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 فهرس حمتويات الدليل
 الصفحة الموضوع م
 3 تمهيد 
 4 إهداء              
 5               ورسالة المركزرؤية  
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 7 أهداف نشاط التدريب بالمركز          
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 14   األساليب المستخدمة في التدريب 
 14 أساليب التقييم       
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 16 معلومات هامة      
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 21 الدورات التدريبية                         
 126 اتصل بنا 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 متهـــيد

بمسئوليتنا تجاه مؤسسات المجتمع والمدني وأفراده انطالقا من إيمانًا 
للتنمية والتطوير . وفي ضوء الخبرة العلمية والعملية التي يمتلكها أساتذة كلية 
التربية )خاصة قسم علم النفس التربوي( ، فإنه يسعد مركز اإلرشاد النفسي أن 

ؤسسات يبدأ مسيرته في خدمة الطالب، وكذلك االسهام في التنمية لمختلف م
المجتمع المصري والعربي وأفراده من خالل تقديم العديد من الخدمات تتضمن 
الخدمات النفسية والتربوية واالجتماعية، باإلضافة إلى خدمات التدريب والتنمية 

 اإلدارية وتنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية.
يمانًا منا بضرورة التنمية البشرية كمدخل لنجاح  وانطالقًا من رؤية المركز وا 

 ناألفراد والمؤسسات المختلفة يستعين المركز بالعديد من الخبراء والمتخصصي
المتميزين على المستويين العلمي والعملي إلى جانب طاقم من العاملين من 
أصحاب الخبرات العالية وذلك بغرض زيادة القدرة على مواكبة المتطلبات 

لم كله وسرعة تلبية احتياجات المجتمع والمتغيرات المتالحقة التي تحدث في العا
وأفراده؛ بهدف االرتقاء بصحة الطالب وأفراد المجتمع وتحقيق جودة الحياة 

 النفسية لهم.
أن يقدم  -جامعة دمنهور  –لذا يسر مركز اإلرشاد النفسي بكلية التربية 

في في هذا الدليل متضمنًا الخطة التدريبية له ومشتملة على العديد من البرامج 
 مختلف الموضوعات والمجاالت التي تتناسب وكافة المستويات العمرية والوظيفية.
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ومن الجدير بالذكر أن كافة البرامج التدريبية الواردة بهذه الخطة يمكن 
تنفيذها تعاقديًا مع المؤسسات التربوية المختلفة وكذلك يمكن تنفيذ أي برنامج 

 تحتاجه هذه المؤسسات.
فرصة التعاون المستمر مع كافة قطاعات المجتمع من  ونأمل أن تتاح لنا

 أجل القيام بدورنا في مساعدتها في تحقيق أهدافها التي ترنو إليها.   
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 إهـــــــــــــــداء
  إىل كل طالب وطالبة أمل املستقبل 

 إىل كل من يرعى اإلبداع والتطوير 

 إىل صناع ومتخذي القرارات اإلسرتاتيجية 

  يرغب يف االرتقاء بأداء موظفيه وتنمية إىل كل مدير
 مهاراتهم اإلدارية

 إىل كل شاب وفتاة مقبل على الزواج وتكوين أسرة 

   .إىل كل أب وأم يبحث/ تبحث عن مستقبل أفضل ألوالدها 
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 رؤية املـــــــــــــركز
لة على مستوى مصر تحقيق مكانة متميزة بين المراكز المماث
 والوطن العربي.

 

 رســــــــــالة املـــــــــــركز
يسعي المركز إلى اإلسهام الفعال في إحداث التنمية الشاملة 
للموارد البشرية وتقديم البرامج التدريبية والخدمات واالستشارات 
التربوية والنفسية بما يرفع فاعلية وكفاءة أداء األفراد؛ طالبًا 

داريين وباحثين، وتدعيم قدرة المؤ  سسات التربوية ومعلمين وا 
والوصول إلى جودة األداء  على تحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

تطوير النظريات في قطاعاتها المختلفة مهنيًا وأخالقيًا، وكذلك 
والخدمات في مجال اإلرشاد النفسي لمساعدة المؤسسات 
التعليمية والبحثية واإلدارية والفنية والمهنية في تحسين أدائها 

 وتطويره.
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 أهداف املركز
 إقامة الدورات والبرامج التدريبية في مجال اإلرشاد النفسي للطالب.  .1

تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج اإلرشاد النفسي في مجاالت اإلرشاد العالجي،  .2
التربوي، المهني، الزواجي، األسري، واألطفال، الشباب، كبار السن، 

  األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، اإلرشاد اإلداري.
 إقامة الندوات العلمية في مجاالت اإلرشاد النفسي وفروعه المختلفة.  .3

  إعداد الوسائل والمقاييس الالزمة لعملية اإلرشاد النفسي والمهني واإلداري. .4
اإلدارية للطالب ولألفراد لنفسية واالجتماعية واإلرشادية و تقديم االستشارة ا .5

 ولمؤسسات المجتمع المختلفة.
إقامة الدورات والبرامج التدريبية في سيكولوجية اإلدارة والتأهيل المهني  .6

والنفسي للعاملين بالمجاالت المهنية المختلفة لتأهيل العاملين الجدد، 
 وزيادة كفاءة العاملين المهنية واإلدارية.  

إعداد برامج إرشادية للشباب تستند إلى حاجاتهم ودوافعهم بحيث تؤدي إلى  .7
 من التيارات الفكرية الهدامة واالنحرافات السلوكية. حمايتهم 

تقديم خدمات اإلرشاد النفسي والمهني واإلداري خاصة لبعض الحاالت التي  .8
 تعاني من اضطرابات سلوكية تعوقهم عن التكيف النفسي والمهني. 

تنظيم دورات في التربية الخاصة لتأهيل العاملين بها وزيادة كفاءتهم  .9
 المهنية. 
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م دورات في اإلرشاد النفسي المدرسي لزيادة كفاءة األخصائيين تنظي .10
 النفسيين واالجتماعيين العاملين بالتربية والتعليم. 

تنظيم البرامج التدريبية لألخصائيين النفسيين واالجتماعيين الذين  .11
يعملون مع األطفال العاديين واألطفال غير العاديين واألطفال ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

إقامة الدورات والبرامج التدريبية في سيكولوجية اإلدارة والتأهيل المهني  .12
لعاملين الجدد والنفسي للعاملين في المجاالت المهنية المختلفة لتأهيل ا

 زيادة كفاءة العاملين.و 

 تنظيم دورات في اإلرشاد النفسي المدرسي. .13

الخبرات االتصال بالجامعات ومراكز البحوث المصرية والعربية لتبادل  .14
 والمعلومات والخدمات اإلرشادية والنفسية المختلفة.

 أهداف نشاط التدريب باملركز
ــة معــارف المشــارك وتزويــده بمعــارف جديــدة فبمــا يتعلــق بموضــوعات  .1 تنمي

 البرامج التدريبية التي توضحها المحتويات.

ــة  .2 ــة فــي الممارســة العملي إكســاب المشــارك مهــارات تطبيــق األســاليب الحديث
لموضـــوعات البرنـــامج التـــدريبي مـــن خـــالل الحـــاالت العمليـــة وور  العمـــل 

 والزيارات الميدانية والتمارين ولعب األدوار حسب احتياجات كل موضوع.

تطوير السلوك الوظيفي بما يؤدي إلى تحسين الجودة النفسية لألفراد صـغارًا  .3
 وكبارًا.
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كســـابه اتجاهـــات جديـــدة لموضـــو  .4 عات البرنـــامج تغييـــر اتجاهـــات المشـــارك وا 
التـــدريبي مـــن خـــالل الحـــاالت العمليـــة وور  العمـــل والزيـــارات الميدانيـــة 

 والتمارين ولعب األدوار حسب احتياجات كل موضوع. 
 اخلدمات التي يقدمها املركز

 االستشارات النفسية والتربوية. .1

 البحوث المرتبطة بالمجال التربوي والنفسي واالجتماعي. .2

 المجاالت التربوية واإلدارية. التدريب التخصصي في كافة .3

 التدريب التخصصي في كافة المجاالت النفسية واالجتماعية. .4

  . لتأهيلهم وزيادة كفاءتهم المهنيةتنظيم دورات لمعلمي التربية الخاصة  .5
 .لتعليم وذات الصلة بحياة المجتمعالندوات وور  العمل المرتبطة بقضايا ا .6

والتخصصــــية( فــــى مجــــاالت اإلرشــــاد تنظــــيم الــــدورات التدريبيــــة ) العامــــة  .7
  . المختلفة

ــاج إلــى إرشــاد مــن الطــالب والعــاملين وذويهــم،  .8 إســتقبال الحــاالت التــى تحت
وأفراد المجتمع وعمـل الدراسـة والتشـخيل الالزمـين علـى أيـدى أسـاتذة مـن 

 .المتخصصين فى هذا المجال
التربيـــة  بكليـــةطـــالب الحياتيـــة المختلفـــة للمهـــارات الدورات تدريبيـــة لتنميـــة  .9

 . بصفة خاصة وطالب كليات الجامعة بصفة عامة

للمؤسســــات التربويــــة الحكوميــــة وغيــــر  االستشــــارات النفســــيةتقــــديم   .10
 الحكومية فيما يتصل بشئون التالميذ والعاملين بتلك المؤسسات . 
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 أقسام املــــــــركز
 قسم الدراسات والبحوث النفسية:  .1

 قسم البحوث والدراسات  يتولى
بإجراء البحوث والدراسات األساسية والتطبيقية والمسوحات  القيام .1

، والتطبيقات واإلبداعيةالعقلية  اإلنسانالميدانية المتعلقة بقدرات 
 .المتفرعة عنها

القيام بالدراسات االستطالعية للرأي العام عن ما يستجد من  .2
من كونه  هداف المركزأالموضوعات التي تنبع من طبيعة عمل و 

 معرفية تصب خدماته في تحقيق التنمية المجتمعية.  يميةأكادمؤسسة 

إجراء بحوث تطبيقية نابعة من مشكالت الطالب الحقيقية في المدارس  .3
 والجامعات ووضع خطة للتعامل مع هذه المشكالت وحلها.

وتقديم نتائجها  الميدانية والتطبيقية والمختبرية والدراساتالبحوث  إجراء .4
 .لمتخذي القرار لالستفادة منها في تطوير قدرات األفراد

 قسم االستشارات النفسية . .2

 يهدف القسم إلى:و 

مساعدة الطالب وتبصيرهم بمشكالتهم، من خالل معرفة ذواتهم  .1
وقدراتهم للوصول بهم إلى الحلول، التي تسهم في تحقيق أهدافهم 

 المستقبلية.
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الطالب، وأنماط سلوكهم على تكامل أوجه نشاطاتهم، االهتمام باتجاهات  .2
لتحقيق التوافق الدراسي، والتوافق مع الحياة الجامعية، وفقًا لما 

 تقتضيه أهداف الجامعة وتوجهاتها.
الطالب، ومعرفة أسبابها، وتحليل نتائجها وانعكاساته  تدراسة مشكال .3

 على الطالب، وعلى الجو العام في الجامعة والمجتمع.
اعدة الطالب في اختيار التخصل المناسب، الذي يتالءم مع مس .4

مكاناتهم وميولهم الشخصية.  قدراتهم وا 
التعاون مع الطالب على التخلل من المشكالت التي تؤدي إلى إعاقة  .5

 التقدم العلمي للطالب.
تدعيم االتجاهات اإليجابية بين الطالب مثل: التعاون والتكافل  .6

 ، وغيرها من القيم اإليجابية.والتسامح، واحترام اآلخرين
على معالجة االتجاهات السلبية مثل: التعصب الديني الطالب مساعدة  .7

 .بجميع أشكاله
 قسم التنمية البشرية والتدريب . .3

 :القسم يتولىو 
ومواجهة  عبرامج لتنمية مهارات األفراد في القدرة على اإلبدا إعداد -1

فهناك برامج )لالسترخاء والتأمل، التفكير  الضغوط  بمختلف أنواعها،
 التخاطر ، التنبؤ،...( اإلبداعالعلمي، القراءة السريعة، 
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مهارات حل المشكلة واتخاذ القرار وتحقيق التنمية  األفرادإكساب  -2
 الشاملة لجميع جوانب الشخصية

وتحسين مستوى جودة الحياة لتنمية الموارد البشرية  برامجإعداد  -3
  والمؤسسات.لألفراد 

 قسم االختبارات واملقاييس . .4

 :يتولى هذا القسم 
ببناء وتطبيق وتقنين وتطوير االختبارات والمقاييس المستخدمة في  -4

 واإلبداعية بحوث القدرات العقلية 

لشخصية والصحة بناء المقاييس الخاصة المستخدمة في قياس ا -5
 للطالب واأفراد المجتمع.النفسية 

تقنين المقاييس األجنبية في المجال النفسي والتربوي بما يتناسب مع   -6
 طبيعة المجتمع المصري والعربي.

ومساعدتهم في  توفير قاعدة من البيانات واالختبارات لذوي االختصال -7
 .تطبيقها وتحليل نتائجها وتفسير بيناتها

 قسم رعاية اجملتمع: .5
 يهدف القسم إلى: 

ة والبحـــوث الميدانيـــة التـــي تحتاجهـــا إدارة القيـــام بالنشـــاطات العلميـــ -1
ـــن  ـــدريس، وغيرهـــا م ـــة الت ـــة، وشـــئون الطـــالب، وأعضـــاء هيئ الجامع

 اإلدارات، التي تهتم بالطالب والمجتمع.
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تقديم االستشارات النفسية واالجتماعية، وتدريب اآلخرين إلرشاد أفراد   -2
 المجتمع، وذلك من خالل الوسائل اإلعالمية المختلفة.

مع الجهات ذات العالقة لخدمة البيئة المحلية باعتبارهـا جـزءًا اإلسهام  -3
 أساسًا لخدمة المجتمع.

التخطــيط والتنفيــذ إلقامــة دورات تدريبيــة لمــوظفي شــئون الطــالب فــي  -4
 لتنمية مهاراتهم، وحسن التفاهم مع الطالب. المصريةالجامعات 

الجامعـة تنظيم المشاركة الفاعلـة فـي النشـاطات والبـرامج التـي تتبناهـا  -5
والجهـــات ذات العالقـــة فـــي ميـــادين خدمـــة المجتمـــع وكـــذلك اللقـــاءات 
المتخصصة التي تعالج قضايا المجتمع اليمني وغيره علـى المسـتويات 

 المحلية واإلقليمية والدولية.
إقامـــة الـــدورات التدريبيـــة للمتخصصـــين النفســـيين واالجتمـــاعيين فـــي  -6

 المدارس الحكومية والخاصة. 
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 أقسام املركزشكل يوضح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 أقسام مركز اإلرشاد النفسي

قسم التنمية البشرية 

 والتدريب

 قسم االستشارات النفسية

 قسم اإلرشاد التربوي قسم رعاية المجتمع قسم االختبارات والمقاييس

 والبحوث قسم الدراسات
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 اهليكل التنظيمي للمركز
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 أ.د/ عميد الكلية رئيس مجلس اإلدارة

أ.د/ المدير التنفيذي 
 للمركز

 أ.د/ أمين المجلس

 أعضاء المركز السادة األساتذة

 لشئون الكلية وكيلأ.د/ 
 المجتمع وتنمية البيئة خدمة

 الخبراء في الميدان السادة األساتذة
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 مسئولية املركز أمام اجملتمع

إن مركــز اإلرشــاد النفســي مســئول أمــام عمالئــه بصــورة مباشــرة عــن جــودة      
 الخدمة التدريبية المقدمة لهم في النواحي التالية:

 ختطيط الربامج: .1

 .تحديد مكونات كل برنامج حسب األهداف المحددة له ومستوى المشاركين 

 .تحديد األساليب التدريبية التطبيقية في ضوء احتياجات كل موضوع 

 .االختيار الدقيق لخبراء التدريب حسب الخبرة العملية والتخصل العلمي 

 اختيار املدرب: .2

 يتكون فريق مدربي املركز من:

  مجموعة من الخبراء والمتخصصين داخـل الجامعـات المصـرية ممـن تتـوافر
 لديهم األساليب العلمية إضافة إلى الخبرة العملية .

 جامعات.مجموعة خبراء من المهنيين من خارج ال 

  يضمن المركز أن كل خبير مـن خبرائـه هـو مـن البـارزين فـي المجـال الـذي
 سيقدمه.

 اختيار احملتوى التدريبي: .3

  يتجاوز مفهومنا الختيـار الحقيبـة التدريبيـة الخاصـة بالـدورات التـي نقـدمها
 المفهوم التقليدي للمحتوى التدريبي.
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 اإلبداعيـة التـي ترسـ   دعم المحتوى التدريبي بالحاالت التطبيقية والنقشات
أهداف الدورة التدريبية في عقول وقلوب المشاركين لفترات تفوق ما تقدمه 

 األساليب التقليدية في التدريب.

 األساليب املستخدمة يف التدريب 

 .المحاضرة المختصرة مع المناقشة 

 .جلسات العصف الذهني 

 .الحوار والمناقشة 

 .تمثيل األدوار 

 العملية( البيان العملي)الحاالت 

 .المباريات العلمية 

 .التمارين 

 .الزيارات الميدانية 

 .ور  العمل 

 .الندوات 

 عمل. أوراق 

 لتقييمأساليب ا
 .الحوار والمناقشة 

 .التقارير الفردية 
 .أوراق العمل 
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .العروض العملية 

 .المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب 

  ــي ذلــك ــديم تقــارير عــن واقــع أداء المشــاركين بمــا ف مســتوى المشــاركة تق
 في حالة طلبوا ذلك. والتفاعل لرؤسائهم

 املستهدفون بالتدريب
  والباحثون وطالب الدراسات العليا .الطالب 

 .العاملون في المجال اإلكلينيكي 

 . العاملون في مجال القياس 
 . العاملون في مجال ذوى االحتياجات الخاصة 

 . األخصائيون النفسيون واالجتماعيون 

 التدريس والهيئة المعاونة . أعضاء هيئة 

 . آباء وأمهات األطفال العاديين وذوى االحتياجات الخاصة 

 . العاملون فى مجال التشخيل 

 .العاملون في مجال الصحة والتربية والخدمة االجتماعية وغيرها 

 .األطفال والمراهقون وكبار السن العاديون وغير العاديين 

  الحكومية .المؤسسات التربوية الحكومية وغير 

  وأطفال الشوارع األطفالممتهنوا عمالة. 

 .األطفال والمراهقون المعرضون للخطر 

 المدني. مؤسسات المجتمع 
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 معلومات هامة
  تعقــد الفعاليــات التدريبيــة فــي قاعــة التــدريب بمركــز اإلرشــاد النفســي التــابع

ــة التربيــة جامعــة دمنهــر. كمــا يــتم عقــد بعــض الفعاليــات األخــرى فــي  لكلي
 القاعات الخارجية ذات المواصفات المناسبة حسب الطلب والحاجة.

 مساءًا. ثالثةصباحًا والمسائية من ال تاسعةتبدأ الدورات الصباحية من ال 

 .يقدم المركز للمتدربين المواد التدريبية وخدمات الضيافة المناسبة 

  يمنح المشاركون في الـدورات شـهادات معتمـدة بشـرط أن يسـتوفي المشـارك
 لمتطلبات األساسية للدورة ومنها االلتزام بالحضور ومتابعة فعاليات الدورة.ا

  يمكــــن تنفيــــذ كافــــة البــــرامج التدريبيــــة الــــواردة بهــــذه الخطــــة تعاقــــديًا مــــع
المؤسســات التربويــة المختلفــة وكــذلك يمكــن تنفيــذ أي برنــامج تحتاجــه هــذه 

 المؤسسات.
 يـر المصـريين يـتم تحديـد قيمة االشتراك في كـل دورة سـواء للمصـريين أو لغ

 بناء على نوعية الدورة وعدد ساعاتها التدريبية.

 يمكن سداد رسوم االشتراك بشيك باسم مركز اإلرشاد التربوي بكلية التربية- 
 أو بالدفع النقدي لمندوب المركز. جامعة دمنهو,
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 جداول وحمتويات الربامج والدورات
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 النفسياخلطة التدريبية ملركز اإلرشاد 
عدد الساعات  موضوع الدورة وحمتواها مدة الدورة

 التدريبية يوميا  
 ساعات 6 استراتيجيات تنميته( -أهميته -الذكاء االجتماعي)مفهومه خمسة أيام
 ساعات 6 التعامل معه( تاستراتيجيا -التعثر الدراسي)طرق تشخيصه والتعرف عليه خمسة أيام
 ساعات 6 المشكالت واتخاذ القرارتنمية مهارات حل  خمسة أيام
 ساعات 6 مهارات القراءة الناقدة واالبتكارية خمسة أيام
 ساعات 6 تنمية مهارات التعلم اإللكتروني خمسة أيام
 ساعات 6 أساليب تنميتها( -تنمية مهارات إدارة الذات )مفهومها خمسة أيام
 ساعات 6 التعامل معها(طرق  -أسبابها -الضغوط النفسية  )مفهومها خمسة أيام
 ساعات 6 ، شروطه ، ومبادئه( مفهومه)التفاوض  خمسة أيام
 ساعات 6 ، أساليب تنميته( مفهومه) التفكير اإلبداعي خمسة أيام
 ساعات 6 تنمية مهارات البحث العلمي  خمسة أيام
 ساعات 6 تنمية مهارات القيادة الفعالة خمسة أيام
 ساعات 6 التواصل االجتماعيتنمية مهارات  خمسة أيام
 ساعات 6 إدارة الوقت خمسة أيام
 ساعات 6 استراتيجياتها وسبل تنميتها -الذاكرة أهميتها خمسة أيام
 ساعات 6 إعداد المدرب المتميز خمسة أيام
عداد خطط التدريب خمسة أيام  ساعات 6 مهارات تحديد االحتياجات التدريبية وا 
 ساعات 6 الشاملةإدارة الجودة  خمسة أيام
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عدد الساعات  موضوع الدورة وحمتواها مدة الدورة
 التدريبية يوميا  

 ساعات 6 التخطيط االستراتيجي خمسة أيام
 ساعات 6 التعلم السريع بمنظومة فنون التعامل مع المراهقين خمسة أيام
 ساعات 6 إدارة العمل الجماعي وبناء الفريق خمسة أيام
 ساعات 6 تنمية مهارات إدارة البيئة خمسة أيام
 ساعات 6 تنمية مهارات العرض الفعال خمسة أيام
 ساعات 6 مهارات التدريس الفعال وفق منظومة التعلم السريع خمسة أيام
 ساعات 6 استراتيجياتها( -أهميته -التفكير ماوراء المعرفي)مفهومه خمسة أيام
 ساعات 6 طرق الكشف عن الطلبة الموهوبين خمسة أيام
 ساعات 6 مهارات توكيد الذات خمسة أيام
 ساعات 6 المعلومات العالمية )اإلنترنت( في التدريستوظيف شبكة  خمسة أيام
ـــة التطويريـــة  خمسة أيام ـــوعيتهم بالرؤي ـــوجهي التعلـــيم لت ـــدريبي لم ـــامج ت برن

 لبرنامج التربية العملية بكلية التربية
 ساعات 6

 ساعات 6 مهارات إدارة األزمات في المدارس خمسة أيام
 ساعات 6 وطرقه ووسائل تقويمه(التعلم النشـــــط)استراتيجياته  خمسة أيام
 ساعات 6 اضطرابات اللغة والكالم خمسة أيام
 ساعات 6 تنمية مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت خمسة أيام
 ساعات 6 النظم الحديثة  في تقييم وتقويم تعلم الطالب خمسة أيام
 ساعات 6 اإلدارة الذاتية للمدرسة خمسة أيام
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عدد الساعات  موضوع الدورة وحمتواها مدة الدورة
 التدريبية يوميا  

 ساعات 6 المدرسية في ضوء نموذج الجودة الشاملةوظائف اإلدارة  خمسة أيام
 ساعات 6 المشكالت النفسية والسلوكية لدى األطفال خمسة أيام
 ساعات 6 صعوبات التعلم )التشخيل والعالج( خمسة أيام
 ساعات 6 االنضباط اإليجابي في بيئة محفزة للتعلم خمسة أيام
 ساعات 6 مناخ مدرسي متماسك؟إبدال العقاب البدني: كيف تخلق  خمسة أيام
 ساعات 6 مشكالت مرحلة المراهقة)طرق الوقاية وأساليب التعامل( خمسة أيام
 ساعات 6 أساليب حديثة في تعديل سلوك الطالب المشكل خمسة أيام
 ساعات 6 السجل اإلرشادي النفسي واالجتماعي للمشكالت السلوكية للطالب خمسة أيام
 ساعات 6 حل النزاع بالطرق السلمية داخل غرفة الصفاإلبداع في  خمسة أيام
 ساعات 6 االستراتيجيات الحديثة في تعليم الطلبة الموهوبين خمسة أيام
 ساعات 6 استراتجيات تشخيل صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية. خمسة أيام
 ساعات 6 دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم)ممارسات وتحديات( خمسة أيام
 ساعات 6 عسر القراءة والكتابة )التشخيل والعالج( خمسة أيام
 ساعات 6 أساليب إثارة الدافعية والتحفيز لدى الطالب الموهوبين خمسة أيام
 ساعات 6 تطبيقات عملية في تعليم الذكاءات المتعددة للطلبة الموهوبين خمسة أيام
 ساعات 6 العالج( -مشكالت الطالب الجامعي)التشخيل خمسة أيام
 ساعات 6 االستراتجيات الحديثة في التعامل مع الغضب خمسة أيام
 ساعات 6 النظريات الحديثة في عالج ظاهرة العنف في المدارس  خمسة أيام
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 .والمهتمينطالب المعلمين ومشرفي دور الحضانة والالربنامج موجه إىل: 
 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 لدي المشاركين.  الذكاء االجتماعي تنمية مهارات : العام اهلدف

 : التفصيلية األهداف
  الذكاء وتطور هذا المفهومالتعرف على مفهوم 

 .التعرف على نظرية الذكاءات المتعددة 

 .التعرف على مفهوم الذكاء االجتماعي 

 . التعرف على أهمية الذكاء االجتماعي في النجاح في الحياة 

 التعرف على مهارات الذكاء االجتماعي 

 تعامـــل مـــع ال التعـــرف علـــى كيفيـــة توظيـــف مهـــارات الـــذكاء االجتمـــاعي فـــي
 والتواصل معهم.اآلخرين 

 .التعرف على أساليب تنمية مهارات الذكاء االجتماعي 

 .التعرف على دور المعلم في تنمية مهارات الذكاء االجتماعي لدى طالبه 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 .المحاضرة 

  اسرتاتيجيات تنميته( -أهميته -الذكاء االجتماعي)مفهومه
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  الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 .البيان العملي 

 عمل. أوراق 
 أساليب التقييم : 

 والمناقشة.الحوار  -

 التقارير الفردية. -
 أوراق العمل.  -

 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 مفهوم الذكاء وتطور هذا المفهوم 

  الذكاءات المتعددة.نظرية 

 .مفهوم الذكاء االجتماعي 

 . أهمية الذكاء االجتماعي في النجاح في الحياة 

 مهارات الذكاء االجتماعي 

 تعامل مع اآلخرين والتواصل معهم.ال توظيف مهارات الذكاء االجتماعي في 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .أساليب تنمية مهارات الذكاء االجتماعي 

  االجتماعي لدى طالبه.دور المعلم في تنمية مهارات الذكاء 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .والمهتمينالمعلمين ومشرفي دور الحضانة والطالب الربنامج موجه إىل: 
 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك 25  عدد املستفيدين. 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

تنمية مهارات المشاركين في تشخيل والتعرف علـى ظـاهرة التعثـر  : العام اهلدف
 وكيفية التعامل معها الدراسي

 األهداف التفصيلية:
 بهاب، وأسالتعثر الدراسيلتعرف على مفهوم ا. 

 .التعرف على أسباب التعثر الدراسي 

  العرف على طرق التحصيل الجيدة 

 .التعرف على طرق المذاكرة الفعالة 

 .التعرف على كيفية تحسين القدرة على االنتباه أثناء تلقي المحاضرات 

 األساليب املستخدمة يف التدريب :  -

 المحاضرة القصيرة. 

  الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

طرق تشخيصه والتعرف  -أسبابه -التعثر الدراسي)مفهومه
  التعامل معه( تاسرتاتيجيا -عليه
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .التدريب العملي 

 عمل. أوراق 

 أساليب التقييم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  الدراسي لغة واصطالحًا.مفهوم التعثر 
 .سمات الطالب المتعثر دراسيًا 
  .أسباب التعثر الدراسي 
 . عالج ظاهرة التعثر الدراسي 

 . التعرف على كيفية تحسين القدرة على االنتباه أثناء تلقي الدروس 

 . تقييم وتغذية راجعة حول فعالية البرنامج 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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المشـاركين مـن طـالب ومعلمـين ومـديري مـدارس ومـديري الربنامج موجه إىل:
 اإلدارات.

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع خمسة  : انعقاد الربنامج مدة 

 مشارك. 25  :املستفيدين عدد 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: الربنامج تنفيذ مكان 

  على حل المشكالت واتخاذ القرارتنمية مهارة المشارك  اهلدف العام :
 األهداف التفصيلية :

 .  التعرف على مفهوم حل المشكلة 

 .  التعرف على التفكير باستخدام أسلوب حل المشكالت 

 . التعرف على الفرق بين المشكلة وبين الظاهرة 

 . التعرف على الخطوات اإلجرائية لحل المشكلة 

 . التعرف على مهارات حل المشكالت 

 على مفهوم اتخاذ القرار . التعرف 

 . التعرف على كيفية ممارسة مهارة اتخاذ القرار 
 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 تنمية مهارات حل املشكالت واختاذ القرار
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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  المناقشة الحوار و. 

 .العصف الذهني 

 .التدريب العملي باستخدام أسلوب حل المشكالت 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -

 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.
 موضوعات الربنامج :

 .  مفهوم حل المشكلة 

 .  التفكير باستخدام أسلوب حل المشكالت 

 . الفرق بين المشكلة والظاهرة 

  لحل المشكلة .الخطوات اإلجرائية 

 . تعرف على قدرتك الذاتية لحل المشكالت 

 . مفهوم اتخاذ القرار 

 .  كيفية اتخاذ القرار 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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الطـالب بمختلـف مسـتوياتهم التعليميـة واآلبـاء واألمهـات الربنامج موجه إىل: 
 .والمهتمين بالموضوع

 ساعات يوميًا(. 6خمسة أيام )بواقع  : انعقاد الربنامج مدة 

 مشارك. 25  :املستفيدين عدد 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: الربنامج تنفيذ مكان 

  تنمية مهارات القراءة الناقدة واالبتكارية. : العام اهلدف
 األهداف التفصيلية :

 .التعرف على مفهوم القراءة االبتكارية 

  القراءة االبتكارية والقراءة العاديةق بين القراءة الناقدة والتعرف على الفر 

 .التعرف على سمات القارئ المبتكر 

 .التعرف على استراتيجيات القراءة االبتكارية 

  التعرف على كيفية توظيف استراتيجيات القـراءة االبتكاريـة فـي تحسـين تعلـم
 الطالب.

 التعرف على طرق تقييم القراءة االبتكارية 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 تنمية مهارات القراءة الناقدة واالبتكارية 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 .مفهوم القراءة االبتكارية 

  القراءة االبتكارية والقراءة العاديةالقراءة الناقدة بين  قوالفر. 

 .سمات القارئ المبتكر 

 .استراتيجيات القراءة االبتكارية 

  استراتيجيات القراءة االبتكارية في تحسين تعلم الطالب.كيفية توظيف 

 طرق تقييم القراءة االبتكارية 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

ـــه إىل:  ـــامج موج ـــة الربن ـــاحثين وطـــالب الكلي ـــدريس والب ـــة الت أعضـــاء هيئ
 .والمهتمين بالموضوع

 ساعات يوميًا(. 6خمسة أيام )بواقع  : انعقاد الربنامج مدة 

 مشارك. 25  :املستفيدين عدد 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: الربنامج تنفيذ مكان 

  تنمية مهارات التعلم اإللكتروني. : العام اهلدف
 األهداف التفصيلية :

 .يحدد المفهوم الشامل للتعلم اإللكتروني 
  اإللكتروني.يصف أهم األدوات التكنولوجية الالزمة من أجل تفعيل التعلم 
 .يحدد أهم خصائل أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني 
 .يذكر أمثلة متنوعة على أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني 
   يتعرف علـى أهـم عناصـر ومكونـات نظـام المـوودلMOODLE  إلدارة الـتعلم

 اإللكتروني.
  .يوظف إمكانات نظام  الموودل  في تصميم مقرر إلكتروني 
  الطالب باستخدام نظام الموودل .يدير أنشطة تعلم 

 ـ األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 تنمية مهارات التعلم اإللكرتوني
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 التدريب العملي 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 موضوعات الربنامج :
 وأهم خصائصه. مفهوم التعلم اإللكتروني 
 .مفهوم أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني وأهم مميزاتها 

 .التعريف بنظام  الموودل  إلدارة التعلم اإللكتروني 

  اكتســـاب مهـــارات التعامـــل مـــع نظـــام  المـــوودل  ســـواء فيمـــا يـــرتبط بتحويـــل
 المقررات الورقية إلى مقررات إلكترونية، أم في إدارة أنشطة تعلم الطالب.
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 المشاركين من الطالب والمعلمين ومديري المدارس ومـديريالربنامج موجه إىل: 
 .اإلدارات

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 . تنمية مهارة المشارك على إدارة الذات : العام اهلدف

 األهداف التفصيلية :
 .التعرف على مفهوم إدارة الذات 

 . التعرف على بعض الحقائق عن مفهوم الذات 

 .التعرف على أساليب إدارة الذات بفاعلية 

 . التعرف على مهارات إدارة الذات 

 . التعرف على العالقة بين التميُّز وحسن إدارة الذات 

 مكانياتــه لتحقيــق  التعــرف علــى قــدرة الفــرد علــى توجيــه مشــاعره وأفكــاره وا 
 التميز في حياته.

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة 

  المناقشة الحوار و. 

 أساليب تنميتها( -تنمية مهارات إدارة الذات )مفهومها 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .العصف الذهني 

 أسلوب حل المشكالت. 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -

 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.
 موضوعات الربنامج :

 )مفهوم إدارة الذات .) من أنا؟ 
 على ذاتي ؟ حياتي بيدي ( مفاتيح النجاح في إدارة الذات ) كيف أسيطر 
  .كيف انظم وقتي؟ إدارة األوليات؟ الساعة البوصلة 
  كيف اكسب اآلخرين ، وكيـف افهـم الشخصـيات المختلفـة مـن حـولي وكيـف

 أقيم معهم عالقات ناجحة؟
 لغة المشاعر ومهارات التواصل 
 كيف أجدد حياتي؟  
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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ــه إىل:  ــامج موج المشــاركين مــن الطــالب والمعلمــين ومــديري المــدارس الربن
 .اإلدارات ومديري

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 .تنمية مهارة المشارك على إدارة الضغوط النفسية : العام اهلدف

 األهداف التفصيلية :
 .التعرف على مفهوم الضغوط النفسية 

 .التعرف على أنواع الضغوط النفسية 

 . التعرف على بعض الحقائق عن الضغوط 

  والتعاي  معها ومواجهتها .التعرف على أساليب التعامل مع الضغوط 

 . التعرف على الضغوط اإليجابية والسلبية 

 ومصادرها التعرف على مسببات الضغوط النفسية . 

 . التعرف على اآلثار المترتبة على الضغوط النفسية 

 األساليب املستخدمة يف التدريب :  

 الحوار والمناقشة. -

  طرق التعامل معها( -أسبابها -الضغوط النفسية  )مفهومها  
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 دريب.المتابعة الميدانية بعد انتهاء الت -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 . مفهوم الضغوط النفسية 
 .بعض الحقائق عن الضغوط النفسية 
 . الضغوط اإليجابية والسلبية 

 . مسببات الضغوط النفسية 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .  مصادر الضغوط النفسية 

 . اآلثار المترتبة على الضغوط النفسية 

 . أساليب التعامل مع الضغوط والتعاي  معها ومواجهتها   
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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ــه إىل:  ــامج موج المشــاركين مــن الطــالب والمعلمــين ومــديري المــدارس الربن
 .اإلدارات ومديري

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 .تنمية مهارة المشارك على التفاوض : العام اهلدف

 األهداف التفصيلية :
 .التعرف على مفهوم التفاوض 

 .التعرف على عناصر عملية التفاوض 

  شروط عملية التفاوض .التعرف على 

 . أن التعرف على مبادئ عملية التفاوض 

 .التعرف على خطوات العملية التفاوضية 

 .التعرف على كيفية تنمية مهارات المفاوض الذاتية 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة . 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 ، شروطه ، ومبادئه( مفهومه)التفاوض  

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 . مفهوم التفاوض 
  عناصر العملية التفاوضية 

 .خطوات اإلعداد للعلمية التفاوضية 

 . مبادئ عملية التفاوض 

 .خطوات العملية التفاوضية 

 .مهارات المفاوض الذاتية 

 .إدارة عملية التفاوض 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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ــه إىل:  ــامج موج المــدارس المشــاركين مــن الطــالب والمعلمــين ومــديري الربن
 .اإلدارات ومديري

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 .تنمية مهارة التفكير اإلبداعي لدى المشارك : العام اهلدف

 األهداف التفصيلية :
  على مفهوم اإلبداع.التعرف 

 .التعرف على عناصر العملية اإلبداعية 

 .التعرف على معوقات عملية اإلبداع 

 التعرف على أساليب تنمية التفكير اإلبداعي 

 .التعرف على مهارات التفكير اإلبداعي 

 .التعرف على استراتيجيات الحل اإلبداعي للمشكالت 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 قصيرةالمحاضرة ال. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 ، أساليب تنميته( مفهومه) التفكري اإلبداعي 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.والتفاعل 

 موضوعات الربنامج :
  مفهوم اإلبداع 

 .الفرق بين اإلبداع واالبتكار 
 عناصر العملية اإلبداعية 

 .معوقات عملية اإلبداع 

 أساليب تنمية التفكير اإلبداعي 

 .مهارات التفكير اإلبداعي 

 .استراتيجيات الحل اإلبداعي للمشكالت   
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

المشــاركين مــن طــالب الماجســتير والــدكتوراه والدراســات الربنــامج موجــه إىل: 
 .العليا

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 تنمية مهارات البحث العلمي لدى المشاركين في البرنامج . : العام اهلدف

 األهداف التفصيلية :
 .التعرف على مفهوم البحث العلمي لغة واصطالحًا 

  .التعرف على أخالقيات البحث العلمي 

  البحث التربوي. تمهاراالتعرف على 

  كفايات ومهارات البحث التربويالتعرف على. 

 البحث العلمي الجيد. التعرف على عناصر خطة 

  التربوية. أدوات وطرق جمع البيانات في البحوثالتعرف على 
 تقييم البحث التربوي رالتعرف على معايي 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

  المناقشة الحوار و. 

 تنمية مهارات البحث العلمي 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 والمناقشة.الحوار  -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 .مفهوم البحث العلمي لغة واصطالحًا 

  .أخالقيات البحث العلمي 

 البحث التربوي تمهارا. 

 كفايات ومهارات البحث التربوي. 

 .عناصر خطة البحث العلمي الجيد 

 التربوية. أدوات وطرق جمع البيانات في البحوث 
 تقييم البحث التربوي رمعايي   
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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المعلمــين ومــديري المــدارس المشــاركين مــن الطــالب الربنــامج موجــه إىل: 
 واإلدارات التعليمية.

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 تنمية مهارات القيادة الفعالة لدى المشاركين. : العام اهلدف

 التفصيلية : األهداف
  اإلدارة والقيادة  فيالمفاهيم األساسية التعرف على مفهوم 

  الحقائق األساسية عن القيادة واإلدارةالتعرف على . 

  النظريات المفسرة للقيادةالتعرف على. 

 .التعرف على سمات القائد الفعال 

  القيادية. خصائص وسلوكيات الشخصيةالتعرف على 
  مهارة القيادة لديكالتعرف على كيفية تنمية 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 تنمية مهارات القيادة الفعالة
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة تقـــديم  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  المفاهيم األساسية فى اإلدارة والقيادة مفهوم 

 الحقائق األساسية عن القيادة واإلدارة . 

 النظريات المفسرة للقيادة. 

 .سمات القائد الفعال 

 القيادية. الشخصية خصائص وسلوكيات 
 كيفية تنمية مهارة القيادة لديك   
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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المشاركين من الطالب والمعلمين ومشـرفي دور الحضـانة الربنامج موجه إىل: 
 الراغبين في االشتراك. واألفراد

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 تنمية مهارات التواصل االجتماعي الفعال لدى المشاركين. : العام اهلدف

 األهداف التفصيلية :
 ،وأهميته .  التعرف على مفهوم التواصل االجتماعي  وعناصره 
 الفعالالتواصل االجتماعي أنواع وطرق  تحديد  . 
 التعرف على عناصر ومكونات عملية التواصل  . 
  التواصل االجتماعي الفعال. معوقات عمليةالتعرف على 

  .التعرف على كيفية تنمية مهارات التواصل االجتماعي الفعال 
 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 تنمية مهارات التواصل االجتماعي 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 وأهميته .  التواصل االجتماعي  وعناصره، مفهوم 
  التواصل االجتماعي الفعالأنواع وطرق  . 
 عناصر ومكونات عملية التواصل  . 
 التواصل االجتماعي الفعال. معوقات عملية 

  .كيفية تنمية مهارات التواصل االجتماعي الفعال 
  

  

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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الـراغبين فـي  المشـاركين مـن الطـالب والمعلمـين واألفـرادالربنامج موجـه إىل: 
 االشتراك.

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 بإدارة الوقت.إكساب المشاركين المهارات الخاصة  : العام اهلدف

 األهداف التفصيلية :
  وأهميته . التعرف على مفهوم الوقت وكيفية إدارته 
 إدارة الوقت بفعاليةأنواع وطرق  تحديد . 
 التعرف على طبيعة الوقت واالستخدام الفعال له . 
 .التعرف على طرق تقييم قضاء الوقت 

 .التعرف مهارات تخطيط الوقت 

  الفعال كأساس إلدارة الوقت.التعرف على مهارات التفويض 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 تنمية مهارات إدارة الوقت 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  وأهميته . مفهوم الوقت وكيفية إدارته 
  إدارة الوقت بفعاليةطرق . 
 طبيعة الوقت واالستخدام الفعال له . 
 .طرق تقييم قضاء الوقت 

  الوقت.مهارات تخطيط 

 .مهارات التفويض الفعال كأساس إلدارة الوقت 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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المشــاركين مـن الطـالب بمختلـف المراحـل التعليميــة/األفراد الربنـامج موجـه إىل: 
 هم.تالراغبين في تحسين ذاكر 

 ساعات يوميًا( 6أيام بواقع خمسة  : انعقاد الربنامج مدة 

  مشارك. 25: املستفيدين:عدد 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية قاعة التدريب : مكان تنفيذ الربنامج. 

 استراتيجيات الذاكرة وطرق تنميتها لدي المشارك. : اهلدف العام

 األهداف التفصيلية:
 .التعرف على مفهوم الذاكرة 

 .التعرف على أهمية ودور الذاكرة في التعلم اإلنساني 

  أنواع الذاكرة اإلنسانية.التعرف على 

  شارك على االستراتيجيات الفعالة للذاكرة. المتدريب 

  شارك المهارات األزمة لالسترجاع الكفء.المإكساب 

 .التعرف على دور المعلم / األسرة في عالج مشكالت الذاكرة 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

  الحوار والمناقشة 

 ني.العصف الذه 

 وسبل تنميتها( اسرتاتيجياتها -الذاكرة أهميتها
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .البيان العملي 

 ور  العمل 

 موضوعات الربنامج :
 .مقدمة عن الذاكرة 
 .أهمية الذاكرة 

 .أنواع الذاكرة 

 .استراتيجيات الذاكرة 

 .االتجاهات الحديثة في تنمية الذاكرة 

 .دور المعلم / األسرة في عالج مشكالت الذاكرة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 التقارير الفردية. -
 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 أوراق العمل. -

 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 ويفضل من لهم خبره في مجال التدريبالمدربين الربنامج موجه إىل: 

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 إكساب المشاركين المهارات الخاصة بالمدرب المتميز. : العام اهلدف

 التفصيلية :األهداف 
 .التعرف على المفاهيم واالتجاهات الحديثة في التدريب  
 .التعرف على دور المدرب في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية 

 .التعرف على مهارات المدرب المميز 

 .التعرف على األساليب التدريبية التقليدية والحديثة 

 .التعرف على األخطاء الشائعة في التدريب 

 اليب التدريب الفعالة .التعرف على أس 

 .التعرف على أساليب تقييم أداء المدرب الفعال 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 إعداد املدرب املتميز
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 .المفاهيم واالتجاهات الحديثة في التدريب  
 .المدرب ودوره في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية 

  المدرب المميز.مهارات 

 .األساليب التدريبية التقليدية والحديثة 

 .األخطاء الشائعة في التدريب 

 . أساليب التدريب الفعالة 

 .أساليب تقييم أداء المدرب الفعال 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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ورؤســـاء المشـــاركين مـــن المـــدربين ومـــديري اإلدارات الربنـــامج موجـــه إىل: 
 .األقسام ومشرفي البرامج التدريبية ومن يرد تأهيله لتولى أحد هذه المناصب

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

المهـــارات الخاصـــة بتحديـــد االحتياجـــات إكســـاب المشـــاركين  : العـــام اهلـــدف
 التدريبية وكيفية إعداد خطط التدريب.

 األهداف التفصيلية :
 .التعرف على مفهوم االحتياجات التدريبية  
 التعرف على أهمية تحديد االحتياجات التدريبية . 
 .التعرف على األساليب التقليدية والحديثة في تحديد االحتياجات التدريبية 

 األخطاء الشائعة في تحديد االحتياجات التدريبية. التعرف على 

 .التعرف على مفهوم وطرق إعداد خطة التدريب 

 .التعرف على خطوات إعداد خطة التدريب 

 .تحديد العالقة بين االحتياجات التدريبية وخطة التدريب 

 .التعرف على أساليب تقييم عملية االحتياجات التدريبية وخطة التدريب 

 مهارات حتديد االحتياجات التدريبية وإعداد خطط التدريب
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 .مفهوم االحتياجات التدريبية  
 أهمية تحديد االحتياجات التدريبية . 
 .األساليب التقليدية والحديثة في تحديد االحتياجات التدريبية 

  التدريبية.األخطاء الشائعة في تحديد االحتياجات 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .مفهوم وطرق إعداد خطة التدريب 

 .خطوات إعداد خطة التدريب 

 .العالقة بين االحتياجات التدريبية وخطة التدريب 

 .أساليب تقييم عملية االحتياجات التدريبية وخطة التدريب 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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ــه إىل:  ــامج موج ــراد المهتمــين الربن بجــودة المــديرين ورؤســاء األقســام واألف
 اإلنتاج

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

وتزويــدهم بالمعــارف  TQMإكســاب المشــاركين مهــارات تطبيــق  : العــام اهلــدف
 بمؤسساتهم. TQMالضرورية للنجاح بتطبيق 

 األهداف التفصيلية :
 .التعرف على مفاهيم إدارة الجودة الشاملة 

  التعرف على اقتصاديات الجودة ومدخل تطبيقTQM .. 

  أساليب تنفيذ إدارة الجودة الشاملة.التعرف على 

 .التعرف على خطوات مدخل إدارة الجودة الشاملة في المنظمات 

 .التعرف على الجودة الشاملة واأليزو 

 التعرف على أساليب تقييم تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 إدارة اجلودة الشاملة
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 .الحوار والمناقشة 

  .أوراق العمل 

 .التقارير الفردية 
 .العروض العملية 

  الميدانية بعد انتهاء التدريب.المتابعة 

  تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 .مفاهيم إدارة الجودة الشاملة 

  اقتصاديات الجودة ومدخل تطبيقTQM . 

 .أساليب تنفيذ إدارة الجودة الشاملة 

  مدخل إدارة الجودة الشاملة في المنظمات.خطوات 

 .الجودة الشاملة واأليزو 

 أساليب تقييم تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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شــاغلي الوظــائف اإلداريــة فــي مســتوى اإلدارة الوســطي الربنــامج موجــه إىل: 
 والعليا والمهتمين بالتخطيط االستراتيجي

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 إكساب المشاركين مهارات التخطيط االستراتيجي. : العام اهلدف

 األهداف التفصيلية :
  مفهوم التخطيط االستراتيجي والمفاهيم المرتبطة به التعرف على 
  التخطيط االستراتيجي كرؤية التعرف على 

  التخطيط االستراتيجي كمدخل لحل المشكالت واتخاذ القراراتالتعرف على. 

  خطوات تطبيق التخطيط االستراتيجي.التعرف على 

 .التعرف على خطوات صياغة إستراتيجية بعيدة المدى للمؤسسة 

 .التعرف على أساليب الرقابة ودورها في التخطيط االستراتيجي 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 التخطيط االسرتاتيجي
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 الميدانية بعد انتهاء التدريب.المتابعة  -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  مفهوم التخطيط االستراتيجي والمفاهيم المرتبطة به 
  التخطيط االستراتيجي كرؤية 

  المشكالت واتخاذ القراراتالتخطيط االستراتيجي كمدخل لحل. 

 .خطوات تطبيق التخطيط االستراتيجي 

 .خطوات صياغة إستراتيجية بعيدة المدى للمؤسسة 

 .أساليب الرقابة ودورها في التخطيط االستراتيجي 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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المعلمـين واألخصـائيين النفسـيين واالجتمـاعيين والطـالب الربنامج موجه إىل: 
 .والمهتمين بالموضوعبمختلف مستوياتهم التعليمية واآلباء واألمهات 

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

المشاركين من المهارات األساسية في القدرة على التعامل تمكين  : العام اهلدف
  هم .سلوك مع المراهقين في تغيير

 األهداف التفصيلية :
  التعرف على األسرار الثالثة الفعالة لدى المراهقين والمراهقاتالتعرف على  

  بداخل المراهقينالقيم الرفيعة التعرف على الطرق الفعالة لغرس. 

 والتأثير بهم المراهقينلتواصل مع فعالة لالساليب التعرف على األ. 

  كيف تجعل المراهق يقتنع بوجهة نظرك. 

   للمراهقين وتغير سلوكهم تعرف الخرائط العقليةالتعرف على كيفية. 

  لحريــة الشخصــية لــدى المــراهقين والمراهقــاتالتعــرف علــى كيفيــة توظيــف ا 
 بصورة مناسبة.

 أهدافه بنجاحعلى تحديد لمراهق التعرف على كيفية مساعدة ا. 

   للمراهق وسائل تنمية الروح المعنويةالتعرف على. 

 التعلم السريع مبنظومة فنون التعامل مع املراهقني
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

  نظام التأطير في التعامل مع المراهقين التعرف على كيفية استخدام. 

  المراهق ؟ التعرف على الطرق الفعالة لتشجيع!. 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

  القصيرةالمحاضرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 األسرار الثالثة الفعالة لدى المراهقين والمراهقات  

  القيم الرفيعة بداخل المراهقينالطرق الفعالة لغرس. 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 والتأثير بهم المراهقينلتواصل مع فعالة لالساليب األ. 

  كيف تجعل المراهق يقتنع بوجهة نظرك. 

   للمراهقين وتغير سلوكهم العقليةالخرائط. 

  وكيفية توظيفها بصورة مناسبة. لحرية الشخصية لدى المراهقينا 

 أهدافه بنجاحعلى تحديد لمراهق مساعدة ا. 

  للمراهق وسائل تنمية الروح المعنوية. 

  نظام التأطير في التعامل مع المراهقين استخدام. 

  المراهق ؟ الطرق الفعالة لتشجيع!. 

  في التعامل مع المراهقين أطيرالتنظام. 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 مديري اإلدارات ونوابهم والمهتمين بالعمل الجماعيالربنامج موجه إىل: 

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

ــدف ــام اهل ــق وجماعــات العمــل  : الع إكســاب المشــاركين مهــارات تكــوين الفري
 وتطوير وبناء روح الفريق.

 األهداف التفصيلية :
  العمل الجماعي وأهميته.  مفهومالتعرف على 
  .التعرف على المعوقات التي تعوق العمل الجماعي 

  دارة الفريق .التعرف على طرق بناء  وا 

 .التعرف على كيفية إدارة فريق العمل 

 .التعرف على مهارات التواصل الفعالة داخل فريق العمل 

 .التعرف على مهارات تحقيق الهداف من خالل العمل الجماعي 

 .التعرف على التجربة اليابانية في بناء فرق العمل 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 إدارة العمل اجلماعي وبناء الفريق
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 لحوار والمناقشةا 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 في حالة طلبوا ذلك. والتفاعل لرؤسائهم
 موضوعات الربنامج :

  .مفهوم العمل الجماعي وأهميته 
 المعوقات التي تعوق العمل الجماعي . 

  دارة الفريق  .طرق بناء وا 

 .كيفية إدارة فريق العمل 

 .مهارات التواصل الفعالة داخل فريق العمل 

 .مهارات تحقيق الهداف من خالل العمل الجماعي 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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  اليابانية في بناء فرق العمل.على التجربة 

 .دراسة حالة 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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ــه إىل:  ــامج موج ــراد الربن ــة والمهتمــبن بهــا ومــن ي ــي مجــال البيئ ــاملين ف الع
 تأهيلهم للقيام بهذا العمل.

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

  جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: تنفيذ الربنامجمكان 

إكساب المشاركين مهارات ترشيد استخدام مـوارد البيئـة بالمنـازل  : العام اهلدف
 والمؤسسات المختلفة.

 األهداف التفصيلية :
  والتوازن البيئي.  مفهوم البيئةالتعرف على 
  الطاقة والموارد المختلفة.التعرف على دور المرأة في ترشيد استخدام 

 .التعرف على المهارات الالزمة للتعامل الفعال مع البيئة 

  كيفية إدارة البيئة بفعالية.التعرف على 

 .التعرف على دور المرأة في توعية أبنائها بكيفية التعامل مع البيئة 

 ـ األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 تنمية مهارات إدارة البيئة
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 ذلك.والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا 

 موضوعات الربنامج :
  .مفهوم البيئة والتوازن البيئي 
 .دور المرأة في ترشيد استخدام الطاقة والموارد المختلفة 

 .المهارات الالزمة للتعامل الفعال مع البيئة 

 .كيفية إدارة البيئة بفعالية 

 .دور المرأة في توعية أبنائها بكيفية التعامل مع البيئة 

 .دراسة حالة 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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أعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم والمعلمـين والمـدربين الربنامج موجـه إىل: 
 والمهتمبن بهذا المجال.

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 إكساب المشاركين مهارات العرض الفعال. : العام اهلدف 

 األهداف التفصيلية :
  .التعرف على مفهوم العرض الفعال 
 .التعرف على أهم سمات العرض الفعال 

 .التعرف على أساليب تنظيم العرض 

  كيفية تصميم واستخدام الوسائل المرئية.التعرف على 

  الفظي وغير اللفظي في العرض الفعال.التعرف على دور التواصل 

 .التعرف على المهارات الالزمة للتعامل مع الجمهور 

 .التعرف على أساليب تقييم نجاح وفعالية العرض الفعال 

 ـ األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 مهارات العرض الفعالتنمية 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  .مفهوم العرض الفعال 
 .أهم سمات العرض الفعال 

 .أساليب تنظيم العرض 

 .كيفية تصميم واستخدام الوسائل المرئية 

 .دور التواصل الفظي وغير اللفظي في العرض الفعال 

 .المهارات الالزمة للتعامل مع الجمهور 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .أساليب تقييم نجاح وفعالية العرض الفعال 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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المعلمـين واألخصـائيين النفسـيين واالجتمـاعيين ومشـرفي الربنامج موجه إىل: 
 .والمهتمين بالموضوعدور الحضانة والمديرين ورؤساء العمل واآلباء واألمهات 

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

  جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: الربنامجمكان تنفيذ 

اكتسـاب مهـارات جديـدة للتـدريس النـاجح وفـق منظومـة الـتعلم  : العـام اهلدف 
  .لخاصة بالدماغا واألبحاث  السريع

 األهداف التفصيلية :
 التعلم الجديدة وأساليب التعليم اتالتعرف على نظري.  

  المتوافقة مع قدرات الم التدريس  التعرف على طرق.  

 وختامها وفق منظومة التعلم  لتعرف على افتتاحيات الحصل الدراسيةا
 .السريع

  للطالب األنماط التعليميةالتعرف على. 

  التعرف على أنواع الذكاءات المتعددة.  

  التدريب العقلي –التماثل  –التعرف على استراتيجيات التعلم   الخيال- 
 .التنازليالتصاعدي و  التقسيم

  االكتشاف   نموذج المطالبة مقابل نموذجالتعرف على" 

 منظومة التعلم السريعمهارات التدريس الفعال  وفق 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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  المتعلقة  مجاالت التعليم الثالثة الرئيسية في ضوء األبحاثالتعرف على
 .بالدماغ

  التعرف على أسرار التدريس الناجح داخل النماذج العقلية" . 

  الطرق واألساليب لتعلم العقل البشريالتعرف على أفضل.  

  ضعف بالقدرات من معالجة الطالب الذين يعانون  التعرف على كيفية
 .الذهنية والتصويرية

  محتوى التعلم مراحل إلعـــداد خطة الدرس وتخطيطالتعرف على.  

 الواقعية لتعرف على طريقة الربط بين المناهج الدراسية والحيةا.  

  نمط التعليم الذي يدوم مدى الحياةالتعرف على.  

 نجاح التعليم التفاعلي خطوات أساسية لتحقيقلى التعرف ع.  

 التعلم  رق عديدة لمهارات التفكير وتدريسها لتحقيقالتعرف على ط
  .السريع

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 التعلم الجديدة وأساليب التعليم اتنظري.  

  التدريس المتوافقة مع قدرات الم  طرق.  

 وختامها وفق منظومة التعلم السريع افتتاحيات الحصل الدراسية. 

 للطالب األنماط التعليمية. 

  أنواع الذكاءات المتعددة.  

  التقسيم -التدريب العقلي –التماثل  –استراتيجيات التعلم   الخيال 

 .التصاعدي والتنازلي

  االكتشاف نموذج المطالبة مقابل نموذج 

 المتعلقة بالدماغ مجاالت التعليم الثالثة الرئيسية في ضوء األبحاث. 

  أسرار التدريس الناجح داخل النماذج العقلية" . 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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  الطرق واألساليب لتعلم العقل البشريأفضل.  

  بالقدرات الذهنية ضعف من معالجة الطالب الذين يعانون  كيفية
 .والتصويرية

 محتوى التعلم مراحل إلعـــداد خطة الدرس وتخطيط.  

 الواقعية طريقة الربط بين المناهج الدراسية والحية.  

 نمط التعليم الذي يدوم مدى الحياة . 

 نجاح التعليم التفاعلي خطوات أساسية لتحقيق . 

 السريعالتعلم  رق عديدة لمهارات التفكير وتدريسها لتحقيقط.    
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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أعضــاء هيئــة التــدريس ومعــاونيهم والمعلمــين والطــالب الربنــامج موجــه إىل: 
 والمهتمبن بهذا المجال.

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 المشاركينتنمية التفكير ماوراء المعرفي لدي  : اهلدف العام

 : األهداف التفصيلية
 .التعرف على مفهوم التفكير وأنواعه 

 .التعرف على مفهوم التفكير ماوراء المعرفي 

  المشارك بأهمية الوعي بالتفكير.توعية 

  .تدريب المشارك على استراتيجيات التفكير ماوراء المعرفي 

 لحل المشكالت. ةإكساب المشارك المهارات ماوراء المعرفية الالزم 

 العليا التعرف على مهارات التفكير . 

  التعرف على كيفية تطبيـق مهـارات التفكيـر العليـا فـي حـل المشـكالت واتخـاذ
 القرارات.

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 .النمذجة 

 اسرتاتيجياتها( -أهميته -التفكري ماوراء املعريف)مفهومه
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .التفكير بصوت مرتفع 

 .التدريس التبادلي 

 المحاضرة القصيرة. 

 .الحوار والمناقشة والعصف الذهني 

 .البيان العملي 

 عمل. أوراق 
 موضوعات الربنامج :

 .مفهوم التفكير وأنواعه 

 .مفهوم التفكير ماوراء المعرفي 

 .أهمية الوعي بالتفكير 

  .استراتيجيات التفكير ماوراء المعرفي 

 لحل المشكالت. ةمهارات ماوراء المعرفية الالزم 

 العليا مهارات التفكير . 

 .كيفية تطبيق مهارات التفكير العليا في حل المشكالت واتخاذ القرارات 

 .دور المعلم في تنمية مهارات الوعي بالتفكير 

 أساليب التقويم : 
  المتعلمين.مالحظة سلوكيات 

 .تحليل البرتوكوالت 

 .الحوار والمناقشة 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .التقارير الفردية 
 .أوراق العمل 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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والمهتمـبن  تالمعلمين واآلباء ومشرفي الموهوبين باإلداراالربنامج موجه إىل: 
 بهذا المجال.

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

  مشارك. 25  املستفيدين:عدد 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 إكساب المشاركين مهارات الكشف عن الموهوبين. : العام اهلدف

 األهداف التفصيلية :
  .التعرف على مفهوم الموهبة والمفاهيم المرتبطة به 
 .التعرف على أهم سمات الطفل الموهوب 

  على أساليب الكشف عن األطفال الموهوبين.التعرف 

  كيفية تصميم البرامج التعليمية للموهوبين.التعرف على 

 التعرف على المهارات الالزمة للتعامل مع الطفل الموهوب 

 .التعرف على أساليب تعليم الطفل الموهوب 

  وتنمية اإلبداعالموهبة رعاية في واألسرة التعرف على دور المعلم. 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 الكشف عن املوهوبني
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  .مفهوم الموهبة والمفاهيم المرتبطة به 
 .سمات الطفل الموهوب 

 ورعايتهم أساليب الكشف عن األطفال الموهوبين. 

 .تصميم البرامج التعليمية للموهوبين 

 الطفل الموهوب المهارات الالزمة للتعامل مع 

 دور المعلم في تنمية الموهبة واإلبداع.و  أساليب تعليم الطفل الموهوب 

 .دور األسرة في رعاية الطفل الموهوب 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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أعضــاء هيئــة التــدريس ومعــاونيهم والمعلمــين والطــالب الربنــامج موجــه إىل: 
 والمهتمبن بهذا المجال.

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 إكساب المشاركين مهارات توكيد الذات. : العام اهلدف

 األهداف التفصيلية :
  أهمية السلوك التوكيديو مفهوم وأبعاد توكيد الذات التعرف على . 

  خصائل األفراد ذوي أسلوب التواصل التوكيديالتعرف. 

 ةأنماطو  التعرف على مكونات السلوك التوكيدي. 

 .التعرف على أساليب النقد البناء 

  أساليب المعارضة الموضوعية.و كيفية التعامل مع النقد التعرف على 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 مهارات توكيد الذات
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 ذلك.والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا 

 موضوعات الربنامج :
  .)مفهوم وأبعاد توكيد الذات )السلوك التوكيدي، التوكيدية 

 .أهمية السلوك التوكيدي 

 .خصائل األفراد ذوي أسلوب التواصل التوكيدي 

 .مكونات السلوك التوكيدي 

 .أنماط السلوك التوكيدي 

 .كيفية التعامل مع النقد 

 .أساليب النقد البناء 

 وضوعية.أساليب المعارضة الم 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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أعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم والمعلمـين والمهتمـبن الربنامج موجه إىل: 
 بهذا المجال.

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 في التدريس. اإلنترنتإكساب المشاركين مهارات توظيف  : العام اهلدف

 األهداف التفصيلية :
  .التعريف على مفهوم شبكة المعلومات العالمية 
  .التعرف على نشأة وتطور شبكة المعلومات العالمية 

  .تحديد متطلبات الدخول على شبكة المعلومات العالمية 

  الحديثة. و المقارنة بين أدوار المعلم في نظم التعليم والتعلم التقليدية 

  .تقديم أدلة لتوضيح أهمية توظيف االنترنت في التدريس 

  االنترنتعرض نموذج لدرس تعليمي استخدمت في تدريسه . 

 متخصصـــة التـــي يمكـــن اســـتخدامها فـــي إعـــداد قائمـــة بـــالمواقع التربويـــة ال
 التدريس حسب مادة التخصل. 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 توظيف شبكة املعلومات العاملية )اإلنرتنت( يف التدريس 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 الميدانية بعد انتهاء التدريب.المتابعة  -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 هاوتطور  تهانشأو  مفهوم شبكة المعلومات العالمية . 

  .متطلبات الدخول على شبكة المعلومات العالمية 

  الحديثة. و أدوار المعلم في نظم التعليم والتعلم التقليدية 

 عداد  أهمية توظيف االنترنت في التدريس  . االنترنتعلى درس تعليمي وا 

  المواقــع التربويــة المتخصصــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي التــدريس حســب
 مادة التخصل. 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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ــامج موجــه إىل:  ـــين األوائــل للمــواد الدراســية الربن مــوجهي العمـــوم والموجه
 .المختلفة الذين يشاركون فى اإلشراف علي التربية العملية

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

  جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: الربنامجمكان تنفيذ 

تنمية ومهارات موجهي التعلـيم فى اإلشـراف علـى طـالب التربيــة  : العام اهلدف
 العملـية .   

 األهداف التفصيلية :
 .التعريف على مهام ومسئوليات المعلم 

  .التعرف على مهارات اإلشراف الفعال 
  استمارات متابعة الطالب المعلم.ق يطبكيفية تالتعرف على 

 .التعرف على االتجاهات الحديثة في تخطيط وتنفيذ الدروس 

 ية لدى المتدرب.بالتدري ضعفتحديد كيفية تطوير نقاط ال 

 .التعرف على كيفية كيفية تصميم أدوات التقويم 

 .التعرف على كيفية كيفية تطبيق أدوات التقويم 

 الطالب المعلم التعرف على كيفية إعداد ملف انجازPortfolio . 

برنامج تدريبي ملوجهي التعليم لتوعيتهم بالرؤية 
 نامج الرتبية العملية بكلية الرتبيةالتطويرية لرب
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 .مهام ومسئوليات المعلم 

  .مهارات اإلشراف الفعال 
 .تطبيق استمارات متابعة الطالب المعلم 

 .االتجاهات الحديثة في تخطيط وتنفيذ الدروس 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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  الصف التدريسية لدى المتدرب.تطوير نقاط 

 .تطبيق أدوات التقويم المطورة 

 إعداد ملف انجاز الطالب المعلمPortfolio . 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

والمهتمــــين  مــــديري المــــدارس والــــوكالء والمعلمــــينالربنــــامج موجــــه إىل: 
 .بالموضوع

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

تنميــة مهـارات مــديري المــدارس والمعلمــين والــوكالء علــى إدارة  : العــام اهلــدف
 األزمات. 

 األهداف التفصيلية :
 .التعريف على مفهوم األزمة 

  .التعرف على الفرق بين مفهوم األزمة والمفاهيم المرتبطة بها 
 .التعرف على مفهوم إدارة األزمة 

 .التعرف على االتجاهات الحديثة في تصنيف األزمات 

 .التعرف على كيفية تحديد أسباب األزمات 

 .التعرف على نتائج وآثار األزمة على المدرسة 

 رسة.التعرف على أهمية إدارة األزمات في المد 

 .التعرف على مراحل ظهور ) نشوء ( األزمة 

 .التعرف على كيفية التخطيط لألزمات 

 مهارات إدارة األزمات يف املدارس
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 التنظـــيم لألزمـــات -التعـــرف علـــى مهـــارات إدارة األزمـــة)التخطيط لألزمـــات- 
تشـــكيل أعضـــاء فريـــق مواجهـــة  -متابعـــة األزمـــات -التوجيـــه فـــي األزمـــات

 األزمات(.

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 لقصيرةالمحاضرة ا. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك. والتفاعل

 موضوعات الربنامج :
 .مفهوم األزمة 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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  .الفرق بين مفهوم األزمة والمفاهيم المرتبطة بها 
 .مفهوم إدارة األزمة 

 .االتجاهات الحديثة في تصنيف األزمات 

 .كيفية تحديد أسباب األزمات 

 .نتائج وآثار األزمة على المدرسة 

 .أهمية إدارة األزمات في المدرسة 

 .مراحل ظهور ) نشوء ( األزمة 

 .كيفية التخطيط لألزمات 

 التوجيـــه فـــي  -التنظـــيم لألزمـــات -مهـــارات إدارة األزمـــة)التخطيط لألزمـــات
 تشكيل أعضاء فريق مواجهة األزمات(. -متابعة األزمات -األزمات
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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والمهتمــــين المعلمــــين ومــــديري المــــدارس والــــوكالء الربنــــامج موجــــه إىل: 
 .بالموضوع

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 تنمية مهارات مديري المدارس والمعلمين والوكالء على القيادة].  : العام اهلدف 
 األهداف التفصيلية :

 .التعريف على مفهوم التعلم النشط 

  .التعرف على الفرق بين التعلم التقليدي والتعلم النشط 
 .التعرف على مبادئ التعلم النشط 

  النشط.التعرف استراتجيات وطرق التدريس التي تحقق أهداف التعلم 

 .التعرف على كيفية التقييم في ضوء التعلم النشط 

 .التعرف على دور المعلم والتلميذ في التعلم النشط 

 .التعرف على كيفية تحويل المنهج إلى أنشطة تحقق أهداف التعلم النشط 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 أساليب تقوميه( -طرقه -التعلم النشط )اسرتاتيجياته
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .العصف الذهني 

 لعمليالبيان ا 

 ور  العمل 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 .مفهوم التعلم النشط 

 .مبادئ التعلم النشط 

  .الفرق بين التعلم التقليدي والتعلم النشط 
 .استراتجيات وطرق التدريس التي تحقق أهداف التعلم النشط 

 .طرق التقييم في ضوء التعلم النشط 

 .دور المعلم والتلميذ في التعلم النشط 

  النشط.طرق تحويل المنهج إلى أنشطة تحقق أهداف التعلم 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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ــامج موجــه إىل:  واآلبــاء واألمهــات المعلمــين ومشــرفات ريــاض األطفــال الربن
 .والمهتمين بالموضوع

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

مفهــوم اضـــطرابات  تنميــة مهـــارات المتــدربين للتعــرف علـــى : العـــام اهلـــدف
واحــدث  التخاطــب)النطق والكــالم واللغــة والصــوت( واألســباب وكيفيــة التشــخيل

 .مجال التخاطب فيالطرق العالجية المستخدمة 
 األهداف التفصيلية :

 بهما. التعرف على مفهوم اللغة والكالم والمفهومات المرتبطة 

 .التعرف على اضطرابات اللغة والكالم والنطق 

 .التعرف على أنواع اضطرابات اللغة والكالم والنطق 

  اللغـة والكـالم المساهمة في حدوث اضطرابات  األسباب والعواملالتعرف على
 والنطق.

 .اإللمام بأساليب االكتشاف المبكر لذوي اضطرابات اللغة والكالم 

  تشــخيل المبكــر لألطفــال ذوى الو  كتشــافووســائل اال التعــرف علــى أســاليب
 ة والكالم والنطق.اضطرابات اللغ

 اضطرابات اللغة والكالم
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 في عالج اضطرابات التخاطب. ةالتعرف على االستراتجيات التربوية الحديث 

  اضـــطرابات تصـــميم بـــرامج عالجيـــة جديـــدة لعـــالجالتعـــرف علـــى كيفيـــة 
 .والكالم واللغة والصوت التخاطب)النطق

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 .مفهوم اللغة والكالم والمفهومات المرتبطة بهما 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .اضطرابات اللغة والكالم والنطق 

 .أنواع اضطرابات اللغة والكالم والنطق 

 والكالم والنطق.اللغة المساهمة في حدوث اضطرابات  األسباب والعوامل 

  .أساليب االكتشاف المبكر لذوي اضطرابات اللغة والكالم 

  ة تشخيل المبكر لألطفال ذوى اضطرابات اللغـالو  كتشافأساليب ووسائل اال
 والكالم والنطق.

 في عالج اضطرابات التخاطب. ةاالستراتجيات التربوية الحديث 

 والكالم واللغـة  لنطقالتخاطب)ا اضطرابات تصميم برامج عالجية جديدة لعالج
 .والصوت
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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والمهتمـين المعلمين ومديري المـدارس والطـالب المعلمـين الربنامج موجه إىل: 
 .بالموضوع

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 على الحل اإلبداعي للمشكالت .تنمية مهارات المتدربين  : العام اهلدف
 األهداف التفصيلية :

 .التعرف على مفهوم الحل اإلبداعي للمشكالت 

  األصـالة  –المرونـة  –ف قدرات اإلبداع )الطالقـة يظالتعرف على كيفية تو– 
 مواجهة بعض المواقف اليومية أو الحياتية.إدراك التفاصيل( في 

 إثرائهايسرات اإلبداع وكيفية التعرف على م. 
  معيقات اإلبداع وكيفية التغلب عليها.التعرف على 
  بــين المشــكالت التــي يــنجح اســتخدام الحــل اإلبــداعي للمشــكالت فــي التفرقــة

 حلها وغيرها من المشكالت.
  أو الموقف المشكلاستراتيجيات الحل اإلبداعي للمشكالت التعرف على. 
 التعرف على طرق تقييم الحلول اإلبداعية للمشكالت. 

 تنمية مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 والمناقشة.الحوار  -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 .مفهوم الحل اإلبداعي للمشكالت 

  إدراك  –األصــــالة  –المرونــــة  –قــــدرات اإلبــــداع )الطالقــــة ف يــــظطــــرق تو
 التفاصيل( في مواجهة بعض المواقف اليومية أو الحياتية.
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 يسرات ومعيقات اإلبداع وكيفية التغلب عليها.م 
  بــين المشــكالت التــي يــنجح اســتخدام الحــل اإلبــداعي للمشــكالت فــي التفرقــة

 حلها وغيرها من المشكالت.
  أو الموقف المشكلاستراتيجيات الحل اإلبداعي للمشكالت. 
 طرق تقييم الحلول اإلبداعية للمشكالت. 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .والمهتمين بالموضوعالمعلمين ومديري المدارس الربنامج موجه إىل: 
 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

علـى اسـتخدام أسـاليب التقيـيم والتقـويم تنمية مهـارات المتـدربين  : العام اهلدف
 الحديثة.

 األهداف التفصيلية :
 .التعرف على مفهوم التقويم والتقييم 

 والتقييم والمفاهيم المرتبطة بهما التعرف على الفرق بين التقويم. 

  أساليب تقويم أداء الطالب.التعرف على 
 التعرف على أبرز االتجاهات العالمية المعاصرة في تقويم الطالب. 
  مبادئه وخصائصه ووسائله(التعرف على مفهوم التقويم الحقيقي(. 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

  والمناقشةالحوار 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 النظم احلديثة  يف تقييم وتقويم تعلم الطالب
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك. والتفاعل

 موضوعات الربنامج :
 .مفهوم التقويم والتقييم 

 الفرق بين التقويم والتقييم والمفاهيم المرتبطة بهما. 

 .أساليب تقويم أداء الطالب 
 أبرز االتجاهات العالمية المعاصرة في تقويم الطالب. 
  مبادئه وخصائصه ووسائله(مفهوم التقويم الحقيقي(. 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .والمهتمين بالموضوعالمعلمين ومديري المدارس الربنامج موجه إىل: 
 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

ــدف ــام اهل ــدربين  : الع ــة تنميــة مهــارات المت ــادئ اإلدارة الذاتي علــى تطبيــق مب
 للمدرسة.

 األهداف التفصيلية :
 والمفاهيم المرتبطة به. اإلدارة الذاتية للمدرسة التعرف على مفهوم 

  التعرف على أسس اإلدارة الذاتية وفلسفتها. 

  أهداف اإلدارة الذاتية للمدرسة وأهميتهاالتعرف على. 
  مستويات اإلدارة الذاتية للمدرسة التعرف على. 
 . التعرف على تأثير اإلدارة الذاتية للمدرسة علي أدوار العاملين بالمدرسة 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 للمدرسة  الذاتية اإلدارة 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
  والمناقشة.الحوار 

  .أوراق العمل 

 .التقارير الفردية 
 .العروض العملية 

 .المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب 

  تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 والمفاهيم المرتبطة به. اإلدارة الذاتية للمدرسة مفهوم 

  أسس اإلدارة الذاتية وفلسفتها. 

 أهداف اإلدارة الذاتية للمدرسة وأهميتها. 
  مستويات اإلدارة الذاتية للمدرسة. 
 . أدوار العاملين بالمدرسة في ظل فلسفة اإلدارة الذاتية للمدرسة 

  

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .والمهتمين بالموضوعالمعلمين ومديري المدارس الربنامج موجه إىل: 
 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

المدرســية فــي ضــوء نمــوذج تعريــف المتــدربين وظــائف اإلدارة  : العــام اهلــدف
  الجودة الشاملة

 األهداف التفصيلية :
  التعرف على وظائف المدير في نشر ثقافة الجودة الشاملة بالمدرسة 

   التعرف على وظائف المدير في التخطيط إلدارة الجودة الشاملة 
    التعرف على وظائف المدير في تنظيم إدارة الجودة الشاملة بالمدرسة 
  تنفيذ إدارة الجودة الشاملة    يوظائف المدير فالتعرف على 
     التعرف على وظائف المدير في متابعه إدارة الجودة الشاملة بالمدرسة 
  التعرف علـى وظـائف المـدير فـي تشـجيع المشـاركة بـين المدرسـة والمجتمـع

 المحيط    
 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 وظائف اإلدارة املدرسية يف ضوء منوذج اجلودة الشاملة
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 في حالة طلبوا ذلك.والتفاعل لرؤسائهم 
 موضوعات الربنامج :

  وظائف المدير في نشر ثقافة الجودة الشاملة بالمدرسة 

   وظائف المدير في التخطيط إلدارة الجودة الشاملة 
    وظائف المدير في تنظيم إدارة الجودة الشاملة بالمدرسة 
 تنفيذ إدارة الجودة الشاملة    يوظائف المدير ف 
     وظائف المدير في متابعه إدارة الجودة الشاملة بالمدرسة 
     وظائف المدير في تشجيع المشاركة بين المدرسة والمجتمع المحيط 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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المعلمـــين ومشـــرفي دور الحضـــانة واآلبـــاء واألمهـــات الربنـــامج موجـــه إىل: 
 .والمهتمين بالموضوعواألخصائيين 

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

تعريـــف المتــدربين بكيفيـــة التعـــرف وتشـــخيل والتعامـــل مـــع  : العـــام اهلـــدف
  المشكالت النفسية والسلوكية لألطفال.

 التفصيلية :األهداف 
  .التعرف على مفهوم المشكالت النفسية والسلوكية 

 .التعرف على خصائل األطفال ذوي المشكالت السلوكية 

 .التعرف على أسباب المشكالت النفسية والسلوكية 

   .التعرف على أساليب تشخيل المشكالت النفسية والسلوكية 
  والسلوكيةالتعرف على أساليب التعامل مع المشكالت النفسية 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 املشكالت النفسية والسلوكية لدى األطفال
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  .مفهوم المشكالت النفسية والسلوكية 

 .خصائل األطفال ذوي المشكالت السلوكية 

 .أسباب المشكالت النفسية والسلوكية 

   .أساليب تشخيل المشكالت النفسية والسلوكية 
 أساليب التعامل مع المشكالت النفسية والسلوكية 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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المعلمـــين ومشـــرفي دور الحضـــانة واآلبـــاء واألمهـــات الربنـــامج موجـــه إىل: 
 .والمهتمين بالموضوع

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

تــدريب المتــدربين علــى كيفيـة التعــرف وتشــخيل والتعامــل مــع  : العــام اهلــدف
  صعوبات التعلم.

 األهداف التفصيلية :
  .التعرف على مفهوم صعوبات التعلم 

 .التعرف على أنواع صعوبات التعلم 

 .التعرف على خصائل األطفال ذوي صعوبات التعلم 

 .التعرف على أسباب صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية 

   .التعرف على أساليب تشخيل والتعرف على صعوبات التعلم 
  .التعرف على أساليب التعامل مع الطالب ذوي صعوبات التعلم 

 يف التدريب :  األساليب املستخدمة

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 صعوبات التعلم )التشخيص والعالج(  
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  .مفهوم صعوبات التعلم 

 .أنواع صعوبات التعلم 

 .خصائل األطفال ذوي صعوبات التعلم 

 .أسباب صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية 

   .أساليب تشخيل والتعرف على صعوبات التعلم 
  .أساليب التعامل مع الطالب ذوي صعوبات التعلم 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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النفسـين  المعلمين ومشـرفي دور الحضـانة واألخصـائيين الربنامج موجه إىل: 
 .والمهتمين بالموضوعواالجتماعيين 

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

  مشارك. 25  املستفيدين:عدد 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

تدريب المتدربين على كيفية خلـق منـاخ مدرسـي إيجـابي ومحفـز  : العام اهلدف
  للتعلم.
 األهداف التفصيلية :

  .التعرف على مفهوم االنضباط اإليجابي 

  ومراحله وخطواته.التعرف على مبادئ االنضباط اإليجابي 

 .التعرف على أساليب ووسائل االنضباط اإليجابي في بيئة صديقة للتعلم 

 .التعرف على األسس التي يقوم عليها االنضباط االيجابي 

   .التعرف على كيفية تطبيق فلسفة االنضباط االيجابي في البيئة المدرسية 
  .التعرف على كيفية خلق بيئة مدرسية آمنة وجاذبة للطالب 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

  المناقشة الحوار و. 

 االنضباط اإلجيابي يف بيئة حمفزة للتعلم
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسة الحالة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة تقـــديم  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 خطواته(.–ومراحله  -مبادئه -االنضباط اإليجابي)مفهومه 

 .أساليب ووسائل االنضباط اإليجابي في بيئة صديقة للتعلم 

  االيجابي.األسس التي يقوم عليها االنضباط 

   .خطوات تطبيق فلسفة االنضباط االيجابي في البيئة المدرسية 
  .خلق بيئة مدرسية آمنة وجاذبة للطالب 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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النفسـيين  نالمعلمين ومشـرفي دور الحضـانة واألخصـائييالربنامج موجه إىل: 
 .واالجتماعيين

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

 تنمية مهارات المتدربين في خلق مناخ مدرسي متماسك.   العام اهلدف
 األهداف التفصيلية :

  .التعرف على مفهوم العقاب البدني قديما وحديثا 

 .التعرف على أنماط العقاب البدني وأنواعه وآثاره 

 .التعرف على المعتقدات الخاطئة لمستخدمي العقاب البدني 

 .التعرف على اآلثار النفسية للعقاب البدني 

   .التعرف على األساليب البديلة للعقاب البدني 
  الحديثة في التعامل مع مشكالت الطلبة. التعرف على االستراتجيات 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

  المحاضرة القصيرةالمحاضرات المصحوبة. 

  المناقشة الحوار و. 

 .العصف الذهني 

 إبدال العقاب البدني)كيف ختلق مناخ مدرسي متماسك؟(   
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسة الحالة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العملية.العروض  -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  .مفهوم العقاب البدني قديما وحديثا 

 .أنماط العقاب البدني وأنواعه وآثاره 

  لمستخدمي العقاب البدني.المعتقدات الخاطئة 

 .اآلثار النفسية للعقاب البدني 

   .األساليب البديلة للعقاب البدني في التعامل مع مشكالت الطلبة 
  .االستراتجيات الحديثة في التعامل مع مشكالت الطلبة 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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النفسـيين  نومشـرفي دور الحضـانة واألخصـائييالمعلمين الربنامج موجه إىل: 
 .والمهتمين بالموضوعواالجتماعيين واآلباء واألمهات 

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

مهـارات المتـدربين علـى تشـخيل والتعامـل مـع مشـكالت تنميـة  : العـام اهلدف
  الطالب في مرحلة المراهقة.

 األهداف التفصيلية :
  . التعرف على االحتياجات النمائية للطلبة في مرحلة المراهقة 

 .التعرف على تأثير التغيرات النمائية وانعكاساتها على سلوك المراهقين 

  المشكالت السلوكية.التعرف على خصائل المراهقين ذوي 

  التعــــرف علــــى أســــاليب تشــــخيل والتعــــرف علــــى الطلبــــة المــــراهقين ذوي
 المشكالت السلوكية.  

  ــــراهقين ذوي المشــــكالت ــــة الم ــــع الطلب ــــل م ــــى أســــاليب التعام ــــرف عل التع
 السلوكية. 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 مشكالت مرحلة املراهقة)طرق الوقاية وأساليب التعامل(
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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  المناقشة الحوار و. 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 .الحوار والمناقشة 

  .أوراق العمل 

 .التقارير الفردية 
 .العروض العملية 

 .المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب 

  تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة
 ذلك.والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا 

 موضوعات الربنامج :
  . االحتياجات النمائية للطلبة في مرحلة المراهقة 

 .تأثير التغيرات النمائية وانعكاساتها على سلوك المراهقين 

 .خصائل المراهقين ذوي المشكالت السلوكية 

   .أساليب تشخيل والتعرف على الطلبة المراهقين ذوي المشكالت السلوكية 
  .أساليب التعامل مع الطلبة المراهقين ذوي المشكالت السلوكية 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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والمهتمـين المعلمين واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين الربنامج موجه إىل: 
 .بالموضوع

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

تنمية مهارة المتدربين على استخدام األساليب الحديثة في تعديل  : العام اهلدف
   سلوك الطالب وفق نظريات علم النفس اإلكلينيكي

 األهداف التفصيلية :
  .التعرف على مفهوم السلوك 

  أساليب تعديل السلوك الحديثة مع إعطاء أمثلة.التعرف على 

 .. التعرف على خطوات منهجية تعديل السلوك وفق النظريات الحديثة 

  التعرف على كيفية تطبيق نظريات علم النفس اإلكلينيكي الحديثة في تعـديل
 السلوك

  التعرف على كيفية التعامل مع السلوك المشكل وفـق أسـاليب تعـديل السـلوك
 الحديثة.

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 أساليب حديثة يف تعديل سلوك الطالب املشكل
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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  المناقشة الحوار و. 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة تقـــديم  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  .مفهوم السلوك 

 .أساليب تعديل السلوك الحديثة مع إعطاء أمثلة 

 .خطوات منهجية تعديل السلوك وفق النظريات الحديثة 

 ديثة في تعديل السلوكتطبيق نظريات علم النفس اإلكلينيكي الح 

  السلوك المشكل وفق أساليب تعديل السلوك الحديثة.دراسات حالة حول 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 األخصائيين النفسيين واالجتماعيينالربنامج موجه إىل: 
 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

ــدف ــام اهل ــدربين علــى كيفيــة إعــداد ســجل الســلوكي  : الع تنميــة مهــارات المت
  للطالب المشكل.

 األهداف التفصيلية :
 في إعداد وثيقة السجل السلوكي. التعرف على المبادئ التي يجب إتباعها 

 .التعرف على طريقة إعداد السجل السلوكي للطالب 

 .التعرف على الفروق بين السجل السلوكي والقواعد المدرسية 

 .التعرف على خطوات إعداد وثيقة السجل السلوكي للطالب 

   .التعرف على كيفية ترتيب مكونات السجل السلوكي للطالب 
  كتابة تقرير عن حالة الطالب المشكلالتعرف على كيفية 

  .التعرف على اإلجراءات التي يجب اتخاذها مع الطالب المشكل 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

السجل اإلرشادي النفسي واالجتماعي للمشكالت    
 السلوكية يف املدرسة 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  السلوكي.المبادئ التي يجب إتباعها في إعداد وثيقة السجل 

 .طريقة إعداد السجل السلوكي للطالب 

 .الفروق بين السجل السلوكي والقواعد المدرسية 

 .خطوات إعداد وثيقة السجل السلوكي للطالب 

   .كيفية ترتيب مكونات السجل السلوكي للطالب 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 كيفية كتابة تقرير عن حالة الطالب المشكل 

  .اإلجراءات التي يجب اتخاذها مع الطالب المشكل 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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النفسـيين  نالمعلمين ومشـرفي دور الحضـانة واألخصـائييالربنامج موجه إىل: 
 .واالجتماعيين

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

تنميــة مهــارات المتــدربين فــي التعامــل مــع النزاعــات الطالبيــة   : العــام اهلــدف
  بطرق إبداعية.

 األهداف التفصيلية :
 التعرف على أسباب النزاع الذي ينشأ بين الطلبة في المجتمع المدرسي 

 .التعرف على كيفية تحسين مهارات التواصل داخل الفصل 

 .التعرف على كيفية مساعدة الطالب على التعامل مع الغضب 

 .التعرف على تعليم الطالب التعاون والتسامح واإليثار والتعاطف 

 التعرف على نماذج من دراسات الحالة للتعامل مع هذه المواقف 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 اإلبداع يف حل النزاع بالطرق السلمية داخل غرفة الصف

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 يان العمليالب 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 ذلك.والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا 

 موضوعات الربنامج :
 أسباب النزاع الذي ينشأ بين الطلبة في المجتمع المدرسي 

 .كيفية تحسين مهارات التواصل داخل الفصل 

 .مساعدة الطالب على التعامل مع الغضب 

 .تعليم الطالب التعاون والتسامح واإليثار والتعاطف 

 نماذج من دراسات الحالة للتعامل مع هذه المواقف 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .والمهتمين بالموضوعالمعلمين ومشرفي دور الحضانة الربنامج موجه إىل: 
 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

ــدف ــام اهل ــة  : الع ــيم الطلب ــة فــي تعل ــدربين باالســتراتيجيات الحديث تعريــف المت
  والفائقين.الموهوبين 

 األهداف التفصيلية :
  .التعرف على مفهوم الموهبة والتفوق 

 .التعرف على الفرق بين الموهبة والتفوق واإلبداع 

  والفائقين.التعرف على أساليب الكشف عن الطلبة الموهوبين 

  والفائقين. االستراتيجيات الحديثة في تعليم الطلبة الموهوبينالتعرف على 

  االســــتراتيجيات الحديثــــة فــــي تعلــــيم الطلبــــة التعــــرف علــــى كيفيــــة توظيــــف
 والفائقين. الموهوبين

  التعــــرف علــــى كيفيــــة تصــــميم مــــواد تعليميــــة موجهــــة للطلبــــة الموهــــوبين
 والفائقين.

  تعلم الطلبة الموهوبين والفائقين.  التعرف على كيفية تقييم 
 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 االسرتاتيجيات احلديثة يف تعليم الطلبة املوهوبني
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 الميدانية بعد انتهاء التدريب.المتابعة  -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  .مفهوم الموهبة والتفوق 

 .الفرق بين الموهبة والتفوق واإلبداع 

 والفائقين أساليب الكشف عن الطلبة الموهوبين. 

   االستراتيجيات الحديثة في تعليم الطلبة الموهوبين. 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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  والفائقين. االستراتيجيات الحديثة في تعليم الطلبة الموهوبينتوظيف 

 .كيفية تصميم مواد تعليمية موجهة للطلبة الموهوبين والفائقين 

   .تقييم تعلم الطلبة الموهوبين والفائقين 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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المعلمـــين ومشـــرفي دور الحضـــانة واآلبـــاء واألمهـــات الربنـــامج موجـــه إىل: 
 .والمهتمين بالموضوع

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

تعريـف المتـدربين باالسـتراتجيات الحديثـة فـي تشـخيل الطلبـة  : العـام اهلدف
  ذوي صعوبات التعلم.

 األهداف التفصيلية :
  .التعرف على طرق تشخيل ذوي صعوبات التعلم القديمة والحديثة 

 االبتدائية. التعرف على كيفية تحديد مشكالت التعلم في المرحلة 

 .التعرف على أساليب معالجة الضعف القرائي عند تالميذ المرحلة االبتدائية 

  التعـرف علـى كيفيــة اسـتخدام المقـاييس المقننــة فـي تشـخيل التالميــذ ذوي
 صعوبات التعلم.

 .التعرف على استراتيجيات تشخيل التالميذ ذوي صعوبات التعلم 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 اضرة القصيرةالمح. 

 اسرتاجتيات احلديثة يف تشخيص صعوبات التعلم    
 يف املرحلة االبتدائية
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

مســـتوى المشـــاركة تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  .طرق تشخيل ذوي صعوبات التعلم القديمة والحديثة 

 .كيفية تحديد مشكالت التعلم في المرحلة االبتدائية 

 .أساليب معالجة الضعف القرائي عند تالميذ المرحلة االبتدائية 

 خيل التالميذ ذوي صعوبات التعلم.استخدام المقاييس المقننة في تش 

 .االستراتيجيات الحديثة في تشخيل التالميذ ذوي صعوبات التعلم 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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المعلمـــين ومشـــرفي دور الحضـــانة واآلبـــاء واألمهـــات الربنـــامج موجـــه إىل: 
 .والمهتمين بالموضوع

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

  تعريف المتدربين بطرق دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم. : العام اهلدف
 األهداف التفصيلية :

  .التعرف على مفهوم الدمج وأنواعه 

 ــــى نمــــوذجي ــــة ذوي  التعــــرف عل ــــي التعامــــل مــــع الطلب ــــدمج ف الفصــــل وال
 االحتياجات الخاصة .

  التعرف على أسـاليب الـدمج الحديثـة التـي تناسـب التالميـذ ذوي االحتياجـات
 الخاصة.

  التعــرف علــى أســاليب الــدمج الحديثــة التــي تناســب التالميــذ ذوي صــعوبات
 التعلم.

 .التعرف على كيفية تطبيق عملية الدمج داخل الفصول 

 عرف على كيفيـة اسـتخدام أسـاليب الـتعلم باللعـب والمحاكـاة ولعـب األدوار الت
 عند التعامل التالميذ ذوي صعوبات التعلم 

 دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم)ممارسات وحتديات(
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 والمناقشة.الحوار  -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  .مفهوم الدمج وأنواعه 

  والدمج في التعامل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة .نموذجا الفصل 

 .أساليب الدمج الحديثة التي تناسب التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .أساليب الدمج الحديثة التي تناسب التالميذ ذوي صعوبات التعلم 

 .كيفية تطبيق عملية الدمج داخل الفصول 

  كيفيـة اسـتخدام أسـاليب الـتعلم باللعـب والمحاكـاة ولعـب األدوار عنـد التعامــل
 التالميذ ذوي صعوبات التعلم 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 وضوع.بالموالمهتمين المعلمين ومشرفي دور الحضانة الربنامج موجه إىل: 
 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

ــام اهلــدف تعريــف المتــدربين بطــرق تشــخيل وعــالج صــعوبات القــراءة  : الع
  والكتابة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتدريبهم عليها.

 األهداف التفصيلية :
  .التعرف على مفهوم عسر القراءة والكتابة 

 .التعرف على األسباب الحقيقية لعسر القراءة والكتابة 

 .التعرف على أساليب التعرف وتشخيل ذوي صعوبات القراءة والكتابة 

 ج عســر الالتعــرف علــى كيفيــة توظيــف الطريقــة التحليليــة والتركيبيــة فــي عــ
 القراءة.

  التعرف على كيفية توظيف أسلوب محاكاة النل األصلي فـي معالجـة عسـر
 الكتابة. 

 ـ األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 عسر القراءة والكتابة )التشخيص والعالج(     
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 الفردية.التقارير  -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  .مفهوم عسر القراءة والكتابة 

 .األسباب الحقيقية لعسر القراءة والكتابة 

 .أساليب التعرف وتشخيل ذوي صعوبات القراءة والكتابة 

 .كيفية توظيف الطريقة التحليلية والتركيبية في معالجة عسر القراءة 

  .كيفية توظيف أسلوب محاكاة النل األصلي في معالجة عسر الكتابة 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

 والمهتمين بالموضوع.المعلمين ومشرفي دور الحضانة الربنامج موجه إىل: 
 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

  .طرق تحفيز الطلبة الموهوبينالمتدربين أكساب  : العام اهلدف
 األهداف التفصيلية :

 .التعرف على معنى الدافعية والتحفيز والفرق بينهما 

 .التعرف على النظريات المفسرة للدافعية 

  التعــــرف علــــى أســــاليب تصــــميم خبــــرات تعليميــــة تتســــم بالتحــــدي للطلبــــة
 الموهوبين إلثارة دافعيتهم نحو التعلم.

 ن.التعرف على أساليب حفز الذات الموجه للموهوبين والفائقي 

  التعرف على كيفية بناء ملف اإلنجاز للطلبة الموهوبين والفائقينPortfolio  

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 أساليب إثارة الدافعية والتحفيز لدى الطالب املوهوبني 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 .الحوار والمناقشة 

  .أوراق العمل 

  الفردية.التقارير 
 .العروض العملية 

 .المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب 

  تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 .معنى الدافعية والتحفيز والفرق بينهما 

 .النظريات المفسرة للدافعية 

  تصـــميم خبـــرات تعليميـــة تتســـم بالتحـــدي للطلبـــة الموهـــوبين إلثـــارة أســـاليب
 دافعيتهم نحو التعلم.

 .أساليب حفز الذات الموجه للموهوبين والفائقين 

  بناء ملف اإلنجاز للطلبة الموهوبين والفائقينPortfolio . 

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 والمهتمين بالموضوعالمعلمين ومشرفي دور الحضانة الربنامج موجه إىل: 

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

الـذكاءات المتعـددة وكيفيـة تطبيقهـا تعريـف المتـدربين بنظريـات  : العـام اهلدف
  لدى الطلبة الموهوبين والفائقين.

 األهداف التفصيلية :
 .التعرف على مفهوم الذكاء ونظرياته 
 .التعرف على أنواع الذكاءات 

 .التعرف على نظرية الذكاءات المتعددة 
  .التعرف على كيفية تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة في المواد الدراسية 
  للطلبة الموهوبين والفائقين. سبل تنمية الذكاءات المتعددة التعرف على 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 تطبيقات عملية يف تعليم الذكاءات املتعددة      
 للطلبة املوهوبني 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
 .مفهوم الذكاء ونظرياته 
 .أنواع الذكاءات 

 .نظرية الذكاءات المتعددة 
  .تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة في مختلف المواد الدراسية 
 .تصميم مواد تعليمية للطلبة الموهوبين والفائقين تنمي الذكاءات المتعددة 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 .والمهتمينالطالب بمختلف الكليات واآلباء واألمهات الربنامج موجه إىل: 
 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

ــدف ــام اهل ــتعلم  : الع ــة ذوي صــعوبات ال ــدربين بطــرق دمــج الطلب تعريــف المت
  وكيفية تنفيذها.

 األهداف التفصيلية :
  مظاهر نمو الطالب الجامعي.التعرف على 
 .التعرف على خصائل ومظاهر نمو الطالب الجامعي 
  .التعرف على مطالب النمو واحتياجاته في مرحلة التعليم الجامعي 
  .التعرف على طبيعة المشكالت النفسية التي تواجه الشباب 
  التعــرف علــى طــرق تشــخيل والتعــرف علــى المشــكالت النفســية والســلوكية

 لدى الطالب الجامعي. واألكاديمية

  التعـــرف علـــى المهـــارات الالزمـــة لمســـاعدة الدارســـين علـــى حـــل المشـــكالت
 النفسية والسلوكية واألكاديمية لدى الطالب الجامعي.

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 العالج( -مشكالت الطالب اجلامعي)التشخيص
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 ليب التقويم : أسا
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  الجامعي.مظاهر نمو الطالب 
 .خصائل ومظاهر نمو الطالب الجامعي 
  .مطالب النمو واحتياجاته في مرحلة التعليم الجامعي 
  .المشكالت النفسية التي تواجه الشباب في مرحلة التعليم الجامعي 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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  طرق تشخيل والتعرف على المشكالت النفسية والسلوكية واألكاديمية لـدى
 الطالب الجامعي.

  لمساعدة الدارسين على حل المشكالت النفسية والتعليميةالمهارات الالزمة 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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المعلمـــين ومشـــرفي الحضـــانات والطـــالب بمختلـــف الربنـــامج موجـــه إىل: 
 .والمهتمين بالموضوعمستوياتهم واآلباء واألمهات 

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

  تعريف المتدربين باستراتيجيات التعامل مع الغضب . : العام اهلدف
 األهداف التفصيلية :

 . التعرف على مفهوم الغضب 

 .التعرف على مظاهر الغضب 

 .التعرف على النظريات المفسرة للغضب 

 .التعرف على أساليب التعامل مع الغضب 

 .التعرف على أساليب الحديثة في عالج الغضب 

 التعرف على كيفية توظيف العالج العقالني االنفعالي في عالج الغضب 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 االسرتاجتيات احلديثة يف التعامل مع الغضب   
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 دراسات الحالة 

 أساليب التقويم : 
 .الحوار والمناقشة 

  .أوراق العمل 

 .التقارير الفردية 
 .العروض العملية 

 .المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب 

  تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة
 ذلك. والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا

 . أوراق عمل 
 موضوعات الربنامج :

 . مفهوم الغضب 

 .مظاهر الغضب 

 .النظريات المفسرة للغضب 

 .أساليب التعامل مع الغضب 

 .األساليب الحديثة في عالج الغضب 

 توظيف العالج العقالني االنفعالي في عالج ظاهرة الغضب 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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المعلمـين واألخصـائيين النفسـيين واالجتمـاعيين والطـالب الربنامج موجه إىل: 
 .والمهتمين بالموضوعبمختلف مستوياتهم التعليمية واآلباء واألمهات 

 ساعات يوميًا( 6أيام )بواقع  خمسة : انعقاد الربنامج مدة 

 :مشارك. 25  عدد املستفيدين 

 جامعة دمنهور –بكلية التربية  -التدريب قاعة: مكان تنفيذ الربنامج 

  تعريف المتدربين بظاهرة العنف وطرق عالج هذه الظاهرة. : العام اهلدف 
 األهداف التفصيلية :  
 .التعرف على مفهوم العنف 

 .التعرف على مظاهر العنف المدرسي ومجاالته 

 .التعرف على النظريات المفسرة للعنف المدرسي 

  التعامل مع العنف المدرسي.التعرف على أساليب 

 .التعرف على األساليب الحديثة في عالج ظاهرة العنف المدرسي 

 التعرف على كيفية توظيف المداخل العالجية المختلفة في عالج العنف 

 األساليب املستخدمة يف التدريب : 

 المحاضرة القصيرة. 

 الحوار والمناقشة 

 .العصف الذهني 

 النظريات احلديثة يف عالج ظاهرة العنف يف املدارس 
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 البيان العملي 

 .ور  العمل 

 سات الحالةدرا 

 أساليب التقويم : 
 الحوار والمناقشة. -

 أوراق العمل.  -

 التقارير الفردية. -
 العروض العملية. -

 المتابعة الميدانية بعد انتهاء التدريب. -

تقـــديم تقـــارير عـــن واقـــع أداء المشـــاركين بمـــا فـــي ذلـــك مســـتوى المشـــاركة  -
 والتفاعل لرؤسائهم في حالة طلبوا ذلك.

 موضوعات الربنامج :
  مفهوم العنف.على 

 .مظاهر العنف المدرسي ومجاالته 

 .النظريات المفسرة للعنف المدرسي 

 .أساليب التعامل مع العنف المدرسي 

 .األساليب الحديثة في عالج ظاهرة العنف المدرسي 

 كيفية توظيف المداخل العالجية المختلفة في عالج ظاهرة العنف 

 

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

 Contact usاتصل بنا 
edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

  اتفو ه
002 045 3282221 
002 045 3282222 
002 045 3282223 

 فاكس
002 045 3282220 

 الموقع اإللكتروني للكلية
http://damanhour.edu.eg/edufac/Pages/Page.aspx?id=381  

 العنكبوتيةصفحة المركز على الشبكة 
https://www.facebook.com/Counseling1Center 

 

كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.عالعنوان البريدي: 

 مجمع األبعادية –

 

 22514: بريدي الرقم ال
 

 النفسي ركز  اإلرشادفريق العمل مبمع حتيات 
 بكلية الرتبية جامعة دمنهور
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