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زوايا إسالمية من وجهة نظر 
سيكولوجية

•

مراجعة وتدقيق لغوي
دكتور فخري بصول

•
تصميم الغالف  وصّف الكتاب

ماستر جرافيك
إمساعيل القشاعلة

esmaeel2001@gmail.com
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وأمي أيب  اىل   -

وأبنائي زوجيت  اىل   -

النقب يف  أهلي  اىل   -

دعاء
آمني القيامة»  يوم  حسنايت  ميزان  يف  الكتاب  هذا  اجعل  «اللهم 

 

الى  الكتاب  هذا  اخراج  في  ساهم  من  كل  واشكر  كما 
: االفاضل  األساتذه  من  لكل  خاص  شكر   ، النور 

املكاوي شاهر  د. 
السعد ابو  د.حسن 
ابوجابر د.سليم 
بصول د.فخري 
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الدكتور شاهر املكاوي
املدير العلمي
مركز االحباث والتطوير االقليمي يف النقب
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دكتور حســـن أبــو ســـعد
أخصائي يف علم النفس املعريف
باحث يف مركز األحباث والتطوير يف النقب

•  •  •
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الّدكتور سليم أبو جابر
لّية أحفا األكادميّية للّتربية رئيس القسم العرّيب- كًُ
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املقدمة:
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املؤلف ٢٠٠٨

• • •
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فكرة الكتاب
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Developmental Psychology
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مقدمة  يف ماهية السيكولوجية

 (Psychology)ما هي السيكولوجية ؟
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httparwikipediaorg

أهداف السيكولوجية :
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ميادين  السيكولوجية :
  •

  •
  •

  •
   •
  •
  •
  •

الصحة النفسية يف السيكولوجية
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األمراض النفسية 
 

  



 





من هو السيكولوجي (Psychologist)  ؟ 
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نظريات يف السيكولوجيا  واحلديث الشريف


 


           


  
          








  


         

Piaget 1950
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Egocentrism
        



 Egocentrism       
          
           

Egocentrism
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Piaget 1950
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Piaget 1950
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 Egocentrism     

 

          Egocentrism
 

       

عامل الصغار عامل الكبار

عاملي الكبار والصغار عاملني خمتلفني ولكن مترابطني
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مفهوم العقاب يف «النظرية املحمدية»
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النمو اجلنسي يف «النظرية املحمدية»...
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الذات يف اإلسالم من منظور سيكولوجي
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النظرية املحمدية يف التنشئة االجتماعية
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١- السلوك العشوائي: 




٢- األفعال املنعكسة:

         



٣- االستجابات املتخصصة: 
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سيكولوجية األطفال في اإلسالم

  

محبة الطفل...
         






          



Ú‘ybé€a@Úİ‹én‡€a@ÚÓiän€a •@
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ÈmaâÜ‘i@“b–Çnç¸aÎ@Ü€Ï€bi@ıaåËnç¸a  •
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¬ä–‡€a@Êböny¸a •
         
 


   




b‡ÁÜ€Ï€@Újé‰€bi@¬ä–‡€a@ÂÌÜ€aÏ€a@ÄÜfl  •
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êb‰€a@cäi@›Á˛a@ÙÜ€@¬ä–‡€a@‚b‡nÁ¸a •
  







@·Ëübí„@¬aäœg@Âfl@wmb‰€a@Ü€Ï€a@Û‹«@›Á˛a@äjï@@Ú‹”  •
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@Êc@Ü€Ï€a@ÜÌäÌ@b‡i@›Á˛a@›j”@Âfl@Ôœbÿ€a@‚b‡nÁ¸a@‚Ü«  •
@È‰«@·Ë€@äj»Ì
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السيكولوجية اإلسالمية في العب مع الطفل
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@Z@ÒÜˆaå€a@Ú”bİ€a@ÚÌäƒ„@

           


@Z@ÚÌåÌäÃ€a@ÚÌäƒ‰€a@


 



Z@k»‹€bi@¬bí‰€a@ÜÌÜvm@ÚÌäƒ„@
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شخصيُة المسلم

على ماذا يبنى السلوك  ؟ 
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äÓr‡€a


 åœbz€a

 Úubz€a
›Ó‡€a

 
 Ú«å‰€a
ÚjÀä€a


Ú–üb»€a


s«bj€a

“ÜË€a
 







61 

 
          
          


مميزات المسلم:

         
  
          
           

 
          




الدفة االيجابية من الميزان :
@è–‰€a@¡jô@MQ
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الدفة االجيابية :

è–‰€a@¡jô •
ÊÎb»n€aÎ@Öb§¸a  •

ÚÓ€˝‘nç¸a  •
dİ®bi@“a6«¸a  •
@“Îä»Ωbi@äfl˛a  •
äÿ‰Ωa@Â«@ÔË‰€aÎ

ÖbËnu¸a  •
è–‰€a@Új”aäfl  •

Ú„bfl˛a  •
·‹»€a  •

الدفة السلبيـــة :

‚˙bín€a •
ıbÌ5ÿ€a •
Öbé–€a •
làÿ€a •

Âƒ€a@ıÏç •
ìÃ€a •
ÚÓj‹é€a •
ÚÓ„b„˛a •
ÚÓ€bÿm⁄a •
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@ÊÎb»n€aÎ@Öbzm⁄aMR
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@@ÚÓ€˝‘nç¸a@MS
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dİÇ€bi@“aän«¸a@MT
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@NÖbËnu¸a@MV
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@è–‰€a@Új”aäfl@MW
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@ÚÓ€bÿm⁄a@MY
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السلوك السوي في اإلسالم
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      paà€a @…fl @ÚzÓzñ€a @Ú”˝»€  •


 

        
        


Ú„Îä‡€a •
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          ÚÓ»”aÏ€a  •
       

 
 Âfl˛bi@âÏ»í€a •


 |Ózñ€a @ÈÓuÏn€a @•

        


       Lkçb‰n€a @•
     
 









 تقسم المحكات  الى  نوعين : 
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      ÚÓñÇí€a @›flbÿm @Ÿzfl   •

       


Ô«b‡nu¸a@Ÿz‡€a  •
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المنهج اإلسالمي في عالج االكتئاب 
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سيكولوجية اإلرشاد النفسي 
وفقاً لنموذج  اإلرشاد اإلسالمي
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PhD  •


Saint Petersburg state university Russia 
Federation  


Family Education Influence on Forming of 
SelfEvaluation of Schoolchildren with Mental 
Development Disorder Comparison Between 
Russian Families and Bedu area in Israel
    •


Saint Petersburg State University  Russia 
Federation  


Selfevaluation Research of Backward Children 
and Children with learning Disabilities
  •



املؤلف يف سطور : املؤلف يف سطور : 
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           •


Saint Petersburg State University  Russia 
Federation  


Peculiarities of Mentally Backward Children’s 
Image
  •

Herzen State Pedagogical University of Russia
• • •

املؤلف يف سطور : 
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