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  رؤية القسم:

حلًيا مربوي التميز  واالرتقاء بنوعية الكوادر المؤهلة عملًيا في مجال اإلرشاد النفسي والت
قليمًيا.  وا 

 

 القسم:رسالة 

سي تحقيق مستوى عاٍل من التدريب المتميز للكوادر لتقديم خدمات اإلرشاد النف

 .والتربوي في مؤسسات المجتمع المختلفة

 

 أهـداف القسم:

  النفسي والتربويإعداد الكوادر المدربة والمحترفة في تقديم خدمات اإلرشاد. 
 وية رفد المجتمع المحلي واإلقليمي باألخصائيين والمرشدين للعمل في كافة المؤسسات الترب

 .واالجتماعية والصحية
 تطوير مهارات البحث العلمي وتشجيع عمل البحوث والدراسات. 
 .نشر ثقافة اإلرشاد النفسي والتربوي في كافة المجتمعات 

 

 مخرجات القسم التعليمية:

 ة.المختلف لعمريةاء الخريج للبرامج اإلرشادية التربوية والعالجية بما يتوافق والمراحل التعليمية وابن 
 الخريج بتطبيق المعايير المهنية المعتمدة عالميًا في اإلرشاد النفسي والتربوي التزام. 
 مي.ث العلالخريج بالقضايا األخالقية والقانونية في التعامل مع الحاالت اإلرشادية والبح التزام 
  د اإلرشاد جميعها لممارسة اإلرشاد في قطاعات مختلفة مثل: اإلرشاتمكن الخريج من مهارات

 الصحي والنفسي واالجتماعي والتوجيه المهني.
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 مكونات الخطة

( ساعة 33الرشاد النفسي والتربوي  من )اتتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير  في تخصص 

 معتمدة موزعة على النحو اآلتي:

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل
 %72 24 متطلبات التخصص اإلجبارية أوالا 

ا   %28 9 متطلبات التخصص االختيارية ثانيا

 100 33 المجموع

 

 نظام الترميز المعتمد في الجامعة

X x  x x  x x  4  1 

  ُمستوى المادة  التسلســــل
المجال 

 المعرفـي
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

      
االرشاد النفسي 

 والتربوي 
 

كلية العلوم التربوية 

 والنفسية

 

 آلتيةاوتشمل المواد    ( ساعة معتمدة24أوالً: المساقات االجبارية )

 أسم المادة رمز المادة
عدد الساعات 

 المعتمدة

 3 أساسيات البحث العلمي 10473011
 3 اإلحصاء في البحث العلمي 10473012
 3 متقدم -علم نفس تربوي 10272012

 3 في اإلرشاد التربوي والنفسيالتقييم  10476022
 3 نظريات االرشاد النفسي 10475012
 3 أساليب االرشاد النفسي ومهاراته االساسية 10476021
 3 تدريب ميداني في اإلرشاد 10475021
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 3 اإلرشاد الجمعي 10474021
 24 المجموع

 

 ن المواد التالية.الطالب مساعات معتمدة يختارها  9المساقات اإلختيارية ويخصص لها ثانياً:  

 

 

 عدد الساعات رقم المادة رمز المادة

 3 اإلرشاد المهني 10474023

 3 اضطرابات السلوك 10476014

 3 الشخصية والتكيف 10475022

 3 اإلرشاد النفسي في مراحل النمو 10474022

 3 قياس القدرات والميول 10476023

 27 المجموع

 

 : بعد أن ينهي الطالب المساقات المطلوبة منه بنجاحثالثا: االمتحان الشامل

 وصف المساقات

ساعات  3      أساسيات البحث العلمي  10473011

 المعتمدة 

بحث هذا المساا  فاي اسساس الفلسافية للبحاث العلماي وأنواعاهي التااريخي والوتافيب والتجريبايب ي-

الطالاب  وبنااء الفرضايات واختبارهاا ويعادوالنوعين وفي أسااليب اختياار العيناة والقيااس والتو ياقب 

 مشاريع بحوث في ضوء خبراته من هذا المسا .

ساعات  3  اإلحصاء في البحث العلمي                                            10473012

 معتمدة 

يتناول مسا  االحصاء الوحدات التدريسية بشكل متدرج ومتسلسل ليناسب القدرات المختلفة للطلبة -

حتى يسهل عليهم تعلمها ونوضيح أهميته في مجاالت الحياة المختلفة وبيان مفهوم الطريقة 

 م نتناول  االحصائية وابعادها المختلفة بما في ذلك الطريقة العلمية في اختيار العينات وأنواعها ومن

مقاييس النزعة المركزية  م مقاييس التشتت ومقاييس العالقة بين المتغيرات بأنواعهاب وكذلك 

موضوع التوزيع الطبيعي للخصائص الطبيعية واإلنسانية وتقدير معلمات المجتمع االحصائية 

ممارسة  اعتمادا على معرفة المعلمات في حالة العينات الماخوذه من تلك المجتمعات . وسيجري
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بعض التمارين والتدريبات العملية لكي يصبح بمقدور الطالب فهم المبادئ اإلحصائية من حيث 

 مضامينها وطر  استخدامها على نحو يساعده في إجراء البحوث العلمية.

 

 ساعات معتمدة  3            متقدم     –علم نفس تربوي  10272012

بيقاي الااذي يحااول تطبيااق المباادئ والنظريااات نفس التطعلام الانفس التربااوي هاو أحااد فاروع علاام الا-

ل وطار  والتكنيكات على السلوك االنساني في المواقف التربوية. وهو يغطي الطر  التربوية واشكا

لتادريس ة وطار  االتعلم والتعليم المتضمنة المتعلمين انفسهم. هذه الطر  ومادة التعلم والبيئة التربوي

يبب هااا وعلااى مختلااف اسفااراد والدافعيااة وانتقااال ا اار الااتعلم والتاادروالبواعااث علااى مختلااف أنواع

 صيل.والذاكرة البعيدة والقريبة والنسيانب والذكاء وحل المشكالت واإلبداعب وطر  قياس التح

 

ساعات  3      التقييم في االرشاد التربوي والنفسي       10476022

 معتمدة 

ة واالجتمااعيب والتعارع علاى المفااهيم المتعلقا النفساي والترباوييتناول هذا المسا  طبيعاة التقيايم -

ا جاب توفرهابعملية القياس مثل الصد  والثبات والعينة والفقراتب كما يتنااول المساا  المهاارات الوا

ييس بالفاحص واسخالقيات المهنية لالختصاتيب وتدريبات عملية على تطبيق بعض المقاييس كمقاا

 يب والشخصيةب واالختبارات االسقاطية.الذكاءب والسلوك التكيف

 

ساعات  3                          نظريات االرشاد النفسي  10475012

 معتمدة 

تناااول هااذا المسااا  مفهااوم النظريااة فااي االرشاااد ودورهااا فااي العمليااة االرشااادية وتتضاامن عرضااا ي-

ب الجشاطالتوالمعرفياة السالوكيةب للنظريات التحليليةب وادلرب والوجودياةب واالنساانيةب والسالوكيةب و

 والواقعيةب والشمولية.

 

ساعات  3   أساليب االرشاد النفسي ومهاراته االساسية    10476021

 معتمدة 

هاادع هااذا المسااا  إلااى إكسااال الاادارس المهااارات اإارشااادية المرتبطااة بفنيااات المقابلااة االرشااادية ي-

بثقاة عان إكساال الادارس اسسااليب اإلرشاادية المنومهارات بناء العالقاة اإلرشاادية. كماا يهادع إلاى 

 بعض االتجاهات اإلرشادية مثل السلوكية والمعرفية واإلنسانية والتحليلية.

 

ساعات  3        تدريب ميداني في االرشاد  10475012

 معتمدة 

ستمدة مان يتناول هذا المسا  التدريبات العملية إلكسال الطالب المهارات والتقنيات واإلجراءات الم-

المفاهيم النظرية في التقويم والتشخيص واإلرشاد والعالج في المجال الشخصي والمهناي والترباوي. 
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كما يتضمن إكسال الطالب المهارات الالزمة إلعداد خطط اإلرشاد والعالج والتعرع علاى مصاادر 

 المجتمع من مؤسسات معاضدة وإجراءات إقفال الحاالت ومتابعتها وتقييم النتائج.

سااااااااااااااااااعات  3       االرشاد الجمعي  10474021

 معتمدة 

تناول المسا  وظيفة اإلرشااد الجمعاي ودوره فاي عمال المرشاد والنظرياات الرئيساة فاي دينامياات ي-

بيعاة الجماعة من خالل عدة محاور منها وتف لطبيعة اإلنسان وا ر السلوك الجماعي على تلاك الط

حجمهاا اسلول القيادة في اإلرشاد الجمعي ونوع المجموعاة وكما يتضمن مراحل حياة الجماعة وإ ر 

 وإهدافها اإلرشادية.

 

ساعات  3       االرشاد المهني 10474023

 معتمدة 

هدع هذا المسا  إلى تعريف الدارسين بمفهوم العمل والوظيفاة وإطالعهام علاى نظرياات اإلرشااد ي-

لمهناي إكساال الدارساين مهاارات اإلرشااد االمهني والمهارات المرتبطة بكل نظرية. كما يهادع إلاى 

ين مثل تحليل متطلباات المهان المختلفاة ومساح مختلاف جواناب الشخصاية الفارد وإجاراء المواءماة با

 متطلبات المهنة وخصائص الشخصية.

 

ساعات  3      اضطرابات السلوك   10476014

 معتمدة 

لمضطربين سلوكياب وكيفية ال السلوك من حيث معناهب وخصائص ايتناول هذا المسا  اضطر-

 سيراتقياس وتقييم اضطرابات السلوكب والمعايير المختلفة في الحكم على سواء السلوكب وتف

 النظريات الضطرابات السلوكب وعرض أهم االضطرابات السلوكيةب وأساليب التدخل فيهاب

 والتطبيق على حاالت معينة.

 

ساعات  3      الشخصية والتكيف     10475022

 تمدة مع

ريات تناول هذا المسا  العوامل المؤ رة في الشخصية والعناتر المكونة لها. كما يتعرض لنظي-

ها. كما بثقة منالمن الشخصية المختلفةي السلوكية والمعرفية واإلنسانية والتحليلية والتوزيعات النظرية

نمية تفي  ب التي تسهميتناول عالقة جوانب الشخصية المختلفة بالتكيف والصحة النفسية واسسالي

 الشخصية ورعايتها للوتول بها إلى الصحة النفسية.

 

ساعات  3     االرشاد النفسي في مراحل النمو 10474022

 معتمدة 

يتناول هذا المسا  خصائص النمو عبر المراحل المختلفة والمشكالت النمائية المرافقة لكل مرحلة -

كما يستعرض الخدمات اإلرشادية المالئمة للتعامل مع مشكالت وأزمات تلك المراحل وتوالً 
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ى البرامج بالفرد إلى تحقيق الصحة النفسية. ويؤكد المسا  على البرامج البنائية والوقائية إضافة إل

 العالجية. 

 

سااااااااااااااااعات  3       قياس القدرات والميول  10375011

 معتمدة 

ماربين تناول هذا المسا  أبرز الجوانب النظرية والتطبيقية الختبارات القدرات والميول التاي تهاما الي-

داد واالستعء والعاملين في مجاالت علم النفس واإلرشاد والتربية الخاتةب بما في ذلك اختبارات الذكا

 اسكاديمي واالبداع واختبارات التحصيل والميول المقننة.

 

سااااااااااااااااااعات  3       حلقة بحث    10673013

 معتمدة 

تناول هذا المسا  عرضا للمفاهيم اسساساية فاي البحاث العلماي ومراجعاة لخطاوات البحاث العلماي ي-

ت ياتهاب وجماع المعلومااوكيفية تحدياد هادع او أهاداع الدراساية وعناتارهاب وكيفياة تايا ة فرضا

لاااى المطلوباااة وبنااااء اسدوات وإيجااااد تااادقها و باتهااااب والمعالجاااة اإلحصاااائية للبياناااات وتاااوال إ

 االستنتاجات وكيفية تنظيم مراجع الدراسة. وذلكم من أجل تطوير مقترح الدراسة.

 

 

 

 


