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 ِّٕغك اٌّبدح .31

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 

 مدرسو المادة .71

 ر عمم النفسمختب: : رقم المكتبما يمي الرجاء إدراج
 د. ميرفت الحارس 

 ٠0٩0٣٣70٣0: رقم الهاتف
mervatharis@hotmail.com 

 

 وصف المادة .71

يتناول هذا المساق معمومات متخصصة عن دراسة مختمف أنواع الكوارث واألزمات وتأثيراتها النفسية واالجتماعية عمى المتأثرين 
بها. ويقدم المساق آليات الخدمات النفسية األولية أثناء التعرض لألزمات والكورارث المفاجئة مثل الحرائق والزالزل والحروب 

 وأثارها قريبة المدى وبعيدة المدى.  
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

mailto:mervatharis@hotmail.com
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أ٘ذاف اٌّغبق::األ٘ذاف -أ  

رؼش٠ف اٌطالة ثبالٔٛاع اٌّخزٍفخ ٌٍّؾبوً االعش٠خ، ِغججبرٙب ٚو١ف١خ اٌٛلب٠خ ِٕٙب  اال٘ذاف اٌؼبِخ:  ٠ٙذف ٘زا اٌّغبق إٌٝ  

 ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب. 

 اال٘ذاف اٌخبفخ:

 اْ ٠ٍُ اٌطبٌت ثّفَٙٛ االعشح، رى٠ٕٛٙب، ث١ٕزٙب، ٚظبىفٙب ٚخقبئقٙب.  .3

 اْ ٠ٍُ اٌطبٌت ثّفَٙٛ اٌّؾىالد االعش٠خ، رق١ٕفٙب ٚاعجبثٙب. .3

 افبد االعش٠خ اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ اْ رٕؾ  ث١ٓ االصٚا..اْ ٠ٕبلؼ اٌطبٌت اُ٘ اٌخال .2

 اْ ٠ٕبلؼ اٌطبٌت اُ٘ أٛاع اٌخالافبد االعش٠خ اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ اْ رٕؾ  ث١ٓ اٌٛاٌذ٠ٓ ٚاالثٕبء. .0

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أّبه اٌزٕؾئخ اٌٛاٌذ٠خ ٚاثش٘ب ػٍٝ االهفبي.  .5

 اْ ٠مبسْ اٌطبٌت ث١ٓ أّبه اٌزٕؾىخ االعش٠خ اٌّخزٍفخ. .1

 ١ّ٠ض اٌطبٌت ا٠جبث١بد ٚعٍج١بد وً ّٔو ِٓ  أّبه اٌزٕؾئخ االعش٠خ اٌّخزٍفخ. اْ .7

 .اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِٙبسح اداسح دً اٌّؾىالد اٌضٚاج١خ ٚاالعش٠خ .8

 اْ ٠طجك اٌطبٌت ِٙبسح اداسح اٌّؾىالد االعش٠خ ػٍٝ ِؾبوً دم١م١خ. .9

 االهالع ػٍٝ عجً اٌٛلب٠خ ٚأعب١ٌت اٌؼال. ِٓ ٘زٖ اٌّؾىالد. .34

 
 
 

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 اعٍٛة اٌزم١١ُ اٌفقً

 

اٌزؼٍُٔزبجبد   

 

 اٌّٛمٛع

 

 االعجٛع

 عذت ٚامبافخ    

رؼش٠ف ثبٌّبدح، ا٘ذاافٙب ٚاٌفبئذح اٌّشجٖٛ 

ِٕٙب، ِٕبلؾخ خطخ اٌّبدح ٚاٌٛاججبد 

ٚاالٔؾطخ اٌٛاجت أجبص٘ب خالي اٌفقً، 

االعجٛع االٚي 

9/9/3438  
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ٛاجت ِٕبلؾخ ثؼل اٌمٛا١ٔٓ اٌٙبِٗ اٌ

 االٌزضاَ ثٙب خالي اٌفقً

اٌفقً االٚي، عؼ١ذ دغٕٟ اٌؼضح. 

(3435)  

االسؽبد االعشٞ، ٔطش٠برٗ ٚاعب١ٌجٗ 

اٌؼالج١خ، داس اٌثمبافخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، 

 ػّبْ، االسدْ. 

 ـ االِزذبٔبد اٌزم١ّ١١خ

 ـ اٌٛاججبد االعجٛػ١خ

ـ اٌّؾبسوخ اٌقف١خ افٟ 

ػبد ٔمبػ دٛي اٌّٛمٛ

 اٌّطشٚدخ  

َٛ االعمممشح، رى٠ٕٛٙمممب، ث١ٕزٙمممب، اْ ٠ٍمممُ اٌطبٌمممت ثّفٙممم

 فٙب ٚخقبئقٙب. ٚظبئ

 

االعجٛع اٌثبٟٔ  االعشح ٚػاللبرٙب 

31/9/3438  

اٌفقً اٌغبثغ، عؼ١ذ دغٕٟ اٌؼضح. 

( االسؽبد االعشٞ، ٔطش٠برٗ 3435)

ٚاعب١ٌجٗ اٌؼالج١خ، داس اٌثمبافخ ٌٍٕؾش 

 ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، االسدْ.

 بٔبد اٌزم١ّ١١خـ االِزذ

 ـ اٌٛاججبد االعجٛػ١خ

ـ اٌّؾبسوخ اٌقف١خ افٟ 

ٔمبػ اٌّٛمٛػبد 

ٚدخ  شاٌّط  

اْ ٠مبسْ اٌطبٌت ثم١ٓ خقمبئـ االعمشح اٌؼشث١مخ لمذ٠ّب 

ٚاٌزغ١شاد اٌزٟ دذثذ ػ١ٍٙب دذ٠ثب، وزٌه اٌّمبسٔخ ث١ٓ 

 خقبئـ االعش اٌؼشث١خ ٚاالجٕج١خ.

االعجٛع اٌثبٌث  االعشح لذ٠ّب ٚدذ٠ثب

32/9/3438  

اٌفقً اٌشاثغ، اٌؼذٚاْ، افبهّخ ػ١ذ 

( 3431ٚإٌجبس، اعّبء دغٕٟ، )

االسؽبد االعشٞ، داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش 

 ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، االسدْ.

ْ ٠ٍممُ اٌطبٌممت ثّفٙممَٛ اٌّؾممىالد االعممش٠خ، رقمم١ٕفٙب ا إٌّبلؾخ اٌقف١خ

 ٚاعجبثٙب.

االعجٛع اٌشاثغ  اٌضٚا. ٚاٌؼاللبد االعش٠خ  

24/9/3438  

بٌث، اٌؼذٚاْ، افبهّخ ػ١ذ اٌفقً اٌث

( 3431ٚإٌجبس، اعّبء دغٕٟ، )

االسؽبد االعشٞ، داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش 

 ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، االسدْ.

اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أّبه اٌزٕؾمئخ اٌٛاٌذ٠مخ ٚاثش٘مب  إٌّبلؾخ اٌقف١خ

 ػٍٝ االهفبي. 

 اْ ٠مبسْ اٌطبٌت ث١ٓ أّبه اٌزٕؾىخ االعش٠خ اٌّخزٍفخ.

ا٠جبث١بد ٚعٍج١بد وً ّٔو ِمٓ  أّمبه  اْ ١ّ٠ض اٌطبٌت

 اٌزٕؾئخ االعش٠خ اٌّخزٍفخ.

االعجٛع اٌخبِظ  االعشح ٚرٕؾئخ اٌطفً

7/34/3438  

، اٌؼذٚاْ، افبهّخ ػ١ذ اٌفقً اٌثبٌث

( 3431ٚإٌجبس، اعّبء دغٕٟ، )

االسؽبد االعشٞ، داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش 

 ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، االسدْ.

 االِزذبٔبد اٌزم١ّ١١خ

 د االعجٛػ١خـ اٌٛاججب

ـ اٌّؾبسوخ اٌقف١خ افٟ 

ٔمبػ دٛي اٌّٛمٛػبد 

 اٌّطشٚدخ  

اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أّبه اٌزٕؾمئخ اٌٛاٌذ٠مخ ٚاثش٘مب 

 ػٍٝ االهفبي. 

 اْ ٠مبسْ اٌطبٌت ث١ٓ أّبه اٌزٕؾىخ االعش٠خ اٌّخزٍفخ.

اْ ١ّ٠ض اٌطبٌت ا٠جبث١بد ٚعٍج١بد وً ّٔو ِمٓ  أّمبه 

 اٌزٕؾئخ االعش٠خ اٌّخزٍفخ

عشح ٚرٕؾئخ اٌطفًاال االعجٛع اٌغبدط  

30/34/3438  

اٌفقً اٌؼبؽش، اٌؼذٚاْ، افبهّخ ػ١ذ 

( 3431ٚإٌجبس، اعّبء دغٕٟ، )

 االِزذبٔبد اٌزم١ّ١١خ

 ـ اٌٛاججبد االعجٛػ١خ

اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أّبه اٌزٕؾمئخ اٌٛاٌذ٠مخ ٚاثش٘مب  االعجٛع اٌغبثغ  ّٔبر. ٚاٌذ٠خ افٟ اٌزشث١خ 

33/34/3438  
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االسؽبد االعشٞ، داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش 

 ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، االسدْ.

ـ اٌّؾبسوخ اٌقف١خ افٟ 

ٔمبػ دٛي اٌّٛمٛػبد 

 اٌّطشٚدخ  

 ػٍٝ االهفبي. 

 اْ ٠مبسْ اٌطبٌت ث١ٓ أّبه اٌزٕؾىخ االعش٠خ اٌّخزٍفخ.

اْ ١ّ٠ض اٌطبٌت ا٠جبث١بد ٚعٍج١بد وً ّٔو ِٓ  أّبه 

 اٌزٕؾئخ االعش٠خ اٌّخزٍفخ

 

اٌؼذٚاْ، افبهّخ ػ١ذ  اٌفقً اٌؼبؽش،

( 3431ٚإٌجبس، اعّبء دغٕٟ، )

االسؽبد االعشٞ، داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش 

 ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، االسدْ.

 االِزذبٔبد اٌزم١ّ١١خ

 ـ اٌٛاججبد االعجٛػ١خ

ـ اٌّؾبسوخ اٌقف١خ افٟ 

ٔمبػ دٛي اٌّٛمٛػبد 

 اٌّطشٚدخ  

اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أّبه اٌزٕؾمئخ اٌٛاٌذ٠مخ ٚاثش٘مب 

 هفبي. ػٍٝ اال

 اْ ٠مبسْ اٌطبٌت ث١ٓ أّبه اٌزٕؾىخ االعش٠خ اٌّخزٍفخ.

اْ ١ّ٠ض اٌطبٌت ا٠جبث١بد ٚعٍج١بد وً ّٔو ِٓ  أّبه 

.اٌزٕؾئخ االعش٠خ اٌّخزٍفخ  

 ّٔبر. ٚاٌذ٠خ افٟ اٌزشث١خ 

 

االعجٛع اٌثبِٓ 

38/34/3438  

اٌفقً اٌزبعغ، اٌؼذٚاْ، افبهّخ ػ١ذ 

( 3431ٚإٌجبس، اعّبء دغٕٟ، )

االعشٞ، داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش االسؽبد 

 ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، االسدْ.

إٌّبلؾخ اٌقف١خ ٚاػطبء 

اِثٍخ ِٓ ٚالغ اٌذ١بح 

ػٍٝ ثؼل اٌّؾبوً 

 ٚو١ف١خ دٍٙب

اْ ٠ٍممُ اٌطبٌممت ثّفٙممَٛ اٌّؾممىالد االعممش٠خ، رقمم١ٕفٙب 

 ٚاعجبثٙب.

اْ ٠ٕممبلؼ اٌطبٌممت ا٘ممُ اٌخالافممبد االعممش٠خ اٌزممٟ ِممٓ 

 اٌّّىٓ اْ رٕؾ  ث١ٓ االصٚا..

د اعش٠خِؾىال  االعجٛع اٌزبعغ 

0/33/3438  

اٌفقً اٌزبعغ، اٌؼذٚاْ، افبهّخ ػ١ذ 

( 3431ٚإٌجبس، اعّبء دغٕٟ، )

االسؽبد االعشٞ، داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش 

 ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، االسدْ.

 االِزذبٔبد اٌزم١ّ١١خ

 ـ اٌٛاججبد االعجٛػ١خ

ـ اٌّؾبسوخ اٌقف١خ افٟ 

ٔمبػ دٛي اٌّٛمٛػبد 

 اٌّطشٚدخ  

طبٌممت ثّفٙممَٛ اٌّؾممىالد االعممش٠خ، رقمم١ٕفٙب اْ ٠ٍممُ اٌ

 ٚاعجبثٙب.

اْ ٠ٕممبلؼ اٌطبٌممت ا٘ممُ اٌخالافممبد االعممش٠خ اٌزممٟ ِممٓ 

 اٌّّىٓ اْ رٕؾ  ث١ٓ االصٚا..

 االعجٛع اٌؼبؽش ِؾىالد اعش٠خ

33/33/3438  

اٌفقً اٌخبِظ، ٌطفٟ، ١ٌّبء ِذّٛد، 

د٠بة، ٔض٠ٗ ػجذ اٌذ١ّذ، ِذّذ اٌّؼزض 

زشث١خ ( . ا3431ٌثبهلل ص٠ٓ اٌذ٠ٓ )

االعش٠خ ٚاٌقذ١خ، داس اٌثمبافخ ٌٍٕؾش 

 ٚاٌزٛص٠غ 

 االِزذبٔبد اٌزم١ّ١١خ

 ـ اٌٛاججبد االعجٛػ١خ

ـ اٌّؾبسوخ اٌقف١خ افٟ 

ٔمبػ دٛي اٌّٛمٛػبد 

 اٌّطشٚدخ  

ٛج١ب ػٍٝ االعشح اْ ٠ٕبلؼ اٌطبٌت اثش اٌزىٌٕٛ 

 .ٚاٌّؾبوً االعش٠خ

 اثش اٌزغ١ش اٌزىٌٕٛٛجٟ ػٍٝ االعشح

ً اِزذبْ ِٕزقف اٌفق  

 االعجٛع اٌذبدٞ

38/33/3438ػؾش  
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اٌفقً اٌغبدط، اٌؼذٚاْ، افبهّخ ػ١ذ 

( 3431ٚإٌجبس، اعّبء دغٕٟ، )

االسؽبد االعشٞ، داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش 

سدْ.ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، اال  

 االِزذبٔبد اٌزم١ّ١١خ

 ـ اٌٛاججبد االعجٛػ١خ

ـ اٌّؾبسوخ اٌقف١خ افٟ 

ٔمبػ دٛي اٌّٛمٛػبد 

 اٌّطشٚدخ  

طبٌممت ػٍممٝ ِٙممبسح اداسح دممً اٌّؾممىالد اْ ٠زؼممشف اٌ

 .اٌضٚاج١خ ٚاالعش٠خ

اْ ٠طجك اٌطبٌت ِٙبسح اداسح اٌّؾىالد االعمش٠خ ػٍمٝ 

 ِؾبوً دم١م١خ.

ِٓ ٘زٖ  االهالع ػٍٝ عجً اٌٛلب٠خ ٚأعب١ٌت اٌؼال.

  اٌّؾىالد 

ػؾش  االعجٛع اٌثبٟٔ االسؽبد االعشٞ

35/33/3438  

اٌفقً اٌثبِٓ، اٌؼذٚاْ، افبهّخ ػ١ذ 

( 3431س، اعّبء دغٕٟ، )ٚإٌجب

االسؽبد االعشٞ، داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش 

 ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، االسدْ 

 االِزذبٔبد اٌزم١ّ١١خ

 ـ اٌٛاججبد االعجٛػ١خ

ـ اٌّؾبسوخ اٌقف١خ افٟ 

ٔمبػ دٛي اٌّٛمٛػبد 

 اٌّطشٚدخ  

اٌزؼشف ػٍمٝ ثؼمل اف١ٕمبد االسؽمبد االعمشٞ ٚرطج١مٙمب 

 ػٍٝ دبالد دم١م١خ.

االعجٛع اٌثبٌث ػؾش  اف١ٕبد افٟ االسؽبد االعشٞ

3/33/3438  

اٌفقً اٌشاثغ، عؼ١ذ دغٕٟ اٌؼضح. 

(3435)  

ؾبد االعشٞ، ٔطش٠برٗ ٚاعب١ٌجٗ ـاالس

اٌؼالج١خ، داس اٌثمبافخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، 

 ػّبْ، االسدْ.

 االِزذبٔبد اٌزم١ّ١١خ

 ـ اٌٛاججبد االعجٛػ١خ

ـ اٌّؾبسوخ اٌقف١خ افٟ 

ػبد ٔمبػ دٛي اٌّٛمٛ

 اٌّطشٚدخ  

اْ ٠زؼممشف اٌطبٌممت ػٍممٝ ِٙممبسح اداسح دممً اٌّؾممىالد 

 .اٌضٚاج١خ ٚاالعش٠خ

اْ ٠طجك اٌطبٌت ِٙبسح اداسح اٌّؾىالد االعمش٠خ ػٍمٝ 

 ِؾبوً دم١م١خ.

االهممالع ػٍممٝ عممجً اٌٛلب٠ممخ ٚأعممب١ٌت اٌؼممال. ِممٓ ٘ممزٖ 

 اٌّؾىالد.

ػؾش  االعجٛع اٌشاثغ اٌّؼبٌج ٚاالسؽبد االعشٞ

9/33/3438  

اٌشاثغ، عؼ١ذ دغٕٟ اٌؼضح. اٌفقً 

(3435)  

االسؽبد االعشٞ، ٔطش٠برٗ ٚاعب١ٌجٗ 

اٌؼالج١خ، داس اٌثمبافخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، 

 ػّبْ، االسدْ.

 االِزذبٔبد اٌزم١ّ١١خ

 ـ اٌٛاججبد االعجٛػ١خ

ـ اٌّؾبسوخ اٌقف١خ افٟ 

ٔمبػ دٛي اٌّٛمٛػبد 

 اٌّطشٚدخ  

اْ ٠زؼممشف اٌطبٌممت ػٍممٝ ِٙممبسح اداسح دممً اٌّؾممىالد 

 .ضٚاج١خ ٚاالعش٠خاٌ

اْ ٠طجك اٌطبٌت ِٙبسح اداسح اٌّؾىالد االعمش٠خ ػٍمٝ 

 ِؾبوً دم١م١خ.

االهممالع ػٍممٝ عممجً اٌٛلب٠ممخ ٚأعممب١ٌت اٌؼممال. ِممٓ ٘ممزٖ 

 اٌّؾىالد.

االعجٛع اٌخبِظ  اٌّؼبٌج ٚاالسؽبد االعشٞ

31/33/3438ػؾش  
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتهدفة من خالل تطوير نتاجات التعمم المس يتم
 إٌمبؽبد اٌقف١خـ 

 ـ ػشك اف١ذ٠ٛ٘بد رذػُ اٌّٛام١غ ٚرشعخ االافىبس افٟ وً ِٛمٛع ٔمبؽٟ

ـ ػٕذ إثبسح اٞ ِٛمٛع جذٌٟ ٠ؼطٝ اٌطبٌت ٚاججبَ ثبٌجذث افٟ اخش اٌذساعبد ِٚب رٛفٍذ ا١ٌٗ ِٓ دػُ اٚ ددل اٌفىشح اٌجذ١ٌخ 

 طبٌت ِذح اعجٛع وبًِ ٌىً ٚاجت ٌٍجذث ٚاالعزمقبء ٚاٌزٛفً ٌخالفخ اٌذساعبد٠ٚؼطٝ اٌ

 ـ افٟ ثؼل اٌٛاججبد اٌج١ز١خ ٠طٍت ِٓ اٌطبٌت اثذاء سأ٠ٗ ٚاٌذافبع ػٕٗ ٚرذػ١ّٗ ثبِثٍخ ِٓ اٌٛالغ اٚ ثذساعبد ػ١ٍّخ 

٠مَٛ اٌطبٌت ثبٌزؼبْٚ ِغ ِذسط ـ ػًّ دساعخ دبٌخ ػٍٝ اؽخبؿ ِٓ اٌج١ئخ اٌّذ١طخ اٚ ِٓ خالي اٌزطٛع افٟ ِؤعغبد ِؼ١ٕخ 

 اٌّبدح ثزذذ٠ذ٘ب، د١ث اْ دساعخ اٌذبٌخ ٘زٖ رز١خ ٌٍطبٌت:

أـ افشفخ اٌزؼشف ػٍٝ ِؤعغبد اٌّجزّغ اٌّذٍٟ عٛاء وبٔذ س٠بك اهفبي، ِشاوض فؼٛثبد رؼٍُ، ِشاوض االؽخبؿ رٚٞ 

 االدز١بجبد اٌخبفخ، اٚ دٚس ٌٍّغ١ٕٓ 

 طٟ اٌطبٌت افىشح ٚخجشح ػٓ عٛق اٌؼًّ ة ـ افشفخ ٌٍزطٛع افٟ ٘زٖ اٌّؤعغبد ِّب ٠ؼ

 جـ اوغبة اٌطبٌت ِٙبسح اٌزذمك ٚاٌزمقٟ ِٓ اٌذبالد اٌّٛجٛدح ِٚٙبسح ج١ّغ اٌج١بٔبد ثطش٠مخ ػ١ٍّخ 

  شػٍّٟ دل١ك، ثٍغخ ػ١ٍّخ ِٚٛمٛػ١خدـ اوغبة اٌطبٌت ِٙبسح وزبثخ رمش٠

 
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة ممنتاجات التع تحققإثبات  يتم
 جبد اٌج١ز١خ اٌّطٍٛثخ ٚرغ١ٍّٙب افٟ اٌٛلذ اٌّذذداعزىّبي اٌٛاجـ 

 ـ اعزىّبي ِزطٍجبد إٌجبح افٟ االِزذبٔبد اٌزم١ّ١١خ 

 ـ اعزىّبي اػّبي اٌفقً ٚاٌّزّثٍخ ثؼًّ دساعخ دبٌخ رزؼٍك ثبدذٜ ِٛمٛػبد اٌّبدح 

- 
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 ياسات المتبعة بالمادةالس .22

 والغياب سياسة الحضور -أ
  .اٌذنٛس ُِٙ جذا ٌفُٙ اٌّبدح ثؾىً ج١ذ. عززُ اٌّذبعجخ ٚافك لٛا١ٔٓ اٌجبِؼخ االسد١ٔخ اف١ّب ٠زؼٍك ثبٌذنٛس ٚاٌغ١بة

 اٌشجبء االٌزضاَ اٌزبَ د١ث أٗ ٌٓ ٠ىْٛ ٕ٘بن اٞ رغبً٘.

 ٚ اٌغ١بة، اٌشجبء ػذَ اٌذخٛي ٔٙبئ١ب ثؼذ اغالق اٌجبة. ع١زُ اغالق ثبة اٌمبػخ ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اخز اٌذنٛس 

 .٠ّٕغ ِٕؼب ثبرب اعزؼّبي اٌٙبرف إٌمبي خالي اٌّذبمشٖ، اٌشجبء اغالق اٌٙبرف ٚٚمؼٗ داخً اٌذم١جخ هٛاي ٚلذ اٌّذبمشح 

 اء إٌمبػ اٌّؾبسوخ افٟ إٌمبػ، اثذأ اٌشأٞ ِٚؾبسوزٕب ثخجشاره اٌذ١بر١خ اٌغبثمخ افٟ ج١ّغ اٌّٛام١غ ُِٙ جذا الثش

 ٚاعز١ؼبة اٌّؼٍِٛخ ثؾىً عٍظ.

   ٔغؼٝ ٌخٍك جٛ ا٠جبثٟ ٠غٛدٖ االدزشاَ ٚدش٠خ اثذاء اٌشأٞ، افبٌشجبء ادزشاَ سأٞ االخش٠ٓ ٠ٚغّخ ثبٌزؼ١ٍك ٚاٌزؼم١ت

اال٠جبثٟ افمو ػٍٝ ِذاخالد االخش٠ٓ، اٞ رؼ١ٍك عٍجٟ اٚ اعزٙضاء ثشأٞ االخش٠ٓ ع١زُ اٌزؼبًِ ِؼٗ ثؾىً دبصَ ٚارا رىشس 

 قشف ع١طشد اٌطبٌت ِٓ اٌّذبمشح ٚعززخز ثذمٗ ػمٛثبد اخشٜ. اٌز

  ٍٝٚعٕمَٛ ثبمبافخ اٌج١ّغ ٌٍقفذخ ٌٍزٛافً ٚٚمغ االػالٔبد  ِٛلغ اٌجبِؼخعٕمَٛ ثبٔؾبء ففذخ خبفخ ثبٌّبدح ػ

اٞ اٌخبفخ ثبٌّبدح. عزىْٛ ٘زٖ اٌقفذخ ِغٍمخ ٚال ٠ّىٓ الٞ ادذ خبس. اٌّبدح اٌذخٛي اٚ رقفخ اٌقفذخ ٠ّٕٚغ امبافخ 

 ؽخـ غ١ش ِغجً ثبٌّبدح.

  ٟ٠ّىٓ امبافخ اٚ اعزجذاي ثؼل اٌمشاءاد اٌٛاسدح افٟ اٌخطخ خالي ِغ١شح اٌفقً اٌذساعٟ دغت اٌنشٚسح ٚثّب ٠غط

 ِٛمٛػبد اٌّغبق ثؾىً اافنً. 

 .ًاٌّّىٓ اْ ٔغ١ش اعشع اٚ اثط  ِٓ اٌّٛام١غ اٌّمشس ٌىً اعجٛع، ثٕبء ػٍٝ رٌه ع١زُ رؼذ٠ً اٌخطخ خالي اٌفق ِٓ 

 

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 ْ٠زُ لجٛي اٞ ٚاجت ٠غٍُ ثؼذ اٌّذح اٌّذذدح ٌزغ١ٍُ االِزذب ٌٓ 

  ع١زُ ػًّ اِزذبْ رى١ٍّٟ الِزذبْ ِٕزقف اٌفقً افٟ دبي لذَ اٌطبٌت ػزس ِمجٛي، ٚع١زُ ػمذ االِزذبْ خالي ِذح

 القب٘ب اعجٛع ِٓ اٌّٛػذ  اٌّؼٍٓ ٌالِزذبْ.
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 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

افٟ دبٌخ مجو اٌطبٌت افٟ دبٌخ غؼ ع١زُ رطج١ك رؼ١ٍّبد اٌجبِؼخ ٚا٠مبع اٌؼمٛثبد ػٍٝ اٌطبٌت ٚافك ِب ٠ٕـ ػ١ٍخ لبْٔٛ اٌجبِؼخ 

 االسد١ٔخ.

 

 إعطاء الدرجات -ه
 ػالِخ              24               افخ اٌٝ عؤا١ٌٓ اجبثخ لق١شح، ع١زىْٛ ِٓ اعئٍخ ِٛمٛػ١خ )مغ دائشح( ثبالمباالِزذبْ األٚي 

  ِٓ ْٛػالِخ             04           ثبالمبافخ اٌٝ عؤا١ٌٓ اجبثخ لق١شح)مغ دائشح(  اعئٍخ ِٛمٛػ١خ  االِزذبْ إٌٙبئٟ، ع١زى 

                ػالِبد 34اٌّؾبسوخ اٌقف١خ  

                  ػالِبد 34اٌٛاججبد اٌج١ز١خ 

 ػالِبد 34ِؾشٚع اٌفقً                  

 

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 جٙبص اٌؼشك، اٌالثزٛة، عّبػبد 

 بد، دٚس اٌّغ١ٕٓ، اٌّذاسطاِبوٓ اٌزذس٠ت: اٌشٚم

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 

 ( .ػٍُ إٌفظ اٌزطٛسٞ، اٌطفٌٛخ ٚاٌّشا٘مخ، داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ٚاٌطجبػخ.3430اثٛ جبدٚ، فبٌخ ِذّذ ،) 
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 ( ٔظش٠بد إٌّٛ ٚرط3431اثٛ غضاي، ِؼب٠ٚخ ِذّٛد )٠ٛخ. داس اٌّغ١شح ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غج١مبرٙب اٌزشث 

 
 
 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 ( .ػٍُ ٔفظ إٌّٛ، دٚسح د١بح االٔغبْ، داس اٌفىش ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ.3430ٍِذُ، عبِٟ ِذّذ ،) 

 ( ٓػٍُ إٌفظ االسرمبئٟ، ع١ى3437اٌىفبافٟ، ػالء اٌذ٠ ) .ٌٛٛج١خ اٌطفٌٛخ ٚاٌّشا٘مخ. داس اٌفىش ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ 

 ( َػٍُ إٌفظ إٌّٛ، االعىٕذس٠خ: ِىزجخ ؽجبة اٌجبِؼخ.3441عش٠خ، ػقب ) 

 ( ػٍُ إٌفظ إٌّٛ: اٌطفٌٛخ ٚاٌّشا٘مخ، دٌٟٛ: ِىزجخ اٌفالح.3445اٌنبِٓ، ِٕزس ) 

 ( ِؼجُ ػٍُ إٌفظ إٌّٛ، اٌمب٘شح: ػبٌُ 3433ػجذ اٌفزبح، دبافع ).اٌىزت 

 ( ٓػٍُ إٌفظ إٌّٛ، ػّبْ: ِىزجخ اٌّجزّغ اٌؼشثٟ.3433اٌؼّش٠خ، فالح اٌذ٠ ) 

 

 اٌّشاجغ االجٕج١خ:

 

 Harris, Margaret (2008) Exploring developmental psychology understanding theory ـ

and methods, SAGE  Publications, Los Angeles.  

- Shaffer, D. & Kipp, K. (2010) Developmental psychology, Wadsworth, USA.   

- Siegler, R., DeLoache, J., & Eisenberg, N. (2006). How Children Develop, Worth: New York 
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