مخرجات التعلم والروابط ذات العالقة ىف بنك املعرفة املرصى
مادة علم النفس (أدىب) الصف الثالث الثانوى العام الدرايس 2022 / 2021
املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي
الرابط

مخرجات التعلم
الوحدة االولي :الذكاء والتعلم

https://lms.ekb.eg/repository/resource/872fb690-38b4-4ad6-9cef-0fdd7d57513a/ar

الفصل االول :الذكاء والواحد والذكاءات المتعددة

1.1يوضح تطور مفهوم الذكاء .
2.2يعلل رفض (جاردنر) فكرة أحادية الذكاء .
3.3يفرس مفهوم الذكاء.
4.4يفرس مفهوم كل من الذكاء ( اللغوي -املنطقي الريايض  -البرصي املكاين  -الجسمي -الحريك –
املوسيقي – االجتامعي – الشخيص ).
5.5يستنتج خصائص كل من ذوي الذكاء ( اللغوي  -املنطقي الريايض – البرصي املكاين  -الجسمي –
الحريك – املوسيقي – االجتامعي – الشخيص ).
6.6يعطي تطبيقات تربوية لكل من الذكاء ( اللغوي  -املنطقي الريايض – البرصي املكاين  -الجسمي –
الحريك – املوسيقي – االجتامعي – الشخيص ) .
7.7يعطي مقرتحات لتنمية كل من الذكاء ( اللغوي -املنطقي الريايض – البرصي املكاين  -الجسمي -
الحريك – املوسيقي – االجتامعي – الشخيص ) .
8.8يستنتج العالقة االرتباطية بني الذكاءات املتعددة .

اختبار ( :)1عىل موضوع الذكاء الواحد والذكاءات املتعددة
https://lms.ekb.eg/repository/resource/54fbbc5e-1462-4f99-bc3f-df53ba3bd8b3/ar

تدريب ( :)1عىل موضوع الذكاء الواحد والذكاءات املتعددة
https://lms.ekb.eg/repository/resource/d45fb7da-06cd-448a-8571-38817de9f083/ar

الذكاء الواحد والذكاءات املتعددة
https://lms.ekb.eg/repository/resource/bfae1913-57f1-47eb-b608-e3c1446f1495/ar

تدريب ( :)2عىل موضوع الذكاء الواحد والذكاءات املتعددة
https://lms.ekb.eg/repository/resource/4d671da4-ccbe-4285-97d5-869a6425c454/ar

الذكاء الواحد والذكاءات املتعددة| أنواع الذكاءات املتعددة
https://lms.ekb.eg/repository/resource/4549da1b-a8f2-48ba-9567-42a1e5b7bfe4/ar

الذكاء الواحد والذكاءات املتعددة

https://lms.ekb.eg/repository/resource/eaa9a345-76af-4369-a4dd-6b9b970a297f/ar

اختبار ( :)2عىل موضوع الذكاء الواحد والذكاءات املتعددة
https://lms.ekb.eg/repository/resource/7588442c-82a5-4711-99cc-9e2b80358961/ar

الذكاء الواحد والذكاءات املتعددة| مفاهيم الذكاء ورؤية جاردنر
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املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي

مخرجات التعلم

الرابط
https://lms.ekb.eg/repository/resource/e924152a-ff44-42f0-a429-1a6aaf007412/ar

الفصل الثاني 1 :نظريات التعلم و تطبيقاتها

اختبار ( :)1عىل موضوع نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية

9.9يفرس مفهوم التعلم .
1010يعلل وجود مناذج ونظريات للتعلم.
1111يحلل املوقف التعليمي عند كل من(بافلوف -ثورندايك -الجشطالت  -نورمان ).
1212يعطي أمثلة تطبيقية لقوانني التعلم عند كل من (بافلوف -ثورندايك -الجشطالت  -نورمان )
1313يعطي مواقف حياتيه لالستفادة من نظرية التعلم عند كل من (بافلوف -ثورندايك -الجشطالت
 نورمان ).1414يفرس قوانني نظرية التعلم عند كل من (بافلوف -ثورندايك - -نورمان ).
1515يستنتج سامت وخصائص التعلم بالفهم واالستبصار .
1616يوضح مبثال املفاهيم األساسية
1717يوضح العمليات التي يتم من خاللها تجهيز ومعالجة املعلومات عند الفرد

https://lms.ekb.eg/repository/resource/e0ee2ca4-1e09-4a6f-99d8-8ecd1594f7dc/ar

نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية | نظرية التعلم الرشطي الكالسييك
https://lms.ekb.eg/repository/resource/8caf4dd0-530f-4553-9feb-8aeb92d38234/ar

تدريب ( :)3عىل موضوع نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية
https://lms.ekb.eg/repository/resource/47957978-1568-412c-bdd6-61335c7a4700/ar

نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية | مقدمة عن مناذج ونظريات التعلم
https://lms.ekb.eg/repository/resource/8f1ec379-3214-4b00-b16d-4457234b49ab/ar

نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية | نظرية التعلم باملحاولة والخطأ – قوانني النظرية
https://lms.ekb.eg/repository/resource/debbe5d3-36cc-419e-8cdb-d6812cd378ad/ar

تدريب ( :)1عىل موضوع نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية
https://lms.ekb.eg/repository/resource/58309dd0-0974-4eae-8bd1-7de9ad831181/ar

اختبار ( :)1عىل موضوع نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية
https://lms.ekb.eg/repository/resource/072172a0-5016-4e2c-8718-ed44f2fd04f2/ar

نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية | مقدمة ومعنى التعلم
https://lms.ekb.eg/repository/resource/66e6c839-12a8-4eb2-81b7-c8f7475d367d/ar

نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية | نظرية التعلم الرشطي الكالسييك
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املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي

مخرجات التعلم

الرابط
https://lms.ekb.eg/repository/resource/610e0ab6-02f1-48e7-9691-322467f64558/ar

نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية
https://lms.ekb.eg/repository/resource/50de3080-3caf-412d-bd6a-02137e210e1b/ar

نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية| نظرية التعلم بالفهم واالستبصار – الجشطلت – خصائص
النظرية ومواقف حياتية
https://lms.ekb.eg/repository/resource/d7cdf432-582f-41e1-98c8-41361c1ae091/ar

نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية | نظرية التجهيز ومعالجة املعلومات
https://lms.ekb.eg/repository/resource/a712bd4a-c62e-4c0d-a6d5-c3aecbbd8b51/ar

نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية
https://lms.ekb.eg/repository/resource/c1d663cc-e310-4a84-acbb-0ba85d01f98e/ar

تدريب ( :)2عىل موضوع نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية
https://lms.ekb.eg/repository/resource/c7a4e140-7e75-4829-bd19-823413de49d5/ar

نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية | نظرية التعلم بالفهم واالستبصار  -الجشطلت
https://lms.ekb.eg/repository/resource/3c3b1479-d21c-446e-a6f3-8a13bf0259d9/ar

نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية | نظرية التعلم باملحاولة والخطأ
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املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي

مخرجات التعلم

الرابط
https://lms.ekb.eg/repository/resource/ea00bb7a-236a-4f38-99c0-808960d91a0c/ar

الفصل الثالث :مبادئ التعلم الجيد و أسس االستذكار الفعال

أسس االستذكار الفعال
https://lms.ekb.eg/repository/resource/eb7938c0-0e0d-4fb6-bbb5-1d5b1ec1fe94/ar

1818يرشح مبادئ التعلم الجيد

1919يعطي أمثلة لالستفادة من مبادئ التعلم الجيد يف مواقف حياتية .
2020يفرس أسس االستذكار الفعال.
2121يعطي أمثلة لالستفادة من أسس االستذكارالجيد .
2222يقرتح أساليب جديدة لالستذكار الفعال يف ضوء مادرس.

مبادئ التعلم وأسس االستذكار الفعال
https://lms.ekb.eg/repository/resource/8242a011-5ae4-4dda-afe6-b0a67ae8fdff/ar

تدريب ( :)1عىل موضوع مبادئ التعلم الجيد وأسس االستذكار الف ٌعال
https://lms.ekb.eg/repository/resource/145eceba-e05a-418a-85a2-f07a616a36f0/ar

اختبار ( :)1عىل موضوع مبادئ التعلم الجيد وأسس االستذكار الفعال
https://lms.ekb.eg/repository/resource/eb7938c0-0e0d-4fb6-bbb5-1d5b1ec1fe94/ar

مبادئ التعلم وأسس االستذكار الفعال
https://lms.ekb.eg/repository/resource/ba6ca18a-57ec-4461-b3bf-45228424ad62/ar

اختبار ( :)2عىل موضوع مبادئ التعلم الجيد وأسس االستذكار الفعال
https://lms.ekb.eg/repository/resource/7f2c1158-f848-4416-8f2c-ac9d6bb5bb6c/ar

مبادئ التعلم الجيد وأسس االستذكار الفعال | مبادئ التعلم الجيد
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املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي
الرابط

مخرجات التعلم
الوحدة الثانية :التنمو االنساني

https://lms.ekb.eg/repository/resource/0f8d364c-26ab-4e03-8a97c19930ed35c5/ar

الفصل االول  :النمو  -تعريفه و مبادئه و العوامل المؤثرة فيه

النمو  -تعريفه ومبادئه والعوامل املؤثرة فيه| مبادئ عامة للنمو

2323يفرس مفهوم النمو.
2424يحلل مفهوم النمو .
2525يرشح املبادئ العامة للنمو.
2626يعطي أمثله للمبادئ العامة للنمو.
2727يفرس العوامل املؤثرة يف النمو اإلنساين .
2828يعطي أمثلة للعوامل املؤثرة يف النمو.
2929يقرتح أساليب جديدة ملواجهة اآلثار السلبية للعوامل املؤثرة يف النمو .

https://lms.ekb.eg/repository/resource/7d8d70e5-37ad-4468-b5c8adcbfa84ee12/ar

اختبار ( )2عىل موضوع النمو – تعريفه ومبادئه والعوامل املؤثرة فيه
https://lms.ekb.eg/repository/resource/7ec70756-d15b-4dec-9c6152fa8a70f47f/ar

النمو  -تعريفه ومبادئه والعوامل املؤثرة فيه| العوامل املؤثرة يف النمو
https://lms.ekb.eg/repository/resource/f2f0e665-91ee-4b62-969bd815a4a0ba7a/ar

تدريب  :عىل موضوع النمو  -تعريفه ومبادئه والعوامل املؤثرة فيه
https://lms.ekb.eg/repository/resource/d4200c5b-886b-454a-939960602fa2f9b4/ar

النمو  -تعريفه ومبادئه والعوامل املؤثرة فيه| تعريف النمو
https://lms.ekb.eg/repository/resource/c4e1808c-c92f-48b2-9ce5c7af32d15084/ar

اختبار ( :)1عىل موضوع النمو – تعريفه ومبادئه والعوامل املؤثرة فيه
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املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي

مخرجات التعلم

الرابط
https://lms.ekb.eg/repository/resource/ca09b96a-2252-4a5c-bd9e-cbe28a47b15b/ar

الفصل الثاني  :النمو فى مرحلة الطفولة (الرضاعة -المبكرة -الوسطى -المتأخرة)

اختبار ( :)1عىل موضوع النمو يف مرحلة الطفولة (الرضاعة – املبكرة – الوسطى – املتأخرة)
https://lms.ekb.eg/repository/resource/2eec8d04-e39c-49a8-b436-e1a9a8baa63b/ar

3030يرشح العوامل املوثرة عيل الجنني .
.
الجنينية
املرحله
يف
والجنني
األم
عيل
3131يستخلص اآلثار السلبية املرتتبة
تدريب ( :)2عىل موضوع النمو يف مرحلة الطفولة (الرضاعة_املبكرة_الوسطى_املتأخرة)
3232يعطي مقرتحات جديدة لكيفية التغلب عيل اآلثار السلبية املرتتبة عيل األم والجنني يف املرحلة
https://lms.ekb.eg/repository/resource/0548c774-d259-4dc9-accb-655d28d4b384/ar
الجنينية.
النمو ىف مرحلة الطفولة (الرضاعة_املبكرة_الوسطى_املتأخرة)| مرحلة الطفولة املبكرة
3333يلخص مظاهر النمو يف كل من مراحل( الرضاعة -الطفولة املبكرة -الطفولة الوسطى و املتأخرة).
و
3434يوضح مظاهر النمو املختلفة يف كل من مراحل( الرضاعة -الطفولة املبكرة -الطفولة الوسطى
https://lms.ekb.eg/repository/resource/c5f32fd2-96f2-4592-8405-65bd555b3996/ar
املتأخرة).
النمو ىف مرحلة الطفولة (الرضاعة_املبكرة_الوسطى_املتأخرة)| مظاهر النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة
3535يستنتج الصفات اإليجابية ملظاهر النمو املختلفة يف مرحلة الرضاعة .
3636يعطي مقرتحات جديدة لالستفادة من الصفات اإليجابية للنمو يف كل من مراحل ( الرضاعة -
https://lms.ekb.eg/repository/resource/8d4455b2-d24e-4647-9965-addf84ce2858/ar
الطفولة املبكرة  -الطفولة الوسطى واملتأخرة ) .
النمو يف مرحلة الطفولة (الرضاعة_املبكرة_الوسطى_املتأخرة) |تقسيم مراحل النمو

https://lms.ekb.eg/repository/resource/c5898b57-f872-4c40-a827-8420cc3dd2ba/ar

اختبار ( :)2عىل موضوع النمو يف مرحلة الطفولة (الرضاعة – املبكرة – الوسطى – املتأخرة)
https://lms.ekb.eg/repository/resource/8545ae3c-6605-42c7-a17d-d0c7c14ded02/ar

النمو ىف مرحلة الطفولة (الرضاعة_املبكرة_الوسطى_املتأخرة)| النمو يف مرحلتي الطفولة الوسطى
واملتأخرة (طفل املرحلة االبتدائية)

https://lms.ekb.eg/repository/resource/41d4e446-8778-4aa3-91c4-bc85f5a5231c/ar

النمو يف مرحلة الطفولة (الرضاعة_املبكرة_الوسطى_املتأخرة) | مرحلة ما قبل الوالدة
https://lms.ekb.eg/repository/resource/41d4e446-8778-4aa3-91c4-bc85f5a5231c/ar

النمو يف مرحلة الطفولة (الرضاعة_املبكرة_الوسطى_املتأخرة) | مرحلة ما قبل الوالدة
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املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي

مخرجات التعلم

الرابط
https://lms.ekb.eg/repository/resource/c8dee23a-02d7-45be-b051-13afe9ba8c14/ar

تدريب ( :)1عىل موضوع النمو يف مرحلة الطفولة (الرضاعة _ املبكرة _ الوسطى _ املتأخرة)
https://lms.ekb.eg/repository/resource/32977a24-235c-4961-801a-26c6704c2223/ar

تدريب ( :)4عىل موضوع النمو يف مرحلة الطفولة (الرضاعة_املبكرة_الوسطى_املتأخرة)
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املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي

مخرجات التعلم

الرابط
https://lms.ekb.eg/repository/resource/ffb3d0f3-c705-477a-9f15-81eb7137e2b1/ar

الفصل الثالث :النمو فى المراهقة

النمو ىف املراهقة

3737يستخلص التحديات واملطالب األساسية ىف مرحلة املراهقة .
3838يعطى بعض املقرتحات ملواجهة املطالب والتحديات األساسية يف مرحلة املراهقة .
3939يرشح مظاهر النمو املختلفة يف مرحلة املراهقة .
4040يعطي مقرتحات جديدة لالستفادة من العمليات العقلية يف مرحلة املراهقة .
4141يعطي بعض املقرتحات للتغلب عيل الرصاعات املختلفة للمراهقة.
4242يقرتح أساليب لتحقيق التوافق بني النموذج األخالقي للكامل ومتطلبات املجتمع .
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املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي
الرابط

مخرجات التعلم
الوحدة الثالثه  :الشخصية وأساليب التوافق النفسي و االجتماعي

https://lms.ekb.eg/repository/resource/4c6d027c-e739-4db6-ae610177e4a62e25/ar

الفصل االول :الشخصية

4343يفرس التعريفات املختلفة للشخصية .
4444يربر مفهوم الشخصية كتنظيم وسيط بني املثري واالستجابة .
4545مييز بني النظريات املختلفة للشخصية .
4646يقيم نظرية األمناط .
4747ينب املحددات األساسية لكل من ( نظرية التحليل النفيس ،النظرية السلوكية ،النظرية اإلنسانية) يف الشخصية .
4848يستخلص السامت املختلفة لنامذج الشخصية املختلفة.
4949يعطي أحكاما لبعض الشخصيات يف ضوء فهمه للنامذج املختلفة للشخصية.

الشخصية
https://lms.ekb.eg/repository/resource/cf0bb32a-9974-48ac-a203ed5d6a6a2a44/ar

أسئلة واختبارات ( )1عىل وحدة الشخصية وأساليب التوافق النفيس واالجتامعي
https://lms.ekb.eg/repository/resource/5ced12b2-422f-4c2a-b695562874ed747b/ar

الشخصية  /تدريب 2
https://lms.ekb.eg/repository/resource/399e1f4b-10a6-452c-8cab330f089a12a8/ar

أسئلة واختبارات ( )2عىل وحدة الشخصية وأساليب التوافق النفيس واالجتامعي
https://lms.ekb.eg/repository/resource/f863f0e5-8552-485a-8340eae6700f448a/ar

الشخصية  /تدريب 2
https://lms.ekb.eg/repository/resource/c3cbf813-ce41-46c3-bd00279e9e6e35f5/ar

تدريب عىل موضوع الشخصية ()1

https://lms.ekb.eg/repository/resource/aa79d3e7-0c4e-4e1a-9031f021564ef4c3/ar

تدريب عىل موضوع الشخصية ()2
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املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي

مخرجات التعلم

الرابط
https://lms.ekb.eg/repository/resource/a31b3226-a595-4a18-ad08-72e6ff9ff3a2/ar

الفصل الثاني :االتجاهات والقيم

الشخصية| مفاهيم الشخصية
https://lms.ekb.eg/repository/resource/09e648ef-6545-47d6-893c-215ac8adc10c/ar

5050يعطي مواقف حياتية لالتجاه وعوامل تغيريه .
5151يستخلص العالقة التفاعلية بني مكونات االتجاه .
5252يربر أهمية دراسة االتجاه يف حياتنا .
5353يوضح خصائص االتجاه .
5454يرشح وظائف االتجاه .
5555يفرس مفهوم القيم .
5656يعطي أمثلة حياتية لخصائص القيم .
5757يوضح كيفية اكتساب القيم.
5858يرشح العوامل التي تؤثر يف القيم .
5959يحلل دور التنشئة االجتامعية يف تشكيل قيم الفرد

الشخصية
https://lms.ekb.eg/repository/resource/604295cb-b7fe-4b2e-a0de-70060bfce955/ar

أسئلة واختبارات ( )3عىل وحدة الشخصية وأساليب التوافق النفيس واالجتامعي
https://lms.ekb.eg/repository/resource/34d97a52-30a2-431b-8639-fbd5524e85e6/ar

تدريب ( :)2عىل موضوع الشخصية.
https://lms.ekb.eg/repository/resource/321cd194-8355-4b67-a327-d20f78ae20e5/ar

الشخصية| أنواع الشخصيات
https://lms.ekb.eg/repository/resource/1216028c-abb2-46b1-8ee8-f81045477bca/ar

االتجاهات والقيم
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املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي

مخرجات التعلم

الرابط
https://lms.ekb.eg/repository/resource/de88aa29-f146-421e-9ddf-e690ca552588/ar

الفصل الثالث :أساليب التوافق

أساليب التوافق | القلق
https://lms.ekb.eg/repository/resource/285dbf5e-5ac0-4927-9948-7cf37eb49233/ar

6060يفرس املعاين املختلفة للتوافق .
6161مييز بني أنواع التوافق .
6262يوضح كل من أساليب التوافق املبارش وغري املبارش.
6363يعطي أمثلة تطبيقية لكل من أساليب التوافق املبارش وغري املبارش.
6464يربر عملية اللجوء إيل أساليب التوافق غري املبارش .

أساليب التوافق| الرصاع
https://lms.ekb.eg/repository/resource/2de09739-a991-4478-b81f-5a5000a2c1e7/ar

أسئلة واختبارات ( )1عىل درس أساليب التوافق
https://lms.ekb.eg/repository/resource/37045441-e9ea-48fb-a2b0-7e7c13e3e2b1/ar

أساليب التوافق| أنواع التوافق
https://lms.ekb.eg/repository/resource/c8ea64ac-460e-4b6b-b9fe-cd9d6dd223f1/ar

أساليب التوافق| نتائج اإلحباط والرصاع
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املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي
الرابط

مخرجات التعلم

https://lms.ekb.eg/repository/resource/7e5c2db3-8fda-43c3-bd8c-a4b4faf88fdc/ar

الفصل الرابع  :أساليب حل الصراعات و مواجهة االحباطات

أساليب التوافق| اإلحباط

6565يفرس العوامل التي تؤدي إيل اإلحباط .
6666يعطي أمثلة لعوامل اإلحباط
6767يفرس املفاهيم التالية ( اإلحباط  -الرصاع – القلق )
6868يعطي مواقف حياتية ألنواع الرصاعات املختلفة .
6666يستخلص العوامل املرتتبة عيل نتائج اإلحباط والرصاع
6767يعطي مناذج واقعية ملظاهر القلق .
 6868مييزبني مستويات القلق املختلفة .
6969يعطي مناذج لصور القلق املختلفة .

https://lms.ekb.eg/repository/resource/8164f034-7f00-4669-bb29-e0c003fac326/ar

أسئلة واختبارات ( )2عىل درس االتجاهات والقيم
https://lms.ekb.eg/repository/resource/b0cec5d3-9e1a-44eb-9eaa-7706c8aee5bc/ar

أساليب التوافق  /تدريب 3
https://lms.ekb.eg/repository/resource/7cd60b15-9f27-43b8-83e2-84f48e766071/ar

أساليب التوافق| مفهوم التوافق
https://lms.ekb.eg/repository/resource/8ea2d2c8-4f51-43b1-b125-c6a378ca80e9/ar

تدريب ( )1عىل موضوع أساليب التوافق
https://lms.ekb.eg/repository/resource/b9ca1583-e528-4069-ab00-be7113f3338a/ar

أسئلة واختبارات ( )1عىل درس أساليب حل الرصاعات ومواجهة اإلحباطات
https://lms.ekb.eg/repository/resource/cf0bb32a-9974-48ac-a203-ed5d6a6a2a44/ar

أسئلة واختبارات ( )1عىل وحدة الشخصية وأساليب التوافق النفيس واالجتامعي
https://lms.ekb.eg/repository/resource/399e1f4b-10a6-452c-8cab-330f089a12a8/ar

أسئلة واختبارات ( )2عىل وحدة الشخصية وأساليب التوافق النفيس واالجتامعي
https://lms.ekb.eg/repository/resource/e0d18a26-d212-4818-b888-271c2d701213/ar

أساليب حل الرصاعات ومواجهة اإلحباطات  /تدريب 1
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املصادر املتاحة عىل بنك املعرفة املرصي
الرابط

مخرجات التعلم

https://lms.ekb.eg/repository/resource/cf7fa1a5-9fc7-4fa7-ab47-1bf61e1d89d7/ar

أساليب حل الرصاعات ومواجهة اإلحباطات | األساليب غري املبارشة
https://lms.ekb.eg/repository/resource/5f1f39c4-a66a-4274-88f7-3842ae3e81a5/ar

أساليب حل الرصاعات ومواجهة اإلحباطات  /تدريب 2
https://lms.ekb.eg/repository/resource/5ddd9581-1876-4147-8210-4201a26ca419/ar

أسئلة واختبارات ( )2عىل درس أساليب حل الرصاعات ومواجهة اإلحباطات
https://lms.ekb.eg/repository/resource/8540a7c6-2922-4a22-b7ca-c9764c568c92/ar

أساليب حل الرصاعات ومواجهة اإلحباطات | األساليب املبارشة
https://lms.ekb.eg/repository/resource/604295cb-b7fe-4b2e-a0de-70060bfce955/ar

أسئلة واختبارات ( )3عىل وحدة الشخصية وأساليب التوافق النفيس واالجتامعي
https://lms.ekb.eg/repository/resource/6b4628cb-3f60-43c0-a19e-bb74018f8380/ar

أساليب حل الرصاعات ومواجهة االحباطات | مظاهر األساليب غري املبارشة
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