
 مفردات االمتحان التنافسي لقسم العلوم التربوية والنفسية

 النفس التربوي ماجستير/  علم

 المصدر المادة ت

 ، مريم سليم عالء الدين كفافي نمو 1

 عدنان يوسف العتوم معرفي 2

 صالح دمحم ابوجادو علم النفس التربوي 3

 سلتز الشخصية 4

 ندايل وهيجل تور قياس وتقويم 5

 جابر وكاظم خيري  جابر عبد الحميد البحث منهج 6

االكتشاف المبكر لقدرات والذكاءات  7
 المتعددة

 دمحم عبد الهادي حسين

 

 

 

 ماجستير/ االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 المصدر المادة ت

 دمحم قاسم عبد هللا نظريات االرشاد والعالج النفسي 1
 2112 11ص

 عمر دمحم احمد القياس والتقويم 2

 دمحم بكر نوفل علم النفس التربوي 3

 حامد عبد السالم زهران التوجيه واالرشاد النفسي 4

 جابر عبد الحميد جابر وكاظم خيري منهج البحث 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لقسم العلوم التربوية والنفسية مفردات االمتحان التنافسي

 / علم النفس التربويدكتوراه 

 المصدر المادة ت

 معاوية ابو غزال التطور المعرفينظريات  1

 ك انيتا وولفو راسات متقدمة في علم النفس التربويد 2
 ترجمة صالح الدين محمود عالم

 عالء الدين كفافي وماسية نظريات الشخصية 3
 احمد النبال         

 دمحم ابراهيم تعليم التفكير 4

 عثمان مختار علم النفس الفسيولوجي 5

 يالنفس في القياس تطورات معاصرة 6
 والتربوي

 صالح الدين محمود عالم

  علم النفس الخواص 7

 

 

 دكتوراه / االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 المصدر المادة ت

  نظريات االرشاد 1

  ارشاد خواص 2

  ارشاد مجتمع 3

 دمحم احمد سعفان ارشاد فردي وجمعي 4

  مهارات ارشادية 5

 عبد الباسط متولي في عصر القلق  ارشاد اسري 6

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لقسم العلوم التربوية والنفسية مفردات االمتحان التنافسي

 / علم النفس التربويدكتوراه 

 المصدر المادة ت

 معاوية ابو غزال نظريات التطور المعرفي 1

 انيتا وولفوك  دراسات متقدمة في علم النفس التربوي 2
 محمود عالم ترجمة صالح الدين

 عالء الدين كفافي وماسية نظريات الشخصية 3
 احمد النبال         

 دمحم ابراهيم تعليم التفكير 4

 عثمان مختار علم النفس الفسيولوجي 5

تطورات معاصرة في القياس النفسي  6
 والتربوي

 صالح الدين محمود عالم

  علم النفس الخواص 7

 

 

 والتوجيه التربويدكتوراه / االرشاد النفسي 

 المصدر المادة ت

  ارشاد خواص 1

  ارشاد مجتمع 2

 دمحم احمد سعفان ارشاد فردي وجمعي 3

 عبد الباسط متولي ارشاد اسري في عصر القلق  4

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


