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  الفصل الدراسي د.فزاص الحبيض مدرس ادلساق

 علن النفض القســم  الربيد اإللكرتوين

 علن النفض االطالهي  اسم ادلسـاق  الساعات ادلكتبية

 هبادئ في علن النفض  م. السابق  مواعيد احملاضرات

 

 ادلساق:وصف  

إن اإلنسان بطبيعته اليت  لقيتع يقييته  بيت  بيت  ييتئز خمتافيت  دتقفيت  تنتاةيت  هتا ييت   ت يت ا    
له يالق  تطيئز مبا يسبى يقم الافس تال ي شابه شيء هيت  احنرتاةيتام ههقيته ههيتي بعييت  يقيت   
الافس  حيث نلقت ضب  زهتز العق   التجتيبي   تالعق  يف ذلك أن الافس اإلنساني  هععئز 
أشئ التععيئ تيصعب إلضاع كهري ه  ظ ا ت ا لقعييتا  تالتجيتا،   تأزهيت  العيتاس اإل يتالهي يف 
جميتيتاع يقيتيتم اليتيتافس ليسيتيتت أزهيتيت  هصيتيتان،  إثيتيتا  يتيتي أزهيتيت   يتيتث يف  يتيت ا ا يتيتاع   تحن شيتيتك أنايتيتا يف 
حاجيتيتيت  إز ه ييتيتيتئ هيتيتيت  احن تبيتيتيتا  بئ،ا يتيتيت  اليتيتيت ال اإل يتيتيتالهي  هبتيتيتيتئف   لعيتيتيتت ن ال يتيتيتت  تا يتيتيتئيث 

بع  لتط ، التف ري يف الئ،ا يتام الافسيتي  ليتئل الفال يتف  تايف يتتي  ايسيتقب   الشتيف  مث هت
هبيتيتئا ا يتيتتيعا  ايفيتيتا يم الافسيتيتي  اإل يتيتالهي  ا يتيتتيعا و  يتيتديداو  ي يتيت ن  يتيتان و لايتيتا يف ن،ا يتيتتاا 
الافسيتي  تييتيت لو لايتيتا يف   يتيت ي  نات  ايتا ااا يتيت  ييتيت  الشةصيتيتي  اإلنسيتاني    ييتيتث  بيتيت  بيتيت  نقيتيت  

 يتيتيي  تا عيتيتافع اليتيت  ت،نم يف العيتيتت ن ال يتيتت  ييتيت  اإلنسيتيتان  ت يتيتي حعيتيتافع البديتيتث العقبيتيتي اأ
 يعياي    أهنا  ان،ز ي  هللا  عاز لالع اإلنسان .

 
 أهداف ادلساق:

 ان يتعرف الطالب في مجال علم النفس اإلسالمي  -1

 أن يميز الطالب بيه األمراض الروحية واألمراض النفسية. -2

 شرية مه شخصية ودوافع في القران.ان يعرف الطالب عالقة النفس الب -3

 تبيان تفسير القران والسنة للنفس البشرية وما هيتها. -4

 ان يفسر الطالب الكثير مه آيات القران ويفهم معناها فهم جيذ. -5



 حمتوى ادلساق:  
 

 أنشطة مقرتحة ومالحظات ةالفرتة الزمني ادلوضوع

    اإلطالمهفهىم علن النفض في 

لتزبية الغزائش التىجيه اإلطالهي 

 والذوافع

   

     والحذيث المزآىعلن النفض في 

    األمراض النفسية وعالجها بالقرآن والسنة

    تعديل السلوك في اإلسالم

    الطفولة والمراهقة في اإلسالم  

    النظريات النفسية في اإلسالم

    اإلطالمالتحليل النفظي في 

   اإلطالمفي  األخالق الظلىكية 

   اإلطالمالشخصية في 

   

  

 ادلرجع الرئيس للمساق:
 

. دار الوعزفة . دهشك . خلف البزيذ . طىريا. اإلطالهيعلن النفض 3991سريك، هعزوف.   

 ادلراجع والقراءات:
 .األردى عواى. بذراى. شفا والتىسيع،أهزاض النفض وعالجها بالذكز. دار الحاهذ للنشز  3002لطينة ، آهال طعذي 

 .7491العالج النفظاني عنذ العزب ، حاهذ عبذ المادر . هصز 
 

 مواقع إلكرتونية

http://www.acofps.com/vb/forumdisplay.php?f=62 
http://www.sst5.com/BookInfysf.aspx?File_no=822&SecID=12&CatOfE_libDe

ptID=1 
 

 متطلبات ادلساق:

        :( ياله 52) احنهتدان اأتع 

        :( ياله 52) احنهتدان الهاين 

         (: ياله 04احنهتدان الاهافي )             

        ( :04التعا،يت تاأنشط  تايشا،كام) يالهام 

 آلية تدريس ادلساق: 

http://www.acofps.com/vb/forumdisplay.php?f=62
http://www.acofps.com/vb/forumdisplay.php?f=62
http://www.sst5.com/BookInfysf.aspx?File_no=822&SecID=12&CatOfE_libDeptID=1
http://www.sst5.com/BookInfysf.aspx?File_no=822&SecID=12&CatOfE_libDeptID=1


 ادلعتمدة على األسئلة واحلوار  احملاضرات الصفية . 

 طلب التحضري ادلسبق وهذا يت ادلناقشات الصفية القائمة على العصف الذهين بشكل فردي ومجاعي
 ضرة.اقبل موعد احمل

 لالطالع على اجلديد يف ادلوضوع. وادلكتبة االنرتنت تفعيل 

 .مبادرات الطلبة الثراء وإغناء حمتوايت ادلساق 

 :ات هامةمالحظ

  ميكن إضافة أو استبدال بعض القراءات الواردة يف اخلطة خالل مسرية الفصل الدراسي حسب
الضرورة ومبا خيدم موضوعات ادلساق بشكل أفضل وهناك عدد من القراءات االثرائية اليت سوف يتم 

 تزويدكم هبا خالل ادلساق. 
 

 والغياب ابلتأخري يتعلق فيما جلامعةا قوانني وفق احملاسبة وستتم احملاضرات مبواعيد االلتزام ضرورة. 

 
 


