
 

 8من  1الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 F090-0130  رمز النموذج:                                                  الخطة الدراسيةنموذج 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم

 

 األول  املستوى 

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

1.  
 (1)الثقافة اإلسالمية 

 )منطلقات أساسية يف الثقافة اإلسالمية(
Islamic Culture (1) 

 2 2 101سلم 

 
- 

2.  

 علم نفس النمو

Developmental 
Psychology  

 141نفس
  3 3 

 

- 

3.  
 (1)اللغة اإلجنليزية 

English Language (1) 
 12 3 101إنج 

 
- 

4.  
 الرياضيات  ئمباد

Principles of Mathematics 
 ريض
100  3 4 

 
- 

5.  
 التحرير الكتايب

Arabic Composition 
عرب 
101 

2 2 
 

- 

6.  
 التعلم اإللكرتوين

E- Learning 
 4 3  130تقن 

 
- 

  

 علم النفس الخطة الدراسية لبرنامج

 الكلية التربية

 القسم / البرنامج علم النفس

 الدرجة العلمية في علم النفس البكالوريوس 
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 F090-0130  رمز النموذج:                                                  الخطة الدراسيةنموذج 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم

 املستوى الثاني

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

 التدريبات اللغوية  .1
Language Skills 

 -  2 2   202عرب

 (2)اللغة اإلجنليزية   .2
English Language (2) 

 
 102إنج 

 
 
 

 101انج   12 3

3.  

 التفكري والتعلم مهارات

Thinking and learning 
skills 
 

   110نفس
 

3 4  - 

4.  
 علم النفسإىل دل  امل

Introduction to 

Psychology 
 -  3 3 105نفس

5.  
 نظريات التعلم

Learning Theories 
 -  3 3 102نفس

6.  

 حصائيعلم النفس اإل

Statistical Psychology 

 

 

 -  4 3 161نفس

 

  



 

 8من  3الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 
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 املستوى الثالث

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

1.  
 علم النفس املعريف

Cognitive Psychology 

  نفس
214 

3 
 105 نفس  3

2.  
 الصحي علم النفس

Health Psychology 
 3 231 نفس

 105 نفس  3

3.  
 علم النفس االجتماعي

Social Psychology 
 نفس

252 3 
 105نفس   3

4.  
 النفسي اإلرشادنظريات 

Counseling Theories 
 3 223نفس

3  - 

5.  

 (2)الثقافة اإلسالمية 
 )نظام األسرة يف اإلسالم(

Islamic Culture (2) 
 2 202سلم 

 101سلم   2

6.  
 مهارات القيادة

Leadership Skills 
 2 320 إدت

2  - 

7.  
 الصحة واللياقة البدنية

Fitness  Health and 
 2 110بدن 

3  - 
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 املستوى الرابع

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

1.  

 (3)سالمية اإلثقافة ال
 )قضايا املرأة املعاصرة(

Islamic Culture (3) 

 101سلم   2 2 303سلم 

2.  
 تقنيات االرشاد النفسي

Counseling Techniques 
 223 نفس  4 3 222نفس

3.  

 مناهج البحث

Research Methods 

 

 161 نفس  3 3 262 نفس

4.  
 علم النفس املرضي

Psychopathology 
  3 3 232نفس 

 

- 

5.  

 األسس البيولوجية والعصبية لعلم النفس

Biological and 
Neurological Foundations 

of Psychology 

 -  3 3 233نفس 

6.  
 (1مقرر حر )

Free Elective (1) 
 2 2  - 
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 هـ1440 حمرم

 

 املستوى الخامس

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

1.  

 التدل  والعالج النفسي
Intervention and 
Psychotherapy 

 

 

  334 نفس
 
3 

 
3 

 232 نفس 

2.  

 علم النفس التجرييب
Experimental Psychology 

 
 -  4 3 363نفس 

3.  

 علم نفس الشخصية وقياسها

Personal Psychology and 

Measurement  

  4 3 323 نفس
- 

 

4.  
 علم النفس املدرسي

School psychology 
 -  3 3  327 نفس

5.  

 علم النفس عرب الثقافات

Cross-Cultures 

Psychology 

 -  2 2  352نفس 

6.  
 (2مقرر حر )

Free Elective (2) 
 2 2  - 
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 املستوى السادس

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

1.  

 (4سالمية )اإلثقافة ال

 )مذاهب فكرية معاصرة(
Islamic Culture (4) 

 
  404سلم 

 
 101سلم   2 2

2.  
 باللغة اإلجنليزيةقراءات يف التخصص 

Specialized Readings in 
English 

 
   303نفس

  
2 2  - 

3.  

   علم النفس السيرباين

Cyber Psychology  

 

  2 2  325 نفس
-  
 

4.  

  التبارات الذكاء والقدرات العقلية
Intelligence and Mental 

Abilities Tests 
  -  4 3 333 نفس

5.  
 علم النفس المهني

Occupational Psychology 
 -  2 2 326نفس 

6.  
 نفس الكبارعلم 

Adulthood Psychology 

 -  2 2 342 نفس

7.  
 متطلب تخصص إختياري

Department Elective 
 3 3  - 
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                  اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم

 

 املستوى السابع

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

1.  
 علم النفس اإلجيايب

Positive Psychology 
 -  3 3 429 نفس

2.  

 تصميم الربامج العالجية وتقوميها
Designing and Evaluating 

Therapeutic Programs 
  3 3  436نفس 

 

  334نفس 
 

3.  
 علم النفس اجلنائي

Criminal Psychology 
 -  3 3 453نفس

4.  

 علم النفس األسري

Family Psychology 

 

  2 2 424نفس 

 

- 

5.  
 تدريب عملي يف علم النفس 

Psychology Practicum 
   473 نفس

 
3 4  - 

6.  
 التياري تطلب ختصصم

Department Elective 

 3 3  - 
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 املستوى الثامن

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

1.  

 حبث خترج يف علم النفس

Graduation project in 
Psychology 

 

 466نفس 

 

3 3  

 

 بنجاحن تجتاز الطالبة *على أ

 .( وحدة دراسية كحد أدنى110)

2.  
 تدريب ميداين يف علم النفس 

Psychology Internship 
  60 10 475 نفس

 ؤ

 بنجاحن تجتاز الطالبة *على أ

 ( وحدة دراسية كحد أدنى.110)

 االختيارية التخصص متطلبات

 رمزه اسم املقرر  
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 االتصال
 متطلب سابق نوع املقرر 

1.  

 علم نفس ح  اخلالفات

Psychology of Conflict 

Resolution 
 223نفس   3 3 454نفس 

2.  

 علم النفس البيئي

Environmental 

Psychology 
 -  3 3 455 نفس

3.  
 علم نفس املرأة

Woman Psychology  
 252نفس   3 3  456نفس 

4.  
 النفس الرياضيعلم 

Sport Psychology  
 -  3 3  457نفس 

 


