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  :أصلها) النفس البشريةتعريف مفهوم النفس البشرية ،
األلفاظ املرادفة هلا)الروح، النفس، القلب، ( صفاهتا، معناها

 يف -يف اللغة العربية واالصطالحالفؤاد،العقل، اخلواطر( 
هوم النفس البشرية مف –قرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة ال

عند العلماء املسلمني، وعند املتخصصني يف الدراسات 
 .ةاحلديثالنفسية 

فاق واالختالف( بني وجهيت نظر علماء تمقارنة )أوجه اإل -
املسلمني  وعلماء الدراسات النفسية يف علم النفس حول 

 مفهوم النفس البشرية
بعض  دور املرشد الطاليب يف إرشاد النفس البشرية لدى -

 الطلبة عندما تكون أمارة بالسوء.

 القرآن الكرمي. -  
كتب   -كتب الصحاح واألحاديث النبوية الشريفة  -

  -العربية معاجم اللغة  –معاجم التفاسري  -التفاسري
)النفس البشرية  كتب التأصيل اإلسالمي لعلم النفس
اإلنسان الروح والعقل للدكتور سيد عبداحلميد مرسي(، )

دكتور نبيه عبدالرمحن عثمان(، )السلوك لل والنفس
اإلنساين بني التفسري اإلسالمي وأسس علم النفس 

املعاصر للدكتور عبدامليجد سيد منصور، زكريا الشربيين، 
 .وإمساعيل الفقي(

)أصول علم النفس العام كتب علم النفس احلديث  -
 .للدكتور عبداحلميد اهلامشي(

 الدوريات واجملالت العلمية. -
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  :لعربيةقواميس ايف ال الفطرةمعاين مفهوم الفطرة 
قرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة يف المفهوم الفطرة ، واملعاجم

معىن الفطرة من وجهيت نظر علماء املسلمني وعلماء  –
عوامل مخول  - احلديثيف علم النفس الدراسات النفسية يف 

شواهد  - أسباب انتباه وإيقاظ الفطرة -واحنراف الفطرة
وجهيت نظر  فاق واالختالف( بنيتمقارنة )أوجه اإل - الفطرة

علماء املسلمني  وعلماء الدراسات النفسية يف علم النفس 
 حول مفهوم الفطرة.

دور املرشد الطاليب يف ايقاظ الفطرة السوية  لبعض الطلبة  -
 غري األسوياء.

 القرآن الكرمي. -   
كتب   -الشريفة كتب الصحاح واألحاديث النبوية  -

  -العربية معاجم اللغة  –معاجم التفاسري  -التفاسري
احلديث النبوي ) النفس  كتب التأصيل اإلسالمي لعلم

 .للدكتور حممد عثمان جناين( وعلم النفس
معجم مصطلحات العلوم )كتب علم النفس احلديث  -

 .للدكتور أمحد زكي بدوي( اإلجتماعية
ت التوجيه كتب التوجيه واإلرشاد)أساسيا  -

واإلرشاد يف الرتبية اإلسالمية للدكتور مقداد 
 ياجلن(.

 الدوريات واجملالت العلمية. -
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 :واملعاجم لعربيةلغة ايف الدافع التعريف  مفهوم الدوافع ،
معىن  –قرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة يف المفهوم الدافع 

وعلماء  الدافعية وتصنيفها من وجهيت نظر علماء املسلمني
 -أمهية الدوافع  – احلديثعلم النفس الدراسات النفسية يف 

فاق واالختالف( بني وجهيت نظر علماء تمقارنة )أوجه اإل
ية يف علم النفس حول املسلمني  وعلماء الدراسات النفس

 .دوافعمفهوم ال
دور املرشد الطاليب يف فهم دوافع السلوك السليب وتعزيز  -

 لدى بعض الطلبة )تأخر دراسي، دوافع السلوك االجيايب
 سلوك عدواين، خوف اجتماعي، تفوق دراسي، (

 القرآن الكرمي. -  
كتب   -كتب الصحاح واألحاديث النبوية الشريفة  -

  -العربية معاجم اللغة  –معاجم التفاسري  -التفاسري
)علم النفس يف  كتب التأصيل اإلسالمي لعلم النفس

 .ود(ضوء اإلسالم للدكتور حممد حمم
)أصول علم النفس كتب علم النفس احلديث  -

 للدكتور أمحد عزت راجح(.
كتب التوجيه واإلرشاد)دليل املرشد الطاليب للدكتور 
حممد حمروس الشناوي(، )مبادئ اإلرشاد النفسي 

 للدكتور حممد املشاقبة(
 الدوريات واجملالت العلمية. -
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  :ويف  لعربيففففةلغففففة االسففففتقامة االتعريففففف مفهوووووم اامووووتقامة
معفففففىن  –املفففففنهال اإلسفففففالمي يف  االسفففففتقامةمفهفففففوم  االصفففففطالح
)الشخصففففففففية السففففففففوية( مففففففففن وجهففففففففيت نظففففففففر علمففففففففاء  االسفففففففتقامة

 – احلفديثعلم النفس املسلمني وعلماء الدراسات النفسية يف 
االسففففففتقامة والصفففففففحة  –اآلثففففففار النفسففففففية والروحيفففففففة لالسففففففتقامة 
ففففاق تة )أوجفففه اإلمقارنفففالنفسفففية والتواففففس النفسفففي واالجتمفففاعي 

واالخففففففتالف( بفففففففني وجهفففففففيت نظفففففففر علمفففففففاء املسفففففففلمني  وعلمفففففففاء 
 .الستقامةية يف علم النفس حول مفهوم االدراسات النفس

دور املرشففد الطففاليب يف دراسففة أشففاة الشخصففية السففوية وغففري  -
 السوية لدى بعض طلبة املدرسة.

 القرآن الكرمي. -  
كتب   -ةكتب الصحاح واألحاديث النبوية الشريف  -

  -العربية معاجم اللغة  –معاجم التفاسري  -التفاسري
)الصحة النفسية يف كتب التأصيل اإلسالمي لعلم النفس

ضوء علم النفس واإلسالم للدكتورين حممد عودة وكمال 
 .مرسي(

أصول الصحة النفسية )كتب علم النفس احلديث  -
للدكتور أمحد عبداخللس، أو الدكتور عبدالعزيز 

 القوصي.
 الدوريات واجملالت العلمية. -
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 :لغفففة الوف والقلففس يف اخلفففتعريففف  مفهوووم الفووووق والقلووق
وف اخلففففمفهففففوم  -األلفففففاظ املرتبطففففة بفففاملفهوم)الفز (   - لعربيفففةا

وف والقلففففففس مففففففن اخلففففففمفهففففففوم  –املففففففنهال اإلسففففففالمي يف والقلففففففس 
وجهففففيت نظففففر علمففففاء املسففففلمني وعلمففففاء الدراسففففات النفسففففية يف 

 -اآلثفففار النفسفففية والروحيفففة لالسفففتقامة  – ثاحلفففديعلففم الفففنفس 
طفففففرق عفففففال   -الففففففرق بفففففني القلفففففس واخلفففففوف الطبيعفففففي واملرضفففففي

واالخففففففتالف( بففففففني  اإلتفففففففاقمقارنففففففة )أوجففففففه  -اخلففففففوف والقلففففففس
ية يف وجهفففيت نظفففر علمفففاء املسفففلمني  وعلمفففاء الدراسفففات النفسففف

 .خلوف والقلسعلم النفس حول مفهوم ا
توى اخلففوف والقلففس لففدى دور املرشففد الطففاليب يف خفففض مسفف -

 بعض الطلبة) القلس العام، قلس االختبار، قلس املستقبل(.

 القرآن الكرمي. -  
كتب   -كتب الصحاح واألحاديث النبوية الشريفة  -

  -العربية معاجم اللغة  –معاجم التفاسري  -التفاسري
العال  النفسي يف )كتب التأصيل اإلسالمي لعلم النفس

للدكتور عبداملنان مال  لسنة النبويةضوء القرآن الكرمي وا
 بار(. 

)الصحة النفسية والعال  كتب علم النفس احلديث  -
 النفسي للدكتور حامد زهران(.

كتب التوجيه واإلرشاد)كن مطمئناً للدكتور   -
صالح اراشد(، ) اإلرشاد الرتبوي للدكتور هادي 

 مشعان ربيع(. 
 الدوريات واجملالت العلمية. -
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 املقصففففففود  -لغففففففة اللنفففففففاق يف اتعريففففففف   لنفووووووا :مفهوووووووم ا
 بالنفففاق  الففيت ورد  كففره يف القففرآن الكففرمي والسففنة النبويففة املطهففرة

مفهفففففوم النففففففاق عنفففففد علمفففففاء املسفففففلمني  –شخصفففففية املنفففففافس  –
بواعففث  – احلففديثعلففم الففنفس وعلمففاء الدراسففات النفسففية يف 

 –تمففففع أثففففاره النفسففففية علففف  الفففففرد واجمل -أنففففوا  النففففاق -النففففاق
واالخففففتالف( بفففني وجهففففيت نظففففر علمففففاء  اإلتفففففاقمقارنفففة )أوجففففه 

ية يف علففففم الففففنفس حففففول وعلمففففاء الدراسففففات النفسفففف املسففففلمني 
 .لنفاقمفهوم ا

دور املرشففد الطففاليب يف فهففم طبيعففة الشخصففية املزدوجففة لففدى  -
 بعض الطلبة.

 القرآن الكرمي. -  
كتب   -كتب الصحاح واألحاديث النبوية الشريفة  -
  -العربية معاجم اللغة  –معاجم التفاسري  -فاسريالت

 كتب التأصيل اإلسالمي لعلم النفس
 ) حنو علم نفس إسالمي للدكتور حسن الشرقاوي(.

)الصحة النفسية والعال  كتب علم النفس احلديث  -
لشخصية ، ) االنفسي للدكتور حامد عبدالسالم زهران(
ىل الصحة طريقك ا)السوية للدكتور سيد احلميد مرسي(، 

 .أندرسون( كليفورللدكتور   والسعادة
 الدوريات واجملالت العلمية.  -

7 

 :مفهفففوم  -تعريفففف املصفففيبة عنفففد اللغفففويني مفهووووم المةووويبة
(  دواء -جفزاء -غففران-وبعض املفاهيم املرتبطفة افا)بالء ةيباملص

 يف املنهال االسالمي 
اسففات املصفيبة مفن وجهفيت نظفر علمفاء املسفلمني وعلمفاء الدر  –

 اإلتففففففاقمقارنفففففة )أوجفففففه  – احلفففففديثعلفففففم الفففففنفس النفسفففففية يف 
واالخففففففتالف( بفففففففني وجهفففففففيت نظفففففففر علمفففففففاء املسفففففففلمني  وعلمفففففففاء 

 .ملصيبةية يف علم النفس حول مفهوم االدراسات النفس
دور املرشففففد الطففففاليب يف دراسففففة العوامففففل املسففففهمة للمصففففيبة   -

، األسففففففففففرية، املشففففففففففكلة  )النفسففففففففففية، االجتماعيففففففففففة، االقتصففففففففففادية
 املدرسية(، وأساليب مواجهتها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القرآن الكرمي. - 
كتب   -كتب الصحاح واألحاديث النبوية الشريفة  -

  -العربية معاجم اللغة  –معاجم التفاسري  -التفاسري
)من علم النفس كتب التأصيل اإلسالمي لعلم النفس
 القرآين للدكتور عدنان الشريف(. 

)التكيف النفسي للدكتور ديثكتب علم النفس احل  -
مصطف  فهمي(، )األمراض النفسية واالجتماعية 

 للدكتورة إجالل سري(، 
 الدوريات واجملالت العلمية. -
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  معفففففففففىن الغةفففففففففب يف اللغفففففففففة العربيفففففففففة  :مفهووووووووووم ال  ووووووووو
 لغةب يف املنهال اإلسالمياملقصود مبفهوم ا -واالصطالح

 وعلمفففاء مفهفففوم الغةفففب مفففن وجهفففيت نظفففر علمفففاء املسفففلمني –
مقارنفففة )أوجففففه  – احلفففديثعلفففم الففففنفس الدراسفففات النفسفففية يف 

واالخفففففففتالف( بفففففففني وجهفففففففيت نظفففففففر علمفففففففاء املسفففففففلمني   اإلتففففففففاق
ية يف علفففففففم الفففففففنفس حفففففففول مفهفففففففوم وعلمفففففففاء الدراسفففففففات النفسففففففف

 .لغةبا
دور املرشفففد الطفففاليب يف عفففال  سفففلوك الغةفففب لفففدى بعفففض  -

 الطلبة. 
 

 القرآن الكرمي. -  
كتب   -ألحاديث النبوية الشريفةكتب الصحاح وا  -

  -العربية معاجم اللغة  –معاجم التفاسري  -التفاسري
)القرآن وعلم النفس كتب التأصيل اإلسالمي لعلم النفس

للدكتور حممد عثمان جنايت(، )االنفعاالت التشخيص 
والعال  من املنظور اإلسالمي للدكتور عبدالعزيز 

 .النغيمشي(
 ليل األمراض النفسيةد)كتب علم النفس احلديث  -

للدكتور حممد سعيد شرف(، ) علم النفس العيادي 
 .للدكتور عطوف حممود ياسني(

 الدوريات واجملالت العلمية. -
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 معففىن احلاجففة عنففد اللغففويني :مفهوووم الجاجووات النفسووية- 
الفففففيت ورد  كرهفففففا يف القفففففرآن الكفففففرمي اجفففففات املقصفففففود مبفهفففففوم احل
ريففف احلاجفات وأنواعهفا مفن وجهففيت تع – والسفنة النبويفة املطهفرة

علم الفنفس نظر علماء املسلمني وعلماء الدراسات النفسية يف 
واالخففففتالف( بففففني وجهففففيت  اإلتفففففاقمقارنففففة )أوجففففه  - احلففففديث

ية يف علفففففم نظفففففر علمفففففاء املسفففففلمني  وعلمفففففاء الدراسفففففات النفسففففف
 .حلاجات النفسيةالنفس حول مفهوم ا

 -مل تشففبع–ات النفسففية دور املرشففد الطففاليب يف اشففبا  احلاجفف -
 لدى الطلبة.

 القرآن الكرمي. -  
كتب   -كتب الصحاح واألحاديث النبوية الشريفة  -

  -العربية معاجم اللغة  –معاجم التفاسري  -التفاسري
)اإلسالم وعلم  كتب التأصيل اإلسالمي لعلم النفس

النفس للدكتور نزار العاين(، )السلوك اإلنساين بني 
وأسس علم النفس املعاصر للدكتور  التفسري اإلسالمي

 عبدامليجد سيد منصور، زكريا الشربيين، وإمساعيل الفقي(.
)املساعدة اإلرشادية النفسية كتب علم النفس احلديث  -

 .للدكتور حممد جعفر مجل الليل(
 الدوريات واجملالت العلمية.  -
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 معففىن الصفحة يف معففاجم اللغففة :مفهووم الةووجة النفسووية- 
 السففففعادة  احلياة الطيبففففة   الففففنفس  صففففحة النفسففففيةد مبفهففففوم الاملقصففففو 
 الفففيت ورد  كرهفففا يف القفففرآن الكفففرمي والسفففنة النبويفففة املطهفففرة املطئنففة 

مفهفففوم الصفففحة النفسفففية،مظاهرها  عالماهتفففا ، معايريهفففا مفففن  –
وجهففففيت نظففففر علمففففاء املسففففلمني وعلمففففاء الدراسففففات النفسففففية يف 

واالخففففتالف(  اإلتفففففاق مقارنففففة )أوجففففه – احلففففديثعلففففم الففففنفس 
ية بففني وجهففيت نظففر علمففاء املسففلمني  وعلمففاء الدراسففات النفسفف

 .لصحة النفسيةيف علم النفس حول مفهوم ا
دور املرشفففففد الطفففففاليب يف  قيفففففس الصفففففحة النفسفففففية للطلبفففففة يف  -

 املدرسة.

 القرآن الكرمي. -  
كتب   -كتب الصحاح واألحاديث النبوية الشريفة  -

  -العربية معاجم اللغة  –تفاسري معاجم ال -التفاسري
)القرآن وعلم كتب التأصيل اإلسالمي لعلم النفس

النفس؛ احلديث النبوي وعلم النفس للدكتور حممد 
عثمان جنايت، ) اإلميان والصحة النفسية للدكتور سيد 

 .عبداحلميد مرسي(
)املساعدة اإلرشادية النفسية كتب علم النفس احلديث  -

ل الليل(، ) علم الصحة للدكتور حممد جعفر مج
 .النفسيةللدكتور مصطف  الشرقاوي(

 الدوريات واجملالت العلمية. -

11  مكففففففن اضففففففافة موضففففففوعات اضففففففافية يففففففرى أسففففففتا  املقففففففرر ي
 أمهيتها مبا خيدم أهداف املقرر.

   

  تعلميات:
 .(، مع كتابة اسم املتعلم يف اجلزء اخلاص بهكل دارس جيب أن يكون عمله وجهده مستقل عن اآلخرين، وعل   بني املتعلمني هام بعدالةاملأمهية توزيع دراسة ناقدة ملوضو  حبث واحد)املتعلم قدم ي -
 وسيلة عرض مناسبة.أي ، أو باستخدام )املوضو  حمل الدراسة( داخل القاعة الدراسية، ويفةل عرضه عن طريس البوربوينتالبحثي النشاة  الباحث يلقي -
 وار مفتوحة أثناء اإللقاء بني الدراسني.املناقشة واحل -
 . (عند تقدمي العرضاملتعلمني سفادة من مالحظات أمهية اال)بعد عرضه أمام زمالئهملتعديل املالحظات واملرئيات إىل هناية الفصل فرصة  لباحثايعط   -
اليت  النفس اإلنسانيةمفهوم ما( 1مشكلة البحث وتساؤالته مثاًل: ) – مقدمة البحث -قائمة احملتويات  -يتبع يف كتابة النشاة البحثي املنهال العلمي يف كتابة البحوث والرسائل العلمية عل  النحو التايل: ) الغالف -

ور ( ما د4)؟ هما( ما هي جوانب االلتقاء واالختالف بين3الدراسات النفسية احلديثة؟ )من وجهة نظر علماء املسلمني واملختصني يف ( ما النفس اإلنسانية 2ورد  كرها يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة؟ )
 املرشد الطاليب يف إرشاد النفس البشرية عندما تكون أمارة بالسوء؟

ية للموضو  حمل الدراسة  يف اللغة العربية ويف املنهال اإلسالمي، عند ساالطار النظري ويتناول: مفاهيم أسا -منهال البحث –حدود البحث  –مصطلحات البحث  –أمهية البحث  –أهداف البحث  – 
 قائمة املالحس.     -قائمة املراجععلماء النفس املسلمني وعلماء الدراسات النفسية احلديثة، أوجه اإللتقاء واالختالف بينهما، أحد هوم من وجهيت نظر املتخصصني، من املف

 . (التوثيس العلمي)االطال  عل  دليل املتطلبات األساسية لكتابة النشاة البحثي -
 .يف هناية الفصل الدراسييف صورته النهائية بعد التعديل يسلم النشاة البحثي يف صورته النهائية  -
 ، واملراجع املباشرة وغري املباشرة للموضوعات املختارة. م والقواميس اللغويةواملعاج، التفاسري، وكتب الصحاح واألحاديثمثل القرآن الكرمي ، وكتب  األوليةيؤخذ يف االعتبار الرجو  إىل املصادر  -

 
 بالتوفيق والنجاح إن شاء اهللالصادقة للجميع مع الدعوات  

 
 أخوكم 

 د. عبدهللا بن أحمد العطاس 
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