيق االختبارات  .6

العصبية على حاالت واقعية االختبارات والمقاييس النفسية و ق تطبيقيكتب الطالب تقريرا نفسيا على ضوء نتائج تطبي .7

   محددة.
 

 الموضوعات:  -

البيانات الضخمة جهات الحديثة في القياس النفسي ونظريات  القياس النفسي، المقارنة بين التويغطي هذا المقرر أساليب و      

طرق مثل الصدق والثبات والتحقق من خصائصها السيكومترية  طرقالمقاييس النفسية وتقنين والخطوات التقليدية  لبناء و

اليب قياس القدرات، العصبي في الميدان، إضافة إلى توضيح أستشخيص و تطبيقات القياس النفسي وحسابهما، أساليب ال

كانات الفرد كتابة تقرير نفسي يحدد إمة وكذلك التغلب على المشكالت المنهجية لبناء صفحة نفسياالتجاهات، والميول، و

 الستخدامها في المجاالت البحثية و التطبيقية للقياس النفسي و العصبي. 
 

 وسائل التقويم:  -

                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                          ٪(  25عملية )تطبيقات  - أ

  ٪(10منزلية )اجبات و -د                               ٪(15اختبارنصفي )  -ج           

 ٪(40االختبار النهائي ) – هـ           

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Advanced Psychometry     Psy 610  

This module aims to:  

 

1. Recognize the principles of psychological measurement and its importance and 

strategies in psychology research.  

2. Differentiate between modern directions on measurement using big data and virtual 

reality versus classical theories and methods of developing and standardizing psycholigcal 

and neurological tests and measurement.  

3. Differentiate between the psychometric properties of psychological and neurological 

tests and measurement, such as types of validity and reliability. 

4. Compare the psychological and neurological diagnostic strategies using tests and 

measures that are required in the field.  

5. Explain the steps of developing and standardizing psycholigcal and neurological tests 

and measurement.  

6. Develop a psychological profile based on the results of practical application of 

psychological tests and measurements on individuals.  
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 طرق البحث العلمي 620نفس 

    

 يهدف هذا المقرر إلى أن:

 يدرك الطالب المقصود بالبحث العلمي وقواعده ومبادئه وخطواته.  .1

 يفهم الطالب خطوات إجراء البحوث العلمية.  .2

 طرق اختيارها.يُميز الطالب بين أنواع العينات و .3

 يميز الطالب بين منهجيات تصميم البحوث في مجاالت علم النفس.  .4

 يتعاون الطالب مع زمالئه الباحثين في تصميم البحوث بشكل فردي أو ضمن مجموعات بحثية.  .5

 ينمي الطالب مهاراته في حل مشكالت البحث العلمي. .6

 ميينمي الطالب مهاراته في االلتزام بأخالقيات البحث العل-  .7
 

 الموضوعات:  .1
 

يغطي هذا المقرر دراسة مناهج البحث العلمي المستخدمة في علم النفس و خطواته: كالمنهج الوصفي، والتجريبي،        

والتاريخي، مراحل صياغة المشكلة و الفروض أو التساؤالت البحثية و كيفية اختبارها و اإلجابة عنها، أنواع العينات وخطوات 

حليلها، الوصول إلى النتائج وكيفية مناقشتها، ، ضبط جودة البحوث وكيفية صياغة التوصيات، وتحديد المنهج جمع البيانات و ت

 المناسب لبحث الطالب مع إتاحة الفرصة للطالب للتدريب على مختلف تصاميم البحوث النفسية.
 

 وسائل التقويم:  .2

 ٪(                          10قاش )حلقات ن -٪(                          ب25تطبيقات عملية  ) - أ

 ٪( 10واجبات منزلية ) -د        ٪(                       15نصفي ) اختبار-ج  

 ٪( 40االختبار النهائي ) – هـ  

 

 

7. Write a psychological report based on the results of practical application of 

psychological tests and measurements individuals.  

 

2. Topics:  

This course covers methods and theories of psychological measurement, comparing modern 

directions in psychological measurement, using big data, versus traditional (classical) methods to 

construct and standardize psychological measures and the strategies to evaluate their 

psychometric properties, such as validity and reliability, diagnostic applications of psychological 

and neurological tests and measurement in the field, as well as methods of measuring 

individuals’ abilities and attitudes. In addition, this course covers methodological problems of 

developing psychological profiles and writing psychological reports that identifies potentials of 

individuals in order to be used in research and practice  

3. Assessment Methods: 

A. Practical Applications (25%) .            B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 
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prerequisites Credits course title course code 

 3 Scientific  Research Methods   Psy 620 
This module aims to: 

 

1. Recognize the meaning of scientific research, its rules, principles and steps. 

2. Understand the steps of conducting scientific research. 

3. Differentiate between data collection and sampling methods. 

4. Differentiate between research methodologies used in the field of psychology. 

5. Collaborate to design research individually or within research groups. 

6. Develop students’ skills in solving scientific research problems. 

7. Develop students’ skills to work based on the ethics of scientific research 

 

2. Topics: 

 

 This course covers the study of scientific research methods used in psychology and its steps. 

This include descriptive, experimental, and historical research, phases of formulating a 

research problem, hypotheses or research questions and how to test and answer them, 

sampling methods, data collection and analysis methods, Determination of the quality of 

research and its recommendations, and provide the students with the ability to choose the 

appropriate research approach to psychological research  

3. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(25%) .            B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

PAD 521 3 السلوك اإلنساني في المنظمات العامة  

 

 :يهدف هذا المقرر إلى

الطالب على السلوك اإلداري داخل المنظمات ومستوياته المختلفة ، و الوظائف اإلدارية األساسية التي تمارس  يتعرف .1

 في الواقع العملي.

إلى دفعهم وحثهم إلى  الذي يؤديمثل األ واألسلوب العلميمع األفراد بالطريقة  كيفية تعامل المدير يناقش الطالب .2

اإلبداعية وحبهم للعمل، وزيادة والئهم  وزيادة طاقاتهمالعمل واستخراج طاقاتهم الكامنة، ورفع رضاهم الوظيفي، 

 للمنظمة التي يعملون لديها.    

تي تمارس في الواقع السلوك اإلداري داخل المنظمات ، و الوظائف اإلدارية األساسية ال يقارن الطالب بين مستويات .3

 العملي.

البحث عن المعلومات و كيفية مهارات العمل الجماعي، والتحليل المنطقي المبني على أسس علمية، ينمي الطالب  .4

 بالواقع. اإلدارية وربطها

 

 الموضوعات:  -2

دراسة السلوك اإلنساني في  تنقسم المادة إلى جزئيين رئيسين: يتناول الجزء األول التعريف بالمدارس السلوكية وتطور      

، الجماعة، المنظمة، البيئة(. أما )الفردالعديدة لمعرفة أبعاد ودوافع السلوك اإلنساني، ماهيتها ومستوياتها  ومراحلهالمنظمات 

يجابية الجزء الثاني ينتقل إلى التركيز على األدوار التي البد أن يمارسها كل مدير لتفهم وتدعيم سلوك األفراد والجماعات اال

على حاالت افتراضيه تقترب كثيرا من الواقع العملي.  للطالبوقد تم تصميم هذين الجزئيين بإتاحة الفرصة   داخل المنظمة. 

 المستقبل.لبناء السلوك الفعّال والتعرف على مسبباته ومحاولة التنبؤ بهذا السلوك في 

 

 وسائل التقويم: -3

 ٪(                          10حلقات نقاش ) -ب           ٪(                10)  بحث جماعي -أ   

 ٪( 10) و حاالت تطبيقية واجبات منزلية -د   ٪(                          20اختبارنصفي ) -ج     

 (٪40االختبار النهائي )  -و   ٪(                  10عرض جماعي )    – هـ        

prerequisites Credits course title course code 

 3 
Human behavior in public 

organizations 
PAD 521 

s module aims to: 

1. Define the administrative behavior within the organizations and its different levels, and 

the basic administrative functions that are applied in practice. 

2. Discuss how the manager deals with individuals in the best organizational manner that 

leads them to work and extract their potential, raise their job satisfaction, increase their 

creativity and love for work, and increase their loyalty to the organization they work for. 

3. Compare the levels of administrative behavior within organizations, and the basic 

administrative functions that are applied in practice. 

4. Develop teamwork skills, logical analysis based on scientific bases, and how to conduct 

research on administrative information and link it to the reality. 

 

2. Topics: 

The course is divided into two main parts: The first part deals with the definition of 

behavioral schools, the development of the study of human behavior in organizations and 

the stages , dimensions, and motives of human behavior, and their various levels 
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(individual, group, organization, and environment). The second part focuses on the roles 

each manager must play to understand and reinforce the positive behavior of individuals 

and groups within the organization. The two parts are designed to allow students to 

hypothetical situations that are very close to practice. To build effective behavior, identify 

its causes, and try to predict that behavior in the future. 

3. Assessment Methods: 

A. Group research (10%)               B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exam  (20%)           D. Homework and case studies  (10%) 

 E. Group Presentation (10%)        F. Final Exam (40%) 
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( المسار األولعلم النفس االرشاديالدراسية ) ف المقرراتتوصي  (29) 

 

 يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر الثالثة اآلتية: 

.األهداف ويجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد 7

 المهاري، والبعد الوجداني.

 الموضوعات. .1

 وسائل التقويم. .2

 

 

Course description should include the following 

three elements: 

1.Objectives that include: cognitive dimension, 

Skills dimension and emotional dimension 

 2. Topics. 

3. Assessment methods. 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 نظريات اإلرشاد النفسي نفس   603

 هذا المقرر إلى: يهدف 

 يفهم الطالب األسس العامة لالرشاد النفسي.  -1

 .في اإلرشاد النفسي: تعريفاتها، معايير تقييمها، وسمات النظرية الجيدة يقّوم النظريات -2

 يميز الطالب بين االرشاد والعالج النفسي.  -3

 يستنتج الطالب طرق االرشاد النفسي لكل نظرية.  -4

 بة في المرشد النفسي.يحدد السمات والخصائص الُمتطل -5

 يحدد مجاالت العمل في علم النفس االرشادي. -6

 ينمي الطالب مهاراته كأخصائي في مجال العمل االرشادي. -7

 .ينمي الطالب مهاراته في حل المشكالت المتعلقة بتشخيص وعالج االضطرابات النفسية -8

 

 الموضوعات: -2
 

، تعريفاتها، ومعايير تقييمها، وسمات النظرية الجيدةاإلرشاد النفسي،و التعريف بأهم النظريات في  يشمل هذا المقرر        

وعالقتها بميادين علم النفس  وأسسه وأخالقياته وأنواعه مثل اإلرشاد الفردي والجمعي، اإلرشاد الموجه وغير الموجه، المباشر 

النتقائي ، اإلرشاد النفسي اإليجابي، اإلرشاد وغير المباشر، اإلرشاد السلوكي، اإلرشاد باللعب، اإلرشاد الديني، اإلرشاد ا

المتمركز حول العميل، و اإلرشاد المتمركز حول الحل، ونظرياته مثل النظريات التحليلية، السلوكية، المعرفية، العقالنية، 

ا وتطبيقاتها نظريات التعلم االجتماعي، و نظريات الذات، كما يتناول أوجه الشبه واالختالف بين النظريات و استخداماته

 .العملية

 وسائل التقويم:-3

 

 ٪(   10حلقات نقاش ) -٪(                          ب25تطبيقات عملية  )-أ

 ٪( 10واجبات منزلية ) -٪(                            د15) نصفي اختبار -ج        

 ٪( 40االختبار النهائي ) – هـ        

               

 

 



 

 27 

 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 مهارات التشخيص والمقابلة اإلرشادية نفس 604

 يهدف هذا المقرر إلى: 

 يدرك الطالب ماهية التشخيص النفسي. .1

 تعامل مع الحاالت النفسية. يخطط الطالب لكيفية ال .2

 يدرك الطالب مهارات التشخيص ومحاور التقييم.   .3

 يدرك الطلب أساسيات المقابلة وأنواعها والفنيات الُمتطلبة إلجرائها. .4

 يدرك الطالب الخطوات العملية إلجراء المقابلة ودراسة الحالة. .5

 .يكتب التقرير النفسي بُناًء على نتائج المقابلة ودراسة الحالة .6

 ينمي الطالب مهارات إجراء المقابالت العالجية مع المضطربين نفسياً. .7

 يختار من نتائج المقابلة ودراسة الحالة مايساعده في تصميم برامج عالجية .8

 الموضوعات: -2

يغطي هذا المقرر عملية التشخيص النفسي، أهميته، أهدافه واالجراءات العملية المتبعة في تشخيص سلوك العميل، 

ريف بالمقابلة وأنواعها وشروط إجرائها، وتنمية المهارات االساسية الجراء المقابلة االرشادية مع التركيز على التع

prerequisites Credits course title course code 

 3 Theories of Counseling Psy 603 

This module aims to:  

 

1. Understand the general principles of counseling psychology. 

2. Evaluate the theories in psychological counseling, including their definitions, evaluation 

criteria, and the characteristics of a good theory. 

3. Differentiate between counseling psychology and psychotherapy. 

4. Predict methods of psychological counseling. 

5. Justify the traits and characteristics required in the counseling psychology. 

6. Justify the fields of practice in counseling psychology. 

7. Develop the skills as a psychological counselor. 

8. Develop the skills in solving problems related to the diagnosis and treatment of psychological 

disorders. 

 

2. Topics: 

      

This course includes the definition of the foundational theories in psychological counseling, its 

definitions, evaluation criteria, the characteristics of a good theory, and its relation to other fields 

of psychology and its foundations and ethics, such as individual and group counseling, direct and 

indirect counseling, behavioral counseling, positive counseling, client-centered counseling, and 

solution-based counseling. The course also includes theories of counseling, such as 

psychoanalysis theories, behavioral, cognitive, rational, and social learning theories, and self-

centered theories. In addition to comparison of theories and its uses and its practical applications.  

3. Assessment Methods: 

Practical Applications(25%) .            B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 
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 .مراحل المقابلة االبتدائية والتشخيصية والعالجية. كما يشمل هذا المقرر تدريب الطالب على إعداد دراسة حالة تطبيقية

 

 فسي وعمل توصيات حيالها. تقريرها الن وكيفية كتابةفي مجال اإلرشاد 

 وسائل التقويم:-3

 ٪(  15حلقات نقاش )   -(                                ب٪25تطبيقات عملية  ) - أ

 ٪(  15واجبات منزلية )    -٪(                                 د15اختبار نصفي  )   -ج

 ٪(  30االختبار النهائي  )  - هـ

 
 

prerequisites Credits course title course code 

 3 
Skills of  Diagnosis & Counseling 

Interview 
Psy 604 

This module aims to:  

 

1. Recognize what psychological diagnosis is. 

2. Plan how to deal with the psychological cases. 

3. Recognize the diagnostic skills and evaluation criteria. 

4. Recognize the basics of the interview, and the types and the techniques required to perform it. 

5. Recognize the practical steps of performing the interview and case study. 

6. Write the psychological report based on the results of the interview and case study. 

7. Develop the skills of conducting therapeutic interviews with people with mental disorders. 

8. Choose from the results of the interviews and case studies to be used in the design of treatment 

programs. 

2. Topics: 

 

This course covers the foundations of psychological diagnosis, its importance, its objectives and 

the practical procedures used in diagnosing the client's behavior, the definition of the interview, 

the types and conditions of its procedure, and the development of the basic skills for conducting 

the interviews with an emphasis on the fundamental steps of initial, diagnostic and therapeutic 

interview. This course also includes training the students on preparing case studies from the field 

of counseling and how to write the psychological report and make recommendations about it. 

 

3. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(25%)       

 B.  Talks and Discussions (15%) 

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (15%) 

E. Final Exam (30%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 وتعديل السلوكالعالج النفسي  نفس 605  

 -يهدف هذا المقرر إلى:  

 يدرك الطالب األسس العامة للعالج النفسي. .1

 يحدد السمات والخصائص الُمتطلبة في الُمعالج النفسي. .2

 الج النفسي وتعديل السلوك.يحدد المعايير والشروط الُمنظمة لمهنة الع .3

 ينمي الطالب مهارات العمل التعاوني في عالج المرضى النفسيين. .4

 ينمي الطالب مهارات حل المشكالت المتعلقة بمهنة العالج النفسي. .5

 ينمي الطالب مهارات التواصل مع المرضي والمضطربين نفسياً وعقلياً. .6

 يطبق الطالب فنيات العالج النفسي. .7

 نيات إدارة الجلسات العالجيةيطبق الطالب ف .8

 الموضوعات:  .2
 

تدريبهم على األساليب الحديثة في العالج و العالج النفسي وتعديل السلوكيهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بماهية        

ت التعلم االجتماعي، ، العقالنية، نظرياالمعرفيةالنفسي والسلوكي مثل مناهج العالج المشتقة من النظريات التحليلية، السلوكية، 

ونظريات الذات. كما يستعرض هذا المقرر األساليب الحديثة للعالج النفسي مثل العالج بالتحليل النفسي، العالج المعرفي 

السلوكي، العالج المتمركز حول العميل، العالج باللعب، العالج بالعمل، العالج بالواقع، العالج بالقراءة، العالج النفسي الديني، 

، العالج بالفن، العالج النفسي االيجابي، العالج العقالني االنفعالي، والعالج المتمركز العالج بتحقيق الذات الج الجشطالتي،الع

 حول الحل.

 

 وسائل التقويم: .3

 ٪(  15حلقات نقاش ) -(                                ب٪15تطبيقات عملية  )-أ    

 ٪(  10واجبات منزلية ) -د                     ٪(            20اختبار نصفي  )-ج

 ٪(  40االختبار النهائي  ) -٪(                       و 15دراسة الحاالت التطبيقية ) - هـ

 

prerequisites Credits course title course code 

 3 Psychotherapy and Behavior Modification Psy 605 

This module aims to:  

1. Recognize the general principles of psychological treatment. 

2. Justify the traits and characteristics required in for psychological therapy. 

3. Justify the standards and conditions that organize the profession of psychotherapy and 

behavioral modification. 

4. Develop the skills of collaborative work in the treatment of  people with mental disorders. 

5. Develop the skills of problem-solving related to the profession of counseling and 

psychotherapy. 

6. Develop the skills of communicating with people with mental and psychological disorders. 

7. Apply the techniques of psychotherapy. 

8. Apply the techniques of managing sessions of psychotherapy. 

    

 

2. Topics:   
This course aims to introduce students to the basics of psychotherapy and behavioral 

modification and to provide them with modern methods of psychological and behavioral therapy, 

such as techniques of psychoanalysis, behavioral, cognitive, rational, social learning theories and 

self-centered theories. The course also covers a review on modern methods of psychotherapy, 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 تدريب ميداني نفس 606

 يهدف هذا المقرر إلى:
 

 

 .مرتبطة بالحاالت النفسيةبرامج ارشادية للمؤسسات ال تصميميخطط الطالب لكيفية  .1

 .علم النفس االرشاديطبيقات الميدانية في يقارن الطالب بين األنواع المختلفة للت .2

 .يقّيم الطالب الخدمات النفسية المقدمة من قبل المؤسسات المختلفة  .3

 في تصميم وتطبيق الخطط اإلرشادية. ئهيتعاون الطالب مع زمال  .4

يطبّق الطالب بعض الجلسات اإلرشادية في مجال اإلرشاد النفسي في السجون والعيادات ودور الرعاية  .5

 .جتماعيةاال

 يصمم الطالب بعض البرامج اإلرشادية لبعض الحاالت المضطربة وتوصيات العالج. .6

 الطالب خطة إرشادية مناسب للحالة موضوع الدراسة. يصمم   .7

 يكتب الطالب تقريراً عن بعض الحاالت المضطربة وتوصيات العالج. .8

 الموضوعات: 

 أحد شراف أحد اعضاء هيئة التدريس ولمدة فصل دراسي كامل فيإيقوم الطالب بتطبيق ما تعلمه من نظريات وفنيات تحت 

الهيئات أو في أحد في السجون  وأومؤسسات رعاية األحداث الجانحين أوالمستشفيات أوالعيادات أالمراكز االرشادية 

ت الميدانية والمؤسسات التي تتطلب خدمات اإلرشاد والعالج النفسي، ويتضمن هذا التدريب إجراء مجموعة من التطبيقا

 .النفسية باإلضافة إلى تصميم مجموعة من البرامج والجلسات اإلرشادية والعالجية للحاالت

    

 وسائل التقويم:
 

                    ٪(10) حلقات نقاش -ب                          (٪15) تطبيقات عملية - أ

                    ٪(10ارير العملية )التق -د                            ٪(15)اختبار نصفي    -ج

                    ٪(30االختبار النهائي ) -و              ٪(20)دراسة الحاالت التطبيقية  - هـ 

 

such as behavioral cognitive therapy, client-centered therapy, play therapy, occupational therapy, 

reality therapy, bibliotherapy, religious psychotherapy, gestalt therapy, self-help therapy, art 

therapy, positive psychotherapy, emotional rational therapy, and solution-focused therapy. 

 

3. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(25%)         

B.  Talks and Discussions (15%) 

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (15%) 

E. Case Studies  (30%)                             F. Final Exam (30%) 
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Prerequisites Credits course title course code 

 3  Practicum  Psy 606 

This module aims to 

1. Plan to design counselling programs for institutions related to psychological problems. 

2. Compare between the various application of counseling psychology in the field. 

3. Evaluate the psychological services provided by the different institutions. 

4. Collaborate with the classmates for designing and implementing plans for counseling.    

5. Apply counseling sessions in prisons, clinics, and social care institutions. 

6. Design programs and treatment recommendations for people with mental disorders. 

7. Design an appropriate counseling plan for the case under treatment. 

8. Write a report and treatment recommendations for case studies 
 

1. Topics: 
 

In this course the student will apply the theories and techniques he or she learned from previous 

course under the supervision of a faculty member for one semester at one of the counseling 

related centers, clinics, hospitals, prisons, or institutions for young criminals that require 

counseling and psychotherapeutic services. In addition, the course provide students with training 

to design a set of programs and sessions of counseling and treatment for psychological cases.  
 

3. Assessment Methods: 
 

A. Practical Applications(15%.             

B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Written Reports  (10%) 

E. Case Studies  (20%)                             F. Final Exam (30%) 
 

 
 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 أساليب اإلرشاد النفسي نفس 618 

  الهدف من هذا المقرر:

 يعرف الطالب المفاهيم المختلفة لإلرشاد النفسي. .1

 بين األساليب االرشادية المستخدمة في عالج االضطرابات النفسية. يقارن الطالب .2

 .رشاد النفسي وإدارة الجلسة اإلرشاديةمبادئ اإل يحدد الطالب .3

 السمات والخصائص الُمتطلبة في المرشد النفسي. يحدد الطالب  .4

 اإلساليب اإلرشادية المناسبة لكل اضطراب.بين  يميز الطالب .5

 بمهارات حل المشكالت المتعلقة بمهنة اإلرشاد النفسي.ينمي الطالب  .6

 .ئي ومرشد نفسيالعمل كأخصامسؤولية  ينمي الطالب مهاراته في .7

 اإلرشاد النفسي. وتطوير تقنياتبناء  في مشاركةال ينمي الطالب مهارات .8
 

 الموضوعات: -2
 

يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب المهارات األساسية فى إدارة عمليات اإلرشاد النفسي التي تشتمل على اإلرشاد المباشر     

المختلفة مع استخدام اإلستراتيجيات الوقائية والعالجية واإلنمائية وذلك وفقاً  وغير المباشر واإلرشاد االختياري في مجاالته

االتجاه -االنفعالي-العقالنياالتجاه -االتجاه اإلنساني-االتجاه السلوكي-لالتجاهات األساسية فى اإلرشاد وهي )االتجاه التحليلي

 اإلرشاد بالفن(.-اإلرشاد بالواقع-اإلرشاد بالقراءة –ديني اإلرشاد ال-اإلرشاد باللعب –اإلرشاد بالعمل -االجتماعي واألسري

 وسائل التقويم:-3

                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                          ٪(20) عملية تطبيقات -أ

  ٪(10منزلية )واجبات  -د                            ٪(20اختبارنصفي ) -ج        
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  ٪(40االختبار النهائي ) – هـ        

prerequisites Credits course title course code 

   Styles of Counseling Psy 618 

This module aims to:  
 

1. Define the various concepts of counseling psychology. 

2. Differentiate between the various methods used to treat mental disorders. 

3. Define the principles of counseling psychology and the management of counseling sessions. 

4. Justify the traits and characteristics required in counseling psychology. 

5. Compare between the appropriate counseling methods for each mental disorder. 

6. Develop problem-solving skills related to the profession of counseling psychology. 

7. Develop the skills for being a responsible psychological counselor. 

8. Develop the skills of doing collaborative work in the construction and development of 

psychological counseling techniques. 
 

2. Topics: 
 

     This course aims to introduce students to the basic skills in the management of psychological 

counseling sessions, which include direct and indirect counseling and voluntary counseling in its 

various fields, in addition to the use of the preventive, therapeutic and developmental strategies 

according to the basic trends in counseling, including psychoanalysis, behavioral, humanistic, 

and emotional and rationale counseling, social and family counseling , career counseling, play, 

religious, and bibliocounseling, reality counseling, and art counseling. 

 3. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(20%)        

     B.  Talks and Discussions (10%)    

C. Mid-Term Exams  (20%)                    D. Homeworks  (10%) 

E. Case Studies  (20%)                             F. Final Exam (40%) 

 
 

 
 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 اإلرشاد والعالج الجمعي نفس 619

 :الهدف هذا المقرر إلى    

 الجمعي. لإلرشادالطالب أهم المهارات األساسية  دركي .1

 الجمعي.مراحل اإلرشاد والعالج الطالب  يحدد .2

 .الجماعةاإلرشادية والعالجية ألعضاء  الطالب الخطط عدي .3

 في مجال اإلرشاد الجماعي. في إنجازالعمل مهارات المشاركةينمي الطالب  .4

 ضمن أعضاء الجماعة. العملينمي الطالب مهارات  .5

 .ضمن خطة تقديم اإلرشاد الجمعي قيادة الجماعةينمي الطالب مهارات  .6
 

 الموضوعات:  .2

برات الالزمة في تكوين الجماعات العالجية المهارات األساسية والخب يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب    

وقيادتها، ورسم الخطط اإلرشادية والعالجية ألعضاء الجماعة والتدريب على استراتيجيات قيادة الجماعة واستمرار 

 .تماسكها، ومراحل اإلرشاد والعالج الجمعي ودور األخصائي في كل مرحلة
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 وسائل التقويم:-3

 

                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                          ٪(20) عملية تطبيقات  - أ

  ٪(10منزلية )واجبات   -د                               ٪(20اختبارنصفي )  -ج        

  ٪(40االختبار النهائي ) – هـ       

prerequisites Credits course title course code 

 2 Group Counseling and Psychotherapy) Psy 619 

This module aims to:  

. Recognize the most important skills of group counseling. 

2. Justify the stages of counseling and group therapy. 

3. Prepare instructional and therapeutic plans for members of the group. 

4. Develop the skills of accomplishment and participation in the field of group counseling. 

5. Develops skills of working with the members of the group. 

6. Develop the leadership skills to work within the prepared program for group counseling. 

  

2. Topics: 

    This course aims to introduce students to the basic skills and experiences needed in the 

formation and leadership of therapeutic groups, in addition to plan to work with members of the 

group counseling and how to use the leadership strategies to manage the group therapy, stages of 

counseling, and the role of the counselor at each stage. 

 

3. Assessment Methods 

A. Practical Applications(20%)   

   B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exams  (20%)                        D. Homeworks  (10%) 

E. Case Studies  (20%)                                F. Final Exam (40%) 

 
 
 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  2 االضطرابات النفسية  نفس 626

 أن:  يهدف هذا المقرر إلى

 وكيفية تشخيصها سبابهاأو والذهانية وأنواعهاالعصابية االضطرابات النفسية  بينالطالب  ميزي .1

 الطالب على المعايير التشخيصية لالضطرابات الذهانية والعصابية. يحدد .2

 .علمية وعمليةبطريقة  وغير السوية لسلوكيات السويةا يحلل الطالب .3

 والعقلية.التشخيص الفارق لالضطرابات النفسية  يطبق الطالب خطوات .4

 المرضية.دراسة الحاالت مهارات العمل ضمن فريق صحي لالطالب  ينمي .5

 والعقلية.مهارات التنبوء بمآل االضطرابات النفسية الب ينمي الط .6

 .مهارات حل المشكالت المتعلقة بالتشخيص السليم لالضطرابات النفسية والعقلية ينمي الطالب .7

 

 الموضوعات:  -2

ماعية والحيوية يهدف  المقرر الى التعرف على  مفهوم السواء واالضطراب النفسي وفقاً للنماذج السلوكية والنفسية واالجت     

والمحاوالت المبكرة لتصنيف االضطرابات النفسية كما يتناول الكثير من االضطرابات النفسية بشقيها العُصابي والذهاني  مثل 

األمراض العصابية كالقلق واالكتئاب والوساوس القهرية والهستيريا في صورتها االكلينيكية، ويوضح شروط حدوثها ومناهج 

عرض نظري لبعض الحاالت النموذجية لتوضيح طبيعة األعراض في هذه الفئات االكلينيكية ودور دراستها من خالل 

األخصائي النفسي فيها، وكذلك مفاهيم االضطرابات السلوكية مثل شذوذ أو اضطراب التصرف، القلق االنسحابي، العدوان نحو 
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خصائص هذه الفئات في مرحلتي الطفولة والمراهقة، الغير، الفجاجة، عدم الرشد، السيكوباتية، االضطراب االنفعالي، و

وإستراتيجية الرعاية التعليمية والنفسية والبيئية واالضطرابات السيكوسوماتية بأنواعها المختلفة. كما يتناول هذا المقرر 

باب وأعراض مجموعة من االضطرابات الذهانية: مثل االضطراب ثنائي القطب والهوس والبارانويا والفصام وعرض ألهم أس

 .وأنواع ومآل وطرق عالج، وعرض نماذج لتوضيح طبيعة االعراض
 

 وسائل التقويم: -3       

                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                          ٪(20) عملية تطبيقات  - أ

  ٪(10منزلية )واجبات  -د                              ٪(20اختبارنصفي )  -ج  

  ٪(40االختبار النهائي ) – هـ     

prerequisites Credits course title course code 

 2 
English Readings in Criminal 

Psychology 
Psy 626 

1-This module aims to: 

  

1. Differentiate between mental disorders psychosis and neurosis, their types and causes, and 

how to diagnose them.  

2. Justify the diagnostic criteria for mental disorders and neurosis. 

3. Analyze the normal and abnormal behaviors in a scientific and practical way. 

4. Apply the diagnostic steps to differentiate between mental and psychological disorders. 

5. Develop the skills of working within the health team to work with psychological cases. 

6. Develop the skills of predicting the prognosis of psychological and mental disorders. 

7. Develop problem-solving skills related to the appropriate diagnosis of mental and 

psychological disorders. 

 

1. 2-Topics: 
      

      This course aims to define the concept of normal and abnormal behavior and how 

psychological disorders are classified and how they can be treated, the causes of psychological 

disorders, including neurosis and psychosis disorders, such as, bipolar disorder, mania, paranoia, 

schizophrenia, as well as, the causes and types of these disorders and prognoses from a variety of 

perspectives.  Other disorders are also discussed in the course, including mood disorders, 

anxiety, depression, obsessive compulsive disorder, hysteria, and the various types of 

psychosomatic disorders. The course also highlights the methods and theoretical examination of 

causes and symptoms behind mental disorders and the role of the psychological therapist in 

classifying them. This course also demonstrates strategies for educational, psychological and 

environmental treatment for mental disorders.   

 

3. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(20%)    B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exams  (20%)                    D. Homeworks  (10%) 

E. Case Studies  (20%)                             F. Final Exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 بناء وتطبيق البرامج اإلرشادية نفس 627

 أن:  يهدف هذا المقرر إلى

 

 .يعرف الطالب مفهوم البرامج اإلرشادية .1

 .الب كيفية تطبيق معايير ومبادئ اإلرشاد النفسي الجماعي والفرديطيدرك ال .2

 الطالب األسس التي تقوم عليها البرامج االرشادية . يستنتج .3

 الطالب خطوات تصميم البرامج االرشادية . يحدد .4

 في تصميم وتطبيق البرامج اإلرشادية. ئهمع زمالالعمل مهارات الطالب  ينمي .5

 ينمي الطالب مهارات العمل كأخصائي و مرشد نفسي. .6

 ينمي الطالب مهارات العمل التعاوني في عالج المرضى النفسيين.  .7

 .البرامج اإلرشادية المناسبة لكل اضطراب ووسائل جمع البياناتيختار الطالب  .8

 ي تقديم الخدمات اإلرشادية النفسية.يطبق الطالب األسس العلمية ف .9

 يطبق الطالب البرنامج اإلرشادي المناسب على بعض الحاالت المضطربة. .10

 

 الموضوعات:   .2

سس التي تقوم عليها، ومعرفة الخطوات التفصيلية التي واعها واألأنالبرامج االرشادية وب هذا المقرر إلى التعريف يهدف       

هم المهارات االساسية لتنفيذ البرنامج وكيفية تطبيقه من قبل االخصائي على أنامج اإلرشادي، ويجب إتباعها عند تصميم البر

عرض  اإلرشادية، معوكيفية تقويم البرامج  اإلرشادية،والمشكالت التي تعترض البرامج  النفسية،العديد من االضطرابات 

 اإلرشادية.لبعض البرامج 

 

 وسائل التقويم:.3

                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                           ٪(20) عملية قات تطبي  -أ         

  ٪(10منزلية )واجبات  -د                              ٪(20اختبار نصفي ) -ج     

  ٪(40االختبار النهائي ) – هـ     

 

Prerequisites Credits course title course code 

 3 Crime and Deviance Psy 627 

This module aims to: 

 

1. Define the concept of a counseling program. 

2. Recognize how to apply the standards and principles of individual and group counseling. 

3. Interpret the main principles of counseling programs. 

4. Justify the steps of designing counseling programs. 

5. Develop the skills of working within a team to design and implement counseling programs. 

6. Develop the skills of working as a counselor. 

7. Develop the skills of collaborative work to treat people with mental disorders. 

8. Choose the appropriate counseling programs for each disorder and means of data collection. 

9. Apply the scientific principles in providing psychological counseling services. 

10. Apply the appropriate counselling programs to people with mental disorders. 

  

Topics: 
  This course aims to introduce the various types of counseling programs, explain some 

details on the steps of designing counseling programs and how to be implemented within the 

program, and how it is can applied by counselors with various types of  psychological disorders 

and the use of the appropriate counseling programs. The course also presents some of the 

challenges of designing and assessing the counseling programs. ..  
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 دراسات أسرية معاصرة )من خارج القسم( 606جمع  

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهم النظريات الحديثة في دراسة األسرة، والتحوالت التي تمر بها، والتوجهات   

هذا المقرر على معرفة التحوالت التي تمر بها األسرة العربية المسلمة، والدراسات التي النظرية الحديثة عن المرأة، ويركز 

تناولت األسرة في المواثيق واالتفاقات الدولية مثال مؤتمر السكان بالقاهرة وبكين وغيرها، ويضاف إلى ذلك التعرف على 

 واقع األسرة في المجتمع العربي السعودي.

prerequisites Credits course title course code 

 3 ـــــــــــــــ
CONTEMPORARY FAMILY 

STUDIES 
Soc 606 

    The course is designed to acquaint students with the most important and modern theories in 

the study of the family, in addition to the changes the family is experiencing and current 

theoretical approaches in women studies. 

The course focuses on: 

1. Changes that Arab Muslim family are undergoing. 

2. The study of families as it is considered at the International treaties and conferences 

level, for example, the Cairo conference on population.  

3. Understanding the actual state of the family in Saudi Arabia. 
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3. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(20%)               B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exams  (20%)                    D. Homeworks  (10%) 

E. Case Studies  (20%)                             F. Final Exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 الرسالة نفس 699

 يهدف هذا المقرر إلى:

 الموضوعات الحديثة في مجال علم النفس االرشادي. والنقدية ألحدإظهار المقدرة على الدراسة العلمية  .1

تصميمات منهجية لإلجابة عن هذه  والقياس ووضع تطبيق مناهج البحث العلمي لصياغة أسئلة بحثية قابلة للبحث .2

 األسئلة في مجال االرشاد النفسي.

 النفس، أخالقيات البحث العلمي والنزاهة األكاديمية. وأساسيات علمإجراء البحوث العلمية في ضوء االلتزام بنظريات  .3

 .االرشاديرفع مستوى الكفاءة العلمية والمهنية في مجال علم النفس  .4

البحوث في الممارسات  وتطبيق نتائجتطبيقية تمس االحتياجات المجتمعية في العمل االرشادي  علمية أوحل مشكلة  .5

 .والنفسيةاإلرشادية 

 الموضوعات: 

مع رؤية المملكة  وبما يتفقبإعداد رسالة ماجستير في أحد الموضوعات الحديثة في مجال علم النفس االرشادي يقوم الطالب 

 .العربية السعودية
   

 وسائل التقويم:

 .زعبد العزيالملك  التنفيذية بجامعةطبقا لما ورد بالالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات وقواعدها 

Prerequisites Credits course title course code 

 3  Thesis  Psy 699 

This module aims to:  

1. Demonstrate the ability to, scientifically and critically, study new phenomena in the field 

of counseling psychology. 

2. Apply scientific research methods to formulate research questions. in the field of 

counseling psychology, that are applicable for assessment and measurement and develop 

research designs to answer these questions. 

3. Conduct scientific research with necessary academic knowledge, theories and and 

principles of psychology, ethics of scientific research and academic integrity.  

4. Raise the level of scientific and professional competence in the field of counseling 

psychology. 

5. Find solutions for theoretical or applied research problems or topics that affect the local 

society and consider the results of research to practices of counseling psychology. 

 

Objectives: 

    The student develops a master's thesis in one of the new phenomena or research topic in the 

field of counseling psychology and in accordance with the vision of the Kingdom of Saudi 

Arabia 

Practicum 3. Assessment Methods: 

According to the pre-identified list and scientific rules of the graduate studies program at King 

Abdulaziz University. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 علم النفس والسلوك االجرامي   نفس    608 

 : يهدف هذا المقرر إلى
 

 .مياجرماهية السلوك اإل يعرف .1

  نفس الجنائي.الطالب طرق البحث في علم ال دركي .2

  سماتهم الشخصية وسلوكهم. يخطط الطالب لكيفية التعامل مع مرتكبي الجرائم وقياس .3

 .التدابير االحترازية التي تقي من الوقوع في براثن الجريمة يحدد الطالب .4

 .عمل مع مرتكبي الجرائممهارات الالطالب ينمي  .5

 .مهارات تحليل شخصية المجرم ودوافعه للجريمة ينمي الطالب على .6
 

 عات: الموضو .2

إلى  ةضافإ، ةالجرائم، قياس الجريم سمات مرتكبياالجرامي،  السلوكماهية يهدف هذا المقرر إلى إلقاء الضوء على 

، وطرق البحث في علم ةللجريمة االستجابأساليب جرائم العنف، أنواع للسلوك االجرامي،  ةالتعرف على التفسيرات النظري

 .نفس الجنائيال

 وسائل التقويم: .1

                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                          ٪(20) عملية  تطبيقات - أ

  ٪(10منزلية )واجبات  -د                               ٪(20اختبارنصفي ) -ج  

  ٪(40االختبار النهائي ) – هـ  

Prerequisites Credits course title course code 

 3 Psychology and Criminal Behaviour Psy 608 

This module aims to:  

1. Define what criminal behavior is. 

2. Recognize the research methods in criminal psychology. 

3. Plan how to deal with the criminals and how to measure their personal characteristics and 

behaviors. 

4. Justify the community crime prevention strategies. 

5. Develop the skills of working with the criminals. 

6. Develop the skills of personality analysis of the criminals and the motives to crimes. 

2. Topics: 

This module aims to shed the light on the definition of criminal behavior, the personality traits of 

criminals, measurement of crimes, in addition to understanding the theoretical explanations of 

criminal behavior, types of violent crimes, responses to crimes, and research methods in criminal 

psychology 

3. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(20%      B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exams  (20%)                    D. Homeworks  (10%) 

E. Case Studies  (20%)                             F. Final Exam (40%) 

لثاني )علم النفس الجنائي(الدراسية للمسار ا توصيف المقررات  (29) 

 

 يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر الثالثة اآلتية: 

األهداف ويجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد المهاري،  .4

 والبعد الوجداني.

 الموضوعات. .5

 وسائل التقويم. .6

 

 

Course description should  include the following 

three elements: 

1.Objectives that include: cognitive dimension, 

Skills dimension and emotional dimension 

 2. Topics. 

3. Assessment methods. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

Psy 609 .3 سيكولوجية التطرف واإلرهاب  

 يهدف هذا المقرر إلى أن:  -1

 ية السلوك اإلرهابي و تطوره التاريخي. يعرف الطالب ماه .1

 يحدد الطالب سمات الشخصية اإلرهابية.  .2

 يدرك الطالب الدوافع الكامنة للسلوك اإلرهابي و التطرف.  .3

 يوضح الطالب العوامل النفسية و االجتماعية الكامنة خلف التطرف. .4

 رها. يوضح الطالب عوامل نشأة الجماعات و المنظمات اإلرهابية و عوامل تدهو .5

 يستنتج الطالب كيفية الوقاية من اإلرهاب.  .6

 يوضح الطالب خطر التطرف و اإلرهاب.  .7

 يوضح الطالب الجهود المبذولة من الدولة لمكافحة اإلرهاب .8

ينمي الطالب مهارات اتخاذ التدابير االحترازية لكيفية التعامل مع الشخصية اإلرهابية والسلوكيات المرتبطة  .9

 بها

 الموضوعات: -2

يهدف هذا المقرر إلى التعريف بمفهوم التطرف والسلوك اإلرهابي وتطوره التاريخي، تحديد سمات الشخصية اإلرهابية،      

دراسة العوامل النفسية واالجتماعية الكامنة خلف التطرف واإلرهاب، معرفة التدابير الجنائية واالحترازية لإلرهاب والتطرف 

 .التطرف والعدوان واإلرهابفي إطار المنظور اإلسالمي لسلوك 

 وسائل التقويم:-3

 ٪(  15حلقات نقاش ) -(                                ب٪15تطبيقات عملية  ) - أ

 ٪(  10واجبات منزلية ) -٪(                                 د20اختبار نصفي  )  -ج  

 ٪(  40االختبار النهائي  )- هـ  

Prerequisites Credits course title course code 

 3 
The psychology of extremism and terrorism 

 
Psy 609 

This module aims to:  

 

1. Define the nature of the terrorist’s behavior and its historical development. 

2. Justify the characteristics of the terrorist’s personality. 

3. Recognize the underlying motivations of terrorist’s behavior and extremism. 

4. Explain the psychological and social factors underlying extremism. 

5. Explain the origins of terrorists’ groups and organizations and their factors of deterioration. 

6. Interpret how to prevent terrorism. 

7. Explain the efforts of the Kingdom to prevent terrorism. 

8. Explain the danger of extremism and terrorism. 

9. Develop the skills to to deal with the terrorist’s personality and its related behavior.   

2. Topics: 

This module aims to introduce the concept of extremism and terrorist’s behavior and its historical 

development, understanding the characteristics of terrorist’s personality, studying the 

psychological and social factors underlying extremism and terrorism, understanding the 

prevention strategies of terrorism and extremism within the Islamic perspective.  

3. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(15%)              B.  Talks and Discussions (15%) 

C. Mid-Term Exams  (20%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%). 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 ةالجريممعاصره في علم قضايا  نفس 616

 :إلىالهدف هذا المقرر     

 القضايا المعاصرة في علم الجريمة. يعرف الطالب أهم-1

 .علم الجريمة . يستخدم الطالب األدوات والطرق األساسية لدراسة الظواهر المختلفة في2

 الطابع المعاصر في علم الجريمة. والمقارنة ذاتالطالب بين القضايا الدولية  يقارن-3 

 ينمي الطالب مهارة تطبيق االدوات والطرق األساسية في دراسة علم الجريمة. .4 
 

 الموضوعات:  .3

وتحدي التصورات ة علم الجريم يلتحديد القضايا الهامة ف ةوالمحورية تزويد الطالب باألدوات والطرق األساسي   

 .ذات الطابع المعاصر ةوالمقارن ةفي القضايا الدولي ةالمطبق ة والمسبق

 وسائل التقويم: .4
 

                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                          ٪(20) عملية تطبيقات -أ 

  ٪(10منزلية )واجبات  -د                            ٪(20اختبارنصفي ) -ج  

  ٪(40االختبار النهائي ) – هـ   

 

Prerequisites Credits course title course code 

  Contemporary Issues in Criminology Psy 616 

This module aims to:  

 

1. Define the most important and contemporary issues in criminology. 

2. Use the basic tools and methods to study various phenomena in criminology. 

 3. Compare international and comparative issues in criminology. 

 4. Develop the skill of applying basic tools and methods in the study of criminology. 

  

2. Topics: 

The aim of this course is to provide students with the foundational tools and main 

approaches to study various issues in criminology and to challenge conventional 

preconception in thinking of current international and comparative issues of criminology.  

 

3. Assessment Methods:  

A. Practical Applications(20%)     B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exams  (20%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 ئيفي علم النفس الجنا تدريب ميداني نفس 609

 إلى:يهدف هذا المقرر 

 يدرك الطالب كيفية تطبيق مباديء و معايير علم النفس الجنائي.  .1

 يخطط الطالب لكيفية تصميم برامج لمؤسسات الرعاية والسجون لكيفية التعامل مع المجرمين. .2

 يقارن الطالب بين األنواع المختلفة للتطبيقات الميدانية في علم النفس الجنائي. .3

 .قّيم الطالب الخدمات النفسية المقدمة من قبل المؤسسات المختلفة المرتبطة بارتكاب الجرائمي  .4

 يتعاون الطالب مع زمالئه في تصميم وتطبيق الخطط العالجية للمرضى النفسيين من المجرمين.  .5

 يطبّق الطالب بعض الجلسات للحاالت اإلجرامية  في مؤسسات الرعاية و األحداث و السجون. .6

 مم الطالب بعض الخطط العالجية للحاالت اإلجرامية  في مؤسسات الرعاية و األحداث و السجون.يص .7

 يكتب الطالب تقريراً عن بعض الحاالت اإلجرامية المضطربة وتوصيات العالج. .8

 الموضوعات:  .2

صل دراسي كامل في أحد يقوم الطالب بتطبيق ما تعلمه من نظريات وفنيات تحت إشراف أحد اعضاء هيئة التدريس ولمدة ف   

مراكز الشرطة أو مؤسسات رعاية األحداث الجانحين أوفي السجون أو في أحد الهيئات والمؤسسات التي تتطلب خدمات علم 

النفس الجنائي، ويتضمن هذا التدريب إجراء مجموعة من التطبيقات الميدانية باإلضافة إلى تصميم مجموعة من البرامج 

 .راميةوالجلسات للحاالت اإلج

    

 وسائل التقويم: .3

                    ٪(10) حلقات نقاش -ب                           (٪15) تطبيقات عملية -أ     

                    ٪(10التقارير العملية ) -د                            ٪(15)اختبار نصفي   -ج        

                    ٪(30االختبار النهائي ) -و              ٪(20)ة دراسة الحاالت التطبيقي - هـ        

 

Prerequisites Credits course title course code 

 3 
 Practicum in Criminal 

Psychology 
Psy 609 

This module aims to:  

1. Recognize how to apply the principles and standards of criminal psychology. 

2. Plan to design programs for institutions related to criminal problems. 

3.  Compare between the various application of criminals psychology in the field. 

4. Evaluate the psychological services provided by the different institutions related to 

crimes. 

5. Collaborate with the classmates for designing and implementing plans for people who 

commit crimes and suffer from mental disorders.    

6. Apply case study sessions in prisons and social care institutions. 

7. Design programs and treatment recommendations for people who commit crimes and 

suffer from mental disorders.    

8. Write a report and treatment recommendations for case studies. 

 

2. Topics: 

In this course the student will apply the theories and techniques he or she learned from 

previous course under the supervision of a faculty member for one semester at one of the 

police stations, prisons, or institutions for young criminals that require services of 

criminal psychology. In addition, the course provide students with training to design a set 
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of programs and sessions of diagnosis and treatment for cases.  

 

3. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(15%)     B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Written Reports  (10%) 

E. Case Studies  (20%)                             F. Final Exam (30%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 علم نفس التحقيقات الجنائيه نفس 628 

  الهدف من هذا المقرر:

 يعرف ماهية التحقيقات الجنائية. .1

ريبية في تطور تقنية التحقيق لدى يعرف الطالب تطوير الفهم النقدي المتقدم، وكيفية إسهام البحوث النفسية والتج .2

 الشرطة.

 يحدد الطالب التقنيات التي تؤدي إلى تطبيق أحكام العدالة. .3

 يستنتج الطالب الفرق بين التحقيق الجنائي مع المجرمين والمشتبه بهم وبين مقابلة الضحايا والشهود. .4

 عدالة.ينمي الطالب مهارات العمل في تطوير تقنيات التحقيق الجنائي وتطبيق ال .5

 ينمي الطالب مهارات التحليل النقدي في التعامل مع القضايا الجنائية. .6
 

 الموضوعات: -2
 

في تطوير تقنيات التحقيق  ةوالتجريبية كيف تساهم البحوث النفسي ةتطوير الفهم النقدي المتقدم في معرفيهدف هذا المقرر إلى    

خفاق في تطبيق أحكام إلأو تؤدي إلى ا ةكن أن تؤدي إلى اتهامات خاطئ، مع التركيز على التقنيات التي من الممةلدى الشرط

 .    ةالعدال

 وسائل التقويم:-.3
 

                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                           ٪(20) عملية تطبيقات  -أ    

  ٪(10منزلية )اجبات و -د                               ٪(20نصفي ) اختبار -ج     

  ٪(40االختبار النهائي ) - هـ     

Prerequisites Credits course title course code 

  Criminal Investigative Psychology Psy 628 

This module aims to:  

1. Know what criminal investigations are. 

2. The student knows the development of advanced critical understanding, and how 

psychological and experimental research contributes to the development of police 

investigation technology. 

3. The student shall specify the techniques that lead to the application of the provisions of 

justice. 

4. The student concludes the difference between criminal investigation with criminals and 

suspects and between interviewing victims and witnesses. 

5. The student develops work skills in the development of criminal investigation techniques 

and the application of justice. 

6. Develops the student skills of critical analysis in dealing with criminal cases.  
 

2. Topics: 
 

The aim of this course is to assist the students to develop a critical and advanced understanding 

of how psychological and other empirical research has contributed, and is still contributing to the 

development of police investigative techniques, with  

a particular focus on techniques that might be more likely to lead to false convictions and failure 

of justice. 
 

 3. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(20%)     B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exams  (20%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

   علم النفس والتطور والجريمة نفس 629

 يهدف هذا المقرر إلى: 

 طور السلوك الجنائي.يعرف الطالب أشكال وت .1

 يدرك الطالب كيفية التعامل مع الشخصية االجرامية. .2

 نظريات الجريمة وتفسيرها. الطالب يناقش .3

 ينمي الطالب مهارات العمل كأخصائي في مجال العمل مع المجرمين. .4

 ينمي الطالب مهارات فهم شخصية المجرم ودوافع الجريمة. .5

 ك االجرامي.يميز الطالب بين األساليب المفسرة للسلو .6

 الموضوعات:  .2

يهدف هذا المقرر إلى المساهمة في فهم تطور السلوك اإلجرامي، يتحقق هذا الهدف عن طريق فحص النظريات النفسية    

للسلوك االجرامي، حيث أن الكثير منها تندمج مع نظريات علم الجريمة المعاصرة. يهدف هذا المقرر أيضاً إلى إجراء تحليل 

لنفسية للسلوك االجرامي، ودراسة إلى أي مدى يمكن التنبؤ بهذا السلوك بشكل موثوق. وفي نهاية هذا المقرر نقدي للجوانب ا

 سيكون واضحاً كيف يلعب علم النفس دوراً أساسياُ في فهم منع السلوك اإلجرامي واإلحجام عنه

 وسائل التقويم: .3

 ٪(                          15قاش )حلقات ن -٪(                          ب15تطبيقات عملية  ) - أ

 ٪( 10واجبات منزلية ) -د      ٪(                         20اختبارنصفي )  -ج  

 ٪(40االختبار النهائي ) – هـ 

prerequisites Credits course title course code 

  Psychology Development and Crime Psy 629 

This module aims to:  

 

1. Define the types and development of the criminal behavior. 

2. Recognize how to deal with the personality of criminals. 

3. Discuss the theories of crime and its interpretations. 

4. Develop the skills of working as a psychologist in the field criminal psychology. 

5. Develop the skills to understand the personality of the criminals and the motives of crimes. 

6.Differentiate between the methods of explaining the criminal behavior. 

 

2. Topics: 

     This course aims to contribute to the understanding of the development of criminal behavior. 

This goal is achieved by examining psychological theories of criminal behavior, many of which 

are integrated with modern theories of criminology. This course also aims to conduct a critical 

analysis of the psychological aspects of criminal behavior and examine to what extent this 

behavior can be reliably predicted. At the end of this course, it will be clear how psychology 

plays a key role in understanding and preventing the criminal behavior. 

3. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(15%) .            B.  Talks and Discussions (15%) 

C. Mid-Term Exams  (20%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 



 

 45 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

فس الجنائيقراءات باإلنجليزية في علم الن نفس 635  2  

 يهدف هذا المقرر إلى أن: -1

 يعرف الطالب مصطلحات إنجليزية في علم النفس الجنائي. .1

 يقرأ الطالب تقريراً باللغة اإلنجليزية عن حالة إجرام. .2

 يتعاون الطالب مع زمالءه في دراسة قضايا باللغة اإلنجليزية. .3

 ي األجنبي.ينمي الطالبات مهارات البحث واإلطالع على التراث النفس .4

 الموضوعات: -2  

النصوص العلمية باإلنجليزية في موضوعات علم النفس الجنائي، وذلك  يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بمهارة قراءة

 لصقل إمكانات الطالب في هذا المجال.

 وسائل التقويم:-3

                         ٪(  15حلقات نقاش ) -٪(                          ب20تطبيقات عملية  )-أ

 ٪( 10واجبات منزلية ) -٪(                            د25اختبارنصفي ) -ج  

 ٪( 40االختبار النهائي ) –ه 

prerequisites Credits course title course code 

 2 
English Readings in Criminal 

Psychology 
Psy 635 

This module aims to:  

 

1. Define English terms in criminal psychology. 

   2 - Read an English report in a criminal case. 

   3. Cooperate with his classmates in the study of criminal issues in English. 

            4. Develop research skills and knowledge of foreign psychological heritage. 

  

2. Topics: 

This course aims to provide students with English texts that represent the most important topics 

in criminal psychology, and assist students to refine their skills and potentials in this area. 

 

3. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(20%)     B.  Talks and Discussions (15%) 

C. Mid-Term Exams  (25%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 نفس 636
النفسيةالجريمة والصحة   

                   
2  

  

 لمقرر إلى: يهدف هذا ا -1

القضايا النفسية الشائعة المرتبطة بالسلوك الجنائي واالنحراف مع التركيز على االضطرابات العقلية  التعرف على .1

 بعض السلوكيات المنحرفة المرتبطة بالسلوك اإلجرامي.  مثل الفصام ، واضطرابات الشخصية ، و

 ات النفسية المرتبطة بالجريمة وفعاليتها.التعرف على خيارات و تطبيقات العالجات المالئمة لالضطراب .2

 التعرف على موضوعات حول العدالة الجنائية و العوامل النفسية الكامنة خلف السلوك اإلجرامي. .3

 

 الموضوعات:  -2

 للمجتمع،يدرس هذا المقرر العالقة بين االضطرابات العقلية والسلوك اإلجرامي، اضطراب الشخصية المعادية    
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 .وخيارات العالج اإللكترونية،والجرائم  والسادية، األطفال،نسي على االعتداء الج

 وسائل التقويم: -2

 ٪(                          10حلقات نقاش ) -٪(                          ب20تطبيقات عملية  ) -أ   

 ٪( 10واجبات منزلية ) -د   ٪(                          20اختبارنصفي ) -ج     

 ٪( 40االختبار النهائي ) – هـ     

prerequisites Credits course title course code 

 2 
English Readings in Criminal 

Psychology 
Psy 636 

This module aims to:  

1-Examine the common psychological issues associated with criminal behavior and deviance 

with a focus on mental disorders such as schizophrenia, personality disorders, and fetishes and 

their link to criminal behavior.  

2- Address treatment options for psychological disorders related to crimes and their 

effectiveness. 

3- Addresses topics on and about criminal justice and psychological factors underlying criminal 

behavior.  

 

2. Topics: 

   This course examines the link between mental illness and criminal behavior, antisocial 

personality disorder, pedophilia, sadism, cyber-crimes, and treatment options.   

3. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(20%)     B.  Talks and Discussions (15%) 

C. Mid-Term Exams  (25%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

حرافواالن الجريمة جمع 613  3  

 :الهدف

يهدف ه ذا المق رر إل ى إث راء ق درات الطال ب البحثي ة ب أهم االتجه ات النظري ة المتص لة بموض وع االنح راف والجريم ة، م ع     

 التأكيد على أهمية استخدام البيانات الجاهزة والبحوث الواقعية في تحليل واقع انحراف الجريمة واتجاهاته المستقبلية.

 التوصيف:

مقرر على االتجاهات النظرية الحديثة في علم االجتاع الجنائي واالنحراف، والنظريات المفسرة لالنحراف والجريمة يركز ال   

 وجنح األحداث، والسياسات الوقائية لمكافحة الجريمة واالنحراف في المملكة العربية السعودية.

 

prerequisites Credits course title course code 

 3 Crime and Deviance Soc 613 

Course Objectives: 

To enhance the research abilities of the student through acquainting him with the most important 

theoretical approaches pertaining to crime and deviance. It emphasizes the importance of using 

available data and factual researches in analyzing the present state of crime  and deviance and its 

future trends.  

Course Description 

Stress is made on the modern theoretical approaches explaining deviance, crime and juvenile 

delinquency and the precautionary policies to control crime and deviance in Saudi Arabia. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 الرسالة نفس 699

 يهدف هذا المقرر إلى:
 الموضوعات الحديثة في مجال علم النفس. والنقدية ألحدالمقدرة على الدراسة العلمية  يظهر الطالب .1

تصميمات منهجية لإلجابة عن  والقياس ووضعلبحث العلمي لصياغة أسئلة بحثية قابلة للبحث مناهج ا يطبق الطالب .2

 هذه األسئلة.

النفس، أخالقيات البحث العلمي والنزاهة  وأساسيات علمالبحوث العلمية في ضوء االلتزام بنظريات  يجري الطالب .3

 األكاديمية.

 .ي مجال علم النفسالكفاءة العلمية والمهنية ف الطالب مستوى يرفع من .4

 .النفسيةالبحوث في الممارسات  وتطبيق نتائجتطبيقية تمس االحتياجات المجتمعية  مشكلة علمية أو الطالب حلي .5

 الموضوعات: 

بإعداد رسالة ماجستير في أحد الموضوعات الحديثة في مجال علم النفس وبما يتفق مع رؤية المملكة العربية يقوم الطالب 

 .السعودية
   

 ائل التقويم:وس

 .زطبقا لما ورد بالالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات وقواعدها التنفيذية بجامعة الملك عبد العزي

Prerequisites Credits course title course code 

 3  Thesis  Psy 699 

This module aims to:  

1. Demonstrate the ability to, scientifically and critically, study new phenomena in the 

field of psychology. 

2. Apply scientific research methods to formulate research questions that are applicable for 

assessment and measurement and develop research designs to answer these questions. 

3. Conduct scientific research with necessary academic knowledge, theories and and 

principles of psychology, ethics of scientific research and academic integrity.  

4. Raise the level of scientific and professional competence in the field of psychology. 

5. Find solutions for theoretical or applied research problems or topics that affect the local 

society and consider the results of research to psychological practices. 

 

Objectives: 

    The student develops a master's thesis in one of the new phenomena or research topic in the 

field of psychology and in accordance with the 2030 vision of the Kingdom of Saudi Arabia 

Practicum 3. Assessment Methods: 

According to the pre-identified list and scientific rules of the graduate studies program at King 

Abdulaziz University. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 جية العالقات االنسانيةسيكولو نفس 611

 يهدف هذا المقرر إلى:       

 التعرف على النظريات التي تفسر العالقات اإلنسانية. -１

 وية والثقافية.تزويد الدارس بالمعلومات عن مكونات العالقة اإلنسانية: المعرفية والجسمية واالجتماعية والحي -２

 التعرف على المهارات الالزمة لتكوين العالقة اإلنسانية. -３

 إدراك المعاني المرتبطة بالقيم واألخالق والدين من خالل ممارسة العالقات اإلنسانية. -４

 تمكين الدارس من اإلدراك االجتماعي الذي يساعد الفرد في فهم سلوك اآلخرين في المواقف االجتماعية. -５

 .التصال ودورها في تكوين العالقة اإلنسانيةفهم مهارات ا -６

 
 وصف الموضوعات:

مجال الذهن االجتماعي والنماذج الذهنية في علم النفس  -تماعي )الذهن االجتماعي(جالتفكير باآلخرين والعالم اال

دراك االجتماعي االستدالل االجتماعي والتفكير في الحياة اليومية وتحيزاته .تتمييز الذهن والعاطفة واإل االجتماعي

)انطباعات الفرد وتفسيراته لسلوك االخرين التآثير االجتماعي)سلوك واحكام األفراد في حضرة األخرين( وسلوك 

 مساعدة الغير تبعا الحاجاتهم وضيقهم.
 

 وسائل التقويم:-

       ٪(                    15حلقات نقاش ) -٪(                          ب20تطبيقات عملية  )-أ

 ٪( 10واجبات منزلية ) -٪(                            د25اختبارنصفي ) -ج  

 ٪40االختبار النهائي ) –ه 

 

Prerequisites Credits course title course code 

None 3  Psychology of Humanity Relations y Psy 611 

Course Goals: 

1- The course aims at identifying students with human relation theories. 

2- Students should be provided with a knowledge of human relation dimensions; 

cognitive, physical, social, biological, and cultural. 

3- Helping students to know the skills of human relation.  

4- Helping the students to develop more understanding to values, ethics, religion 

through applying human relation. 

5- Enable students to understand social perception which help them to realize the 

human behavior in different social situations. 

6- Helping student to know the role of communication skills in effective 
 

 Description 

Thinking about others and the social world (social mindfulness) - the field of social mindfulness 

and mental models in social psychology. Social inference, thinking about everyday life and its 

biases. Discrimination of mindfulness, emotion, and social perception. Individual impressions 

and interpretations of the behavior of others, social influence (the behavior and judgments of 

individuals in the presence of others) and the behavior of helping others according to their needs 

and distress. 

2. Assessment Methods: 
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A. Practical Applications(25%)                 B.  Talks and Discussions (10%)    

C. Mid-Term Exams  (15%)                      D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 

 

 

 

 متطلب سابق تعدد الوحدا عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 الشخصية متقدم نفس 612

 يهدف هذا المقرر إلى:       

 التعريف بعلم نفس الشخصية وأهدافه. -1

 التعريف بأنواع وأنماط الشخصيات ونظريات تفسير الشخصية -2

 التعريف باألساليب الموضوعية واالسقاطية لقياس الشخصية -3

 التمييز بين أنماط الشخصية المتعددة. -4

 ب المفاهيم والقواعد المفسرة للشخصية.اكتسا -5

 اكتساب القدرة علي فهم وقياس الشخصية -6

 اكتساب القدرة على حل المشكالت المتعلقة بالتفاعل مع أنماط الشخصيات المتعدد -7
 

 وصف الموضوعات:

 –ر في  الشخصية الثبات والمرونة  والتغيمعنى  -واالتجاهات الحديثة في دراستها بين المعنى والتصنيفمفهوم الشخصية 

نظريات الشخصية مع التركيز على العوامل الكبرى للشخصية  وكذا العوامل المحددة للشخصية مع إيضاح  اختبارات 

 شخصية في ضوء نظريات اكثر أهمية.

 

 وسائل التقويم:-

     ٪(                      15حلقات نقاش ) -٪(                          ب20تطبيقات عملية  )-أ

 ٪( 10واجبات منزلية ) -٪(                            د25اختبارنصفي ) -ج  

 ٪40االختبار النهائي ) –ه 

 

Prerequisites Credits course title course code 

None 3 
 Personality – Advanced 

 
Psy 6 12 

Course Goals: 
 1- Introduce the psychology of personality and its goals. 

2- Define the types and styles of personalities and theories of personality interpretation 

3- Define the objective and projective methods of measuring personality 

4- Distinguish between multiple personality styles. 

5- Acquir interpretative concepts and rules of personality. 

6- Gain the ability to understand and measure personality 

7- Gain the ability to solve problems related to interacting with multiple personality styles 

Description : 

The concept of personality and modern trends in its study between meaning and classification - 

the meaning of stability, flexibility and change in personality - theories of personality with a 

focus on the major factors of personality as well as the factors determining personality with the 



 

 51 

clarification of personality tests in light of the most important theories. 

2. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(25%)                 B.  Talks and Discussions (10%)    

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر لمـقرررمز ورقم ا

 ال يوجد 3 النفسي )متقدم( ءاإلحصا نفس 13 6

 إلى:يهدف هذا المقرر 

 

 . البحوث النفسية فيوأساليبه  ماهية اإلحصاء النفسي وأهميتهيعرف الطالب  .1

 .بين أساليب اختيار العينات والتوزيعات االحتمالية الطالبميز ي  .2

 الوصفية واالستداللية المالئمة للتصاميم البحثية المختلفة. األساليب اإلحصائيةبين  بالطال يميز .3

 في اإلحصاء النفسي. والطرق البيانية األساليب الكميةيستعرض الطالب  .4

الستخراج وتنفيذ المعالجات اإلحصائية (SPSS)تطبيق برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  الطالب يمارس .5

 .ةالمعقد

 

 وصف الموضوعات:

 

 األساليب الكمية النفسية اإلحصائية األساسية و التمييز بين المفاهيميهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على معرفة      

اختبار  ،التقدير اإلحصائي، االستداللي مثل دراسة التوزيعات االحتمالية للعينات الوصفي و المستخدمة في اإلحصاء

االنحدار البسيط، مدخل لتحليل التباين في ، ق بين المتوسطات، والتباين لمجموعتين الختبار تجانس العيناتالفرضيات، الفرو

 برنامج الحزمة اإلحصائية لتنفيذ وتطبيق ،في البحوث النفسية مدخل للتحليل العاملي واستخداماته ،اتجاه واحد أو اتجاهين

اختبار الداللة الالبارامترية لعينتين  :اإلحصاء الالبارامتري مثل المعالجات اإلحصائية المعقدة وعرض لبعض أساليب

 وبعض المقاييس الالبارامترية للعينات المستقلة مثل مان واتيني وولكسون. ،مرتبطتين

 

 وسائل التقويم: .3

                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                       ٪(  25عملية )تطبيقات  - ب

  ٪(10منزلية )واجبات  -د                               ٪(15بارنصفي )اخت-ج  

  ٪(40االختبار النهائي ) – هـ  

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None  3 Statistical Psychology (2) Psy 6 13  
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This course aims to:  

1. Define the principles of psychological statistics and its importance and strategies in 

psychology research. 

2. Differentiate between sampling techniques and probability distributions. 

3. Differentiate between descriptive and inferential statistical methods that are applicable 

for various research designs. 

4. Illustrate quantitative and statistical data with charts and graphs.  

5. Practice using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) to extract and conduct 

complex statistical analyses.  

 

3. Topics: 

This is an advanced course for psychological statistics aims to assist the students to define the 

principles of psychological statistics and differentiate between the strategies of descriptive and 

inferential statistics such as: sampling and probability distributions, statistical rating scale, 

hypothesis testing, testing differences between means and variances of two groups, simple linear 

regression analysis, analysis of variance (ANOVA) one way and two way classification, as well 

as, an introduction to factorial analysis and using SPSS to conduct statistical analyses. This 

course also includes presentation of some non-parametric techniques, such as, the Mann-Whitney 

U test and Wilcoxon techniques used for discovering statistical significance. 

 

2. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(25%)                 B.  Talks and Discussions (10%)    

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 القياس النفسي متقدم نفس 614

 إلى:يهدف هذا المقرر   
 . البحوث النفسية فيوأساليبه  وأهميتهماهية القياس النفسي  الطالب يدرك .1

يميز الطالب بين التوجهات الحديثة في القياس باستخدام البيانات الضخمة وتقنيات الواقع االفتراضي والطرق التقليدية  .2

 )الكالسيكية( لبناء المقاييس النفسية والعصبية. 

الصدق  أنواع لفة لالختبارات والمقاييس النفسية والعصبية مثلبين الخصائص السيكومترية المخت الطالبميز ي .3

 .والثبات

 أساليب استخدام االختبارات والمقاييس المتطلبة في الميدان في التشخيص النفسي والعصبي. الطالب بين يقارن .4

 بناء وتقنين االختبارات والمقاييس النفسية والعصبية.يشرح الطالب خطوات  .5

 ية من نتائج تطبيق االختبارات والمقاييس النفسية والعصبية على حاالت واقعية محددة.يبني الطالب صفحة نفس .6

يكتب الطالب تقريرا نفسيا على ضوء نتائج تطبيق تطبيق االختبارات والمقاييس النفسية والعصبية على حاالت واقعية  .7

 محددة.  
 

 الموضوعات:  -

فسي، المقارنة بين التوجهات الحديثة في القياس النفسي والبيانات الضخمة يغطي هذا المقرر أساليب ونظريات  القياس الن      

والخطوات التقليدية  لبناء وتقنين المقاييس النفسية وطرق التحقق من خصائصها السيكومترية مثل الصدق والثبات وطرق 

وضيح أساليب قياس القدرات، حسابهما، أساليب التشخيص و تطبيقات القياس النفسي والعصبي في الميدان، إضافة إلى ت

االتجاهات، والميول، وكذلك التغلب على المشكالت المنهجية لبناء صفحة نفسية وكتابة تقرير نفسي يحدد إمكانات الفرد 

 الستخدامها في المجاالت البحثية و التطبيقية للقياس النفسي و العصبي. 
 

 وسائل التقويم:  -

                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                          ٪(  25عملية )تطبيقات  - ب

  ٪(10منزلية )واجبات  -د                               ٪(15اختبارنصفي )  -ج           

 ٪(40االختبار النهائي ) – هـ           

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Advanced Psychometry     Psy 614  

This module aims to:  

 

1. Recognize the principles of psychological measurement and its importance and 

strategies in psychology research.  

2. Differentiate between modern directions on measurement using big data and virtual 

reality versus classical theories and methods of developing and standardizing psycholigcal 

and neurological tests and measurement.  

3. Differentiate between the psychometric properties of psychological and neurological 

tests and measurement, such as types of validity and reliability. 

4. Compare the psychological and neurological diagnostic strategies using tests and 

measures that are required in the field.  

5. Explain the steps of developing and standardizing psycholigcal and neurological tests 

and measurement.  

6. Develop a psychological profile based on the results of practical application of 



 

 54 

 

 
 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 615نفس 
 مناهج البحث وتصميم التجارب في علم النفس

 
 ال يوجد 3

    

 المقرر إلى أن: يهدف هذا

 يدرك الطالب المقصود بالبحث العلمي وقواعده ومبادئه وخطواته. -1

 يفهم الطالب خطوات إجراء البحوث العلمية. 2

 يُميز الطالب بين أنواع العينات وطرق اختيارها.-3

 يميز الطالب بين منهجيات تصميم البحوث في مجاالت علم النفس. -4

 باحثين في تصميم البحوث بشكل فردي أو ضمن مجموعات بحثية.يتعاون الطالب مع زمالئه ال -5

 ينمي الطالب مهاراته في حل مشكالت البحث العلمي.-6

 ينمي الطالب مهاراته في االلتزام بأخالقيات البحث العلمي- -7
 

 الموضوعات:  .3

نهج الوصفي، والتجريبي، يغطي هذا المقرر دراسة مناهج البحث العلمي المستخدمة في علم النفس و خطواته: كالم  

والتاريخي، مراحل صياغة المشكلة و الفروض أو التساؤالت البحثية و كيفية اختبارها و اإلجابة عنها، أنواع العينات وخطوات 

جمع البيانات و تحليلها، الوصول إلى النتائج وكيفية مناقشتها، ، ضبط جودة البحوث وكيفية صياغة التوصيات، وتحديد المنهج 

 ناسب لبحث الطالب مع إتاحة الفرصة للطالب للتدريب على مختلف تصاميم البحوث النفسية.الم
 

 وسائل التقويم:  .4

 ٪(                          10حلقات نقاش ) -٪(                          ب25تطبيقات عملية  ) - ب

 ٪( 10ية )واجبات منزل -د        ٪(                       15نصفي ) اختبار-ج  

 ٪(40االختبار النهائي ) – هـ  

 

psychological tests and measurements on individuals.  

7. Write a psychological report based on the results of practical application of 

psychological tests and measurements individuals.  

 

 Topics: 

This course covers methods and theories of psychological measurement, comparing modern 

directions in psychological measurement, using big data, versus traditional (classical) methods to 

construct and standardize psychological measures and the strategies to evaluate their 

psychometric properties, such as validity and reliability, diagnostic applications of psychological 

and neurological tests and measurement in the field, as well as methods of measuring 

individuals’ abilities and attitudes. In addition, this course covers methodological problems of 

developing psychological profiles and writing psychological reports that identifies potentials of 

individuals in order to be used in research and practice  

3. Assessment Methods: 

A. Practical Applications (25%) .            B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 
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prerequisites Credits course title course code 

None 3 
Research Methods and Experimental 

Design in Psychology   Psy 6 15 

This module aims to: 

 

1. Recognize the meaning of scientific research, its rules, principles and steps. 

2. Understand the steps of conducting scientific research. 

3. Differentiate between data collection and sampling methods. 

4. Differentiate between research methodologies used in the field of psychology. 

5. Collaborate to design research individually or within research groups. 

6. Develop students’ skills in solving scientific research problems. 

7. Develop students’ skills to work based on the ethics of scientific research 

 

Topics: 

 

 This course covers the study of scientific research methods used in psychology and its steps. 

This include descriptive, experimental, and historical research, phases of formulating a 

research problem, hypotheses or research questions and how to test and answer them, 

sampling methods, data collection and analysis methods, Determination of the quality of 

research and its recommendations, and provide the students with the ability to choose the 

appropriate research approach to psychological research.  

 

Assessment Methods: 

A. Practical Applications(25%) .            B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 
 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 الموهوبون والمبدعون نفس 621

 يهدف هذا المقرر إلى:       
 التطور التاريخي  لمفهوم الموهبة و االبداع أن يستعرض الطالب  -1

 أن يذكر الطالب أهمية دراسة الذكاء والموهبة والتفوق العقلي واإلبداع ونشأتها. -2

 أن يفرق الطالب بين المصطلحات المختلفة : كالذكاء و التفوق العقلي والتأخر الدراسي  والموهبة واإلبداع. -3

 والموهوبين.أن يوضح الطالب خصائص وسمات المتفوقين  -4

 أن يشرح الطالب كيفية تطور الموهبة عبر مراحل النمو المختلفة . -5

 أن يستعرض الطالب أهم النماذج والنظريات الخاصة بالموهبة والتفوق.   -6

 أن يناقش الطالب محكات وأساليب الكشف عن المتفوقين والموهوبين. -7

 أن يصمم الطالب برامج لرعاية الموهوبين وأساليب إرشادهم.  -8
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 أن يناقش الطالب دور األسرة والمدرسة في رعايتهم . -9

 الموضوعات: 

ً والموهوب المعاق والموهوب المتأخر دراسياً.  مفهوم الموهبة ومعنى اإلبداع )االبتكار( والتطور التاريخي ـ المتميز عقليا

وما بعدها مع التعمق في التفكير اإلبداعي  الموهبة واإلبداع والتفوق وتطور الموهبة من الطفولة وما بعدها ـ اإلبداع من الطفولة

وقدراته ـالذكاء ومكوناته لدى الموهوبين والمبدعين ـ خصائص شخصية الموهوبين وخصائص شخصية المبدعين ـ العوامل 

 الكامنة خلف تباين الموهبة واإلبداع.

 

 وسائل التقويم:-

 ٪(                          15نقاش )حلقات  -٪(                          ب20تطبيقات عملية  )-أ

 ٪( 10واجبات منزلية ) -٪(                            د25اختبارنصفي ) -ج  

 ٪40االختبار النهائي ) –ه 

 

 

Prerequisites Credits course title course code 

None 3  Gifted and creative Personality Psy 621 

 

Course goals: 

1- Review the historical development of the concept of talent and creativity 

2- Mention the importance of studying intelligence, talent, mental excellence, and creativity and 

their origin. 

3- Differentiate between different terms: such as intelligence, mental excellence, academic delay, 

talent and creativity. 

4-Clarifies the characteristics talented and talented students. 

5- Explains how the talent develops through the different stages of growth. 

6- Review the most important models and theories of giftedness and excellence. 

7- Discuss the criteria and methods of detection of talented students. 

8- Design programs and methods to guide gifted students. 

9- Discusses the role of the family and the school in their care. 

 

 Topic Description: 

Definition of giftedness and creation and their historical development. mentally superior 

individuals, gifted handicapped, gifted underachievers, giftedness, creation and academic 

excellence, Giftedness in childhood and after, Creativity in childhood and after. Creative 

thinking and its related abilities, Components of intelligence in the gifted and the creative, 

personality traits of the gifted and personality traits of the creative. Factors understanding the 

distinction between giftedness and creation. 

 

2. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(25%)                 B.  Talks and Discussions (10%)    

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 لمبدعين واحتياجاتهمالكشف عن الموهوبين وا نفس 622
 

 يهدف هذا المقرر إلى:
  يستعرض الطالب طرق دراسة الموهوبين والمبدعين بدقة أن .1

  يصنف الطالب اساليب الكشف عن الموهوبين والمبدعين أن .2

  يحدد الطالب المشكالت التى تواجه الموهبة واالبداع أن .3

  والمبدعينيحدد الطالب طرق الكشف عن مشكالت الموهوبين  أن .4

  يقارن الطالب بين الموهبة واالبداع أن .5

  يطبق الطالب خطوات البحث العلمي في الكشف عن الموهبة واالبداع أن .6

  العلمية في عمل المشاريع البحثية والتكاليف المطلوبة منه يلتزم الطالب باالمانة   أن .7

 اعيتعاون الطالب مع زمالئه في عمل نماذج تقيمية للموهبة واالبد أن .8

 

 الموضوعات: وصف 
عرض المشكالت  –أولويات أساليب الكشف عن الموهوبين والمبدعين  –أساليب الكشف عنهم  –طرق دراسة الموهوبين والمبدعين 

 –مشكالت مصدرها المؤسسة التعليمية  –مشكالت مصدرها األسرة  –في مواجهة الموهبة واإلبداع )مشكالت مصدرها المجتمع 

 االحتياجات النفسية واالجتماعية للموهوب والمبدع. –وهوب وشخصية المبدع( مشكالت شخصية الم

 

 وسائل التقويم:
 

                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                           ٪(20) عملية تطبيقات  -أ    

  ٪(10لية )منزواجبات  -د                               ٪(20اختبار نصفي ) -ج     

 ٪(40االختبار النهائي ) - هـ     

 

Prerequisites Credits course title course code 

None 3 
Identification of the Gifted, creative and 

Their Needs 
Psy 622 

 

Course goals: 

1. Review the methods of studying gifted and creative people. 

2. Classify the methods of detection of gifted and creative people 

3. Identify the problems facing talent and creativity 

4. Identify ways to uncover the problems of talented and creative people 

5. Compare talent and creativity 

6. Apply the steps of scientific research in revealing talent and creativity 

7. Follow the scientific integrity in research projects. 

8. Cooperate with his colleagues in making evaluation models for giftedness and creativity 

 

 

Topic Description: 

Methods of studying gifted and creative people - methods of revealing them - priorities of 

methods for revealing talented and creative people - presenting problems in the face of talent and 

creativity (problems that come from society - problems that come from the family - problems 

that come from the educational institution - problems of the gifted and creative personality) - The 

psychological and social needs of the gifted and creative. 

 

2. Assessment Methods: 
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A. Practical Applications(25%)                 B.  Talks and Discussions (10%)    

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 رعاية الموهبة واإلبداع نفس 623

 

 يهدف هذا المقرر إلى:
  يستعرض الطالب طرق دراسة الموهوبين والمبدعين بدقة أن .1

  واالبداع البيئة المناسبة لرعاية الموهوبلطالب يحدد ا أن .2

  إلى األساليب التنظيمية في العناية بالموهوبين والمبدعينيحدد الطالب  أن .3

 يقارن الطالب بين الموهبة واالبداع أن .4

 يطبق الطالب خطوات البحث العلمي في الكشف عن الموهبة واالبداع أن .5

 مية الموهبة واالبداعلتناستراتيجيات التدريس الطالب  يصمم أن .6

 يلتزم الطالب باالمانةًالعلمية في عمل المشاريع البحثية والتكاليف أن .7

 

 الموضوعات: وصف 
لخ( البيئة المناسبة لرعاية الموهوبين واإلبداع )المجتمع، األسرة، المدرسة والمعلمين، المسؤولون، مؤسسات رعاية الموهبة واإلبداع ... ا 

التأهيل النفسي للموهوبين والمبدعين باإلضافة إلى األساليب التنظيمية في العناية  –الموهبة أو اإلبداع  اإلرشاد األسري لذوي –

 استراتيجيات التدريس والجهود المحلية والعالمية لرعاية الموهبة واإلبداع. –بالموهوبين والمبدعين. تعليم الموهوبين والمبدعين 

 

 وسائل التقويم:-
 

                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                           ٪(20) لية عمتطبيقات  -أ    

  ٪(10منزلية )واجبات  -د                               ٪(20اختبار نصفي ) -ج     

 ٪(40االختبار النهائي ) - هـ     

 

 

Prerequisites Credits course title course code 

None 3  Giftedness and Creation Prudence Psy 623 

 

Course goals:  

1. Review the methods of studying gifted and creative people 

2. Determine the appropriate environment to nurture giftedness and creativity 

3. Identify the organizational methods in caring for talented and creative people 

4. Compare talent and creativity 

5. Apply the steps of scientific research in revealing talent and creativity 

6. Design teaching strategies to develop talent and creativity 

7. Follow the scientific integrity in research projects and assignments. 

 

Topics Description: 

The appropriate environment for caring for gifted and creative people (community, family, 
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school and teachers, officials, institutions for giftedness and creativity ... etc) - family counseling 

for those with gifted or creativity - psychological rehabilitation for talented and creative people 

in addition to organizational methods in caring for gifted and creative people. Educating the 

Gifted and Creative individuals - Teaching strategies and local and global efforts to nurture 

giftedness and creativity. 

 

2. Assessment Methods: 

A. Practical Applications(25%)                 B.  Talks and Discussions (10%)    

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 

 

 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات ـــررعنوان المقــ رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 الذكاء ومهارات التفكير نفس 624

 :يهدف هذا المقرر إلى
 التعرف على المفاهيم والتعريفات المتعددة للذكاء بما يمنح الطالب إدراك أوسع للمفهوم. .1

 ف على كيفية تطور العلم.التعرف على النظريات المختلفة للذكاء وكيف تطورت وتشكلت بما يساعد الطالب على التعر .2

 تعرف الطالب على مفهوم الذكاء ومدى ارتباطه واختالفه عن بقية المفاهيم النفسية كالموهبة والدافعية. .3

 التعرف على إحدى جوانب علم النفس التطبيقية من خالل التعرف على كيفية إكتشاف وتطوير الذكاء ومهارات التفكير.  .4

 

 :وصف الموضوعات

هل الذكاء  –الذكاء من وجهة نظر جاردنر وستيرنبرج  –الذكاء قدرة أم قدرات  –ء مع التركيز على المعاصرة مفاهيم الذكا  

 وتكن،وجهة  تورانس،جريجورك، نموذج  ج)المفهوم، نموذالتفكير ونماذجه  –ينمو ويستثار في ضوء فكرة الذكاءات المتعددة 

التفكير  –تفكير معالجة المعلومات وحل المشكلة والتفكير التحليلي  –ي والناقد التفكير االستداللي والحدثي والمنطق –... الخ ( 

 اإلبداعي مع التركيز على برنامج الكورت لدى دي بونو.

 

 وسائل التقويم:
 

                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                           ٪(20) عملية تطبيقات  -أ    

  ٪(10منزلية )واجبات  -د                               ٪(20ر نصفي )اختبا -ج     

 ٪(40االختبار النهائي ) - هـ     
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Prerequisites Credits course title course code 

None 3 Intelligence and thinking Skills Psy 624 

 

Course goals: 

1. Identify the various concepts and definitions of intelligence to give the student a broader 

understanding of the concept. 

2. Identify the different theories of intelligence and how it developed and formed in a way that 

helps the student to identify how science developed. 

3. The student gets acquainted with the concept of intelligence and how it relates and differs 

from other psychological concepts such as talent and motivation. 

4. Getting acquainted with one of the applied aspects of psychology by identifying how to 

discover and develop intelligence and thinking skills. 

 

Topics Description:   

Intelligence terminology with special focus on contemporary ones. Dose intelligence include one 

ability or more? Intelligence according to Gardner's and Stemberg's theories. Can Intelligence 

develop and be stimulated according to the theory of Multiple Intelligence? Thinking patterns: 

definition, Gregory's model, Torrance model, Witkin's view, inductive Thinking (reasoning), 

logical thinking and critical thinking, data processing thinking, problem-solving thinking analytic 

thinking creative thinking with special reference to de bonus curt program.           

 

Assessment Methods: 

A. Practical Applications(25%)                 B.  Talks and Discussions (10%)    

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 قراءات باإلنجليزية، في علم نفس الموهبة واإلبداع نفس 680

 يهدف هذا المقرر إلى
في مجال الموهبة واإلبداع والكشف عن أن يتعلم الطالب بعض المواضيع المتقدمة والحديثة باللغة اإلنجليزية  .1

 الموهوبين ورعايتهم أسريا واجتماعيا وأكاديميا. 

 أن يقارن بين هذه المواضيع بما يؤدى إلى تطوير مهارات الطالب البحثية والمهنية. .2

 

 :وصف الموضوعات
ه النصوص ذات صلة مباشرة بمجال نصوص علمية باإلنجليزية تمثل أهم مجاالت علم نفس الموهبة واإلبداع، على أن تكون هذ  

 التخصص وتتميز بالتنوع والشمول لصقل إمكانات الطالب في هذا المجال.

 

 وسائل التقويم:
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                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                           ٪(20) عملية تطبيقات  -أ    

  ٪(10منزلية )واجبات  -د                               ٪(20اختبار نصفي ) -ج     

 ٪(40االختبار النهائي ) - هـ     

 

Prerequisites Credits course title course code 

None  3 
English Text in Giftedness & creation 

psychology 
Psy 680 

 

Course objectives:  

1. Learn some advanced and modern topics in the English language in the field of giftedness and 

creativity, uncovering the talented and caring for them socially and academically. 

2. To compare these topics in a way that leads to the development of the student's research and 

professional skills. 

 

Topics Description:  

English texts highlighting the most important field of the of Giftedness & creation psychology 

Such texts should be closely related to student specializations and ought to be diverse and 

comprehensive. 

 

 Assessment Methods: 

A. Practical Applications(25%)                 B.  Talks and Discussions (10%)    

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 

 

 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 حلقة بحث في علم نفس الموهبة واإلبداع نفس 691

 يهدف هذا المقرر إلى

 

 .في الموهبة واالبداع بحلقة البحثيدرك الطالب المقصود  -1

 .جلقة البحثيفهم الطالب خطوات إجراء -2                     

 . عرضاً دورياً يوضح ما تم إنجازه من مقترح بحث قدميُ -3

 .حلقة البحثي تصميم ايتعاون الطالب مع زمالئه الباحثين ف -4                    

 .ي مناقشة حلقة البحثينمي الطالب مهاراته ف-5

 حلقة البحثنمي الطالب مهاراته في االلتزام بأخالقيات ي -6

 

 وصف الموضوعات:
 

ً يوضح ما تم إنجازه من مقترح بحث في مجال علم نفس الموهبة واإلبداع، وما توصل إليه من     ً دوريا يقدم الطالب عرضا

 مجال مقترح، ومناقشة ما يقدمه مع المشرف وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في نفس المجال.جديد في 

 

 وسائل التقويم:
 

                           ٪(10نقاش )حلقات  -ب                           ٪(20) عملية تطبيقات  -أ    

  ٪(10منزلية )واجبات  -د                               ٪(20اختبار نصفي ) -ج     

 ٪(40االختبار النهائي ) - هـ     
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Prerequisites Credits course title course code 

None  3 Seminar in Giftedness and creation psychology Psy 691 

Course goals:  
1. Understand the purpose of research seminar on talent and creativity. 

2. Understand the steps of conducting the research session. 

3. Present a periodic presentation showing what has been achieved of the research proposal. 

4. Collaborate with fellow researchers in designing the research seminar. 

5. Develop his discussing skills in research seminars. 

6. Follo the scientific ethics of the research seminar 

 

Topics Description: 

 Periodical presentation about the progress concerning his research project in Giftedness and 

creation psychology and the related scientific materials, and discussions are to be made with the 

academic supervisor and other interested faculty members. 

 

Assessment Methods: 

A. Practical Applications(25%)                 B.  Talks and Discussions (10%)    

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 

 

 

 
 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 مواضيع خاصة ودراسات مستقلة في علم نفس الموهبة واإلبداع نفس 694

 
 :يهدف هذا المقرر إلى

 التعرف على االتجاهات الحديثة زفي رعاية الموهوبين والمبدعين. -１

 وجيا الحديثة في مجال الموهبة واالبداع.أثر المعلوماتية والتكنول -２

 الوعي بدور المؤسسات الحكومية والمؤسسات األهلية في رعاية الموهوبين والمبدعين. -３

 التعرف على طرق )استراتيجيات( رعاية الموهوبين والمبدعين وتقييمها. -４

 تقويم الخدمات المقدمة لرعاية الموهوبين والمبدعين. -５

 عن الموهوبين والمبدعين. تقييم وسائل القياس والكشف -６

 الوعي بأهمية حاجات الموهوب )المبدع( االنفعالية واالجتماعية، وتخصيص الخدمات اإلرشادية المالئمة لتلك الحاجات. -７

 القيام بزيارات إلى بعض المؤسسات كالشركات والمصانع واإلدارات الحكومية والتعرف على إنجازات األفراد المتميزة لديهم. -８

 طبيعة الموهوبين ذوو الخصوصية المزدوجة. التعرف على -９

 

 وصف الموضوعات:

دراسة بعض المواضيع المتقدمة والحديثة والبحوث في تخصص علم نفس الموهبة واإلبداع لتطوير مهارات الطالب العلمية والمهنية    

 والبحثية.

 

 وسائل التقويم:
 

 ٪(                          10حلقات نقاش ) -ب٪(                           20تطبيقات عملية  ) -أ    

 ٪( 10واجبات منزلية ) -٪(                               د20اختبار نصفي ) -ج     

 ٪(40االختبار النهائي ) - هـ     
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Prerequisites Credits course title course code 

None  3 
Special Topics and Independent Studies in 

Giftedness and Creation Psychology 
Psy 694 

 

Course goals: 

1- Identifying students with some contemporary issues in giftedness and creativity.  

2- Helping students to identify the current information and technology and its effect in gifted 

education. 

3- To identify the role of governmental and private sectors in reinforcing gifted groups. 

4- Identifying more strategies in gifted enrichment. 

5-  Evaluating some gifted assessment and identification instruments. 

6- Recognizing the cognitive-social and emotional problems and needs of gifted groups. 

7- Visiting schools and other sectors in the society to identify their efforts to gifted group. 

8- To identify the Twice Exceptional groups.  

 

 

Topics Description: 

Selected specialized and advanced topics and researches relevant to his field of specialization 

Giftedness and creation psychology for developing professional and research skills, 

 

Assessment Methods: 

A. Practical Applications(25%) .            B.  Talks and Discussions (10%) 

C. Mid-Term Exams  (15%)                    D. Homeworks  (10%) 

 E. Final Exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 ال يوجد 3 الرسالة نفس 699

 يهدف هذا المقرر إلى:
 الموضوعات الحديثة في مجال علم النفس. والنقدية ألحدالمقدرة على الدراسة العلمية  يظهر الطالب .1

تصميمات منهجية لإلجابة  والقياس ووضعهج البحث العلمي لصياغة أسئلة بحثية قابلة للبحث منا يطبق الطالب .2

 عن هذه األسئلة.

النفس، أخالقيات البحث العلمي  وأساسيات علمالبحوث العلمية في ضوء االلتزام بنظريات  يجري الطالب .3

 والنزاهة األكاديمية.

 .ية في مجال علم النفسالكفاءة العلمية والمهن الطالب مستوى يرفع من .4

 .النفسيةالبحوث في الممارسات  وتطبيق نتائجتطبيقية تمس االحتياجات المجتمعية  مشكلة علمية أو الطالب حلي .5

 

 الموضوعات: 

بإعداد رسالة ماجستير في أحد الموضوعات الحديثة في مجال علم النفس وبما يتفق مع رؤية المملكة العربية يقوم الطالب 

 .السعودية
   

 

 وسائل التقويم:

 .زطبقا لما ورد بالالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات وقواعدها التنفيذية بجامعة الملك عبد العزي

Prerequisites Credits course title course code 

 3  Thesis  Psy 699 

This module aims to:  

1. Demonstrate the ability to, scientifically and critically, study new phenomena in the field 

of psychology. 

2. Apply scientific research methods to formulate research questions that are applicable for 

assessment and measurement and develop research designs to answer these questions. 

3. Conduct scientific research with necessary academic knowledge, theories and and 

principles of psychology, ethics of scientific research and academic integrity.  

4. Raise the level of scientific and professional competence in the field of psychology. 

5. Find solutions for theoretical or applied research problems or topics that affect the local 

society and consider the results of research to psychological practices. 

 

Description: 

    The student develops a master's thesis in one of the new phenomena or research topic in the  

field of psychology and in accordance with the 2030 vision of the Kingdom of Saudi Arabia 

 

 Assessment Methods: 

According to the pre-identified list and scientific rules of the graduate studies program at King 

Abdulaziz University. 

 

 

 

 

 

 


