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رؤية القسم:

حليا
عمليا في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي م ً
التميز واالرتقاء بنوعية الكوادر المؤهلة ً

قليميا.
وا ً

رسالة القسم:

تحقيق مستوى عا ٍل من التدريب المتميز للكوادر لتقديم خدمات اإلرشاد النفسي
والتربوي في مؤسسات المجتمع المختلفة.
أهـداف القسم:
 إعداد الكوادر المدربة والمحترفة في تقديم خدمات اإلرشاد النفسي والتربوي.
 رفد المجتمع المحلي واإلقليمي باألخصائيين والمرشدين للعمل في كافة المؤسسات التربوية
واالجتماعية والصحية.
 تطوير مهارات البحث العلمي وتشجيع عمل البحوث والدراسات.
 نشر ثقافة اإلرشاد النفسي والتربوي في كافة المجتمعات.
مخرجات القسم التعليمية:
 بناء الخريج للبرامج اإلرشادية التربوية والعالجية بما يتوافق والمراحل التعليمية والعمرية المختلفة.
 التزام الخريج بتطبيق المعايير المهنية المعتمدة عالمياً في اإلرشاد النفسي والتربوي.
 التزام الخريج بالقضايا األخالقية والقانونية في التعامل مع الحاالت اإلرشادية والبحث العلمي.
 تمكن الخريج من مهارات اإلرشاد جميعها لممارسة اإلرشاد في قطاعات مختلفة مثل :اإلرشاد
الصحي والنفسي واالجتماعي والتوجيه المهني.

 مكونات الخطة
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 تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في تخصص .االرشاد النفسي والتربوي من ()33
ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:
التسلسل
أوالا
ثانيا ا
المجموع


عدد الساعات المعتمدة النسبة المئوية

نوع المتطلب
متطلبات التخصص اإلجبارية
متطلبات التخصص االختيارية

24

%72

9

%28

33

100

 نظام الترميز المعتمد في الجامعة
التسلســــل

ُمستوى المادة

المجال
المعرفـي

4

1

رمـــز القِســــــــــــم

رمـــز الكُلية

االرشاد النفسي
والتربوي

العلوم التربوية
والنفسية

 أوالً :المساقات االجبارية ( )24ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية
أسم المادة

رمز المادة

عدد الساعات
المعتمدة

10473011

أساسيات البحث العلمي

3

10473012

اإلحصاء في البحث العلمي

3

10272012

علم نفس تربوي -متقدم

3

10476022

التقييم في اإلرشاد التربوي والنفسي

3

10475012

نظريات االرشاد النفسي

3

10476021

أساليب االرشاد النفسي ومهاراته االساسية

3

10475021

تدريب ميداني في اإلرشاد

3

10474021

اإلرشاد الجمعي

3
24

المجموع
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 ثانياً :المساقات اإلختيارية ويخصص لها  9ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد
التالية.



رمز المادة

عدد الساعات

رقم المادة

10474023

اإلرشاد المهني

3

10476014

اضطرابات السلوك

3

10475022

الشخصية والتكيف

3

10474022

اإلرشاد النفسي في مراحل النمو

3

10476023

قياس القدرات والميول

3
27

المجموع


 ثالثا :االمتحان الشامل :بعد أن ينهي الطالب المساقات المطلوبة منه بنجاح
 وصف المساقات
3
 10473011 أساسيات البحث العلمي
ساعات المعتمدة
- يبحث هذا المساق في األسس الفلسفية للبحث العلمي وأنواعه :التاريخي والوصفي ،والتجريبيي،
والنوعين وفي أساليب اختيار العينة والقياس والتوثيق ،وبناء الفرضيات واختبارها ويعد الطاليب
مشاريع بحوث في ضوء خبراته من هذا المساق.
 3ساعات
 10473012 اإلحصاء في البحث العلمي
معتمدة
- يتناول مساق االحصاء الوحدات التدريسية بشكل متدرج ومتسلسل ليناسب القدرات المختلفة
للطلبة حتى يسهل عليهم تعلمها ونوضيح أهميته في مجاالت الحياة المختلفة وبيان مفهوم
الطريقة االحصائية وابعادها المختلفة بما في ذلك الطريقة العلمية في اختيار العينات وأنواعها
ومن ثم نتناول مقاييس النزعة المركزية ثم مقاييس التشتت ومقاييس العالقة بين المتغيرات
بأنواعها ،وكذلك موضوع التوزيع الطبيعي للخصائص الطبيعية واإلنسانية وتقدير معلمات
المجتمع االحصائية اعتمادا على معرفة المعلمات في حالة العينات الماخوذه من تلك المجتمعات
 .وسيجري ممارسة بعض التمارين والتدريبات العملية لكي يصبح بمقدور الطالب فهم المبادئ
اإلحصائية من حيث مضامينها وطرق استخدامها على نحو يساعده في إجراء البحوث العلمية.
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 3ساعات معتمدة
 10272012 علم نفس تربوي – متقدم
- علم النفس التربوي هو أحد فروع علم النفس التطبيقي اليذي يحياول تطبييق المبيادئ والنظرييات
والتكنيكات على السيلوك االنسياني فيي المواقيف التربويية .وهيو يغطيي الطيرق التربويية واشيكال
وطييرق الييتعلم والتعليييم المتضييمنة المتعلمييين انفسييهم .هييذه الطييرق ومييادة الييتعلم والبي يية التربوييية
وطييرق التييدريس والبواعييث علييى مختلييف أنواعهييا وعلييى مختلييف األفييراد والدافعييية وانتقييال اثيير
التعلم والتدريب ،والذاكرة البعيدة والقريبة والنسيان ،واليذكاء وحيل المشيكالت واإلبيداع ،وطيرق
قياس التحصيل.

3
 10476022 التقييم في االرشاد التربوي والنفسي
ساعات معتمدة
- يتناول هذا المساق طبيعة التقييم النفسي والتربوي واالجتماعي ،والتعرف على المفاهيم المتعلقة
بعملييية القييياس ملييل الصييدق واللبييات والعينيية والفقييرات ،كمييا يتنيياول المسيياق المهييارات الواجييب
توفرهييا بالفيياحص واألخالقيييات المهنييية لالختصاصييي ،وتييدريبات عملييية علييى تطبيييق بعييض
المقاييس كمقاييس الذكاء ،والسلوك التكيفي ،والشخصية ،واالختبارات االسقاطية.

3
 10475012 نظريات االرشاد النفسي
ساعات معتمدة
- ي تناول هذا المساق مفهوم النظرية في االرشاد ودورها فيي العمليية االرشيادية وتتضيمن عرضيا
للنظريييييات التحليلييييية ،وادليييير ،والوجودييييية ،واالنسييييانية ،والسييييلوكية ،والمعرفييييية السييييلوكية،
والجشطالت ،والواقعية ،والشمولية.

 3ساعات
 10476021 أساليب االرشاد النفسي ومهاراته االساسية
معتمدة
- يهدف هذا المساق إلى إكساب الدارس المهيارات اإارشيادية المرتبطية بفنييات المقابلية االرشيادية
ومهارات بناء العالقة اإلرشادية .كما يهدف إلى إكساب الدارس األساليب اإلرشادية المنبلقية عين
بعض االتجاهات اإلرشادية ملل السلوكية والمعرفية واإلنسانية والتحليلية.

3
 10475012 تدريب ميداني في االرشاد
ساعات معتمدة
- يتناول هذا المساق التدريبات العملية إلكساب الطالب المهارات والتقنيات واإلجراءات المسيتمدة
من المفاهيم النظريية فيي التقيويم والتشيخيص واإلرشياد والعيالج فيي المجيال الشخصيي والمهنيي
والتربييوي .كميييا يتضيييمن إكسييياب الطاليييب المهييارات الالزمييية إلعيييداد خطييي اإلرشييياد والعيييالج
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والتعرف على مصادر المجتمع من مؤسسات معاضدة وإجراءات إقفال الحاالت ومتابعتها وتقييم
النتائج.
3
 10474021 االرشاد الجمعي
ساعات معتمدة
- يتناول المساق وظيفة اإلرشاد الجمعي ودوره في عمل المرشد والنظريات الرئيسة في ديناميات
الجماعة مين خيالل عيدة محياور منهيا وصيف لطبيعية اإلنسيان واثير السيلوك الجمياعي عليى تليك
الطبيعيية كمييا يتضييمن مراحييل حييياة الجماعيية وإثيير اسييلوب القيييادة فييي اإلرشيياد الجمعييي ونييوع
المجموعة وحجمها وإهدافها اإلرشادية.

 3ساعات
 10474023 االرشاد المهني
معتمدة
- ي هييدف هييذا المسيياق إلييى تعريييف الدارسييين بمفهييوم العمييل والوظيفيية وإطالعهييم علييى نظريييات
اإلرشيياد المهنييي والمهييارات المرتبطيية بكييل نظرييية .كمييا يهييدف إلييى إكس ياب الدارسييين مهييارات
اإلرشيياد المهنييي ملييل تحليييل متطلبييات المهيين المختلفيية ومسييح مختلييف جوانييب الشخصييية الفييرد
وإجراء المواءمة بين متطلبات المهنة وخصائص الشخصية.

ساعات
3
 10476014 اضطرابات السلوك
معتمدة
- يتناول هذا المساق اضطراب السلوك من حيث معناه ،وخصائص المضطربين سلوكيا ،وكيفية
قياس وتقييم اضطرابات السلوك ،والمعايير المختلفة في الحكم على سواء السلوك ،وتفسيرات
النظريات الضطرابات السلوك ،وعرض أهم االضطرابات السلوكية ،وأساليب التدخل فيها،
والتطبيق على حاالت معينة.

ساعات
3
 10475022 الشخصية والتكيف
معتمدة
- يتناول هذا المساق العوامل المؤثرة في الشخصية والعناصر المكونة لها .كما يتعرض لنظريات
الشخصية المختلفة :السلوكية والمعرفية واإلنسانية والتحليلية والتوزيعات النظرية المنبلقة منها.
كما يتناول عالقة جوانب الشخصية المختلفة بالتكيف والصحة النفسية واألساليب التي تسهم في
تنمية الشخصية ورعايتها للوصول بها إلى الصحة النفسية.

3
 10474022 االرشاد النفسي في مراحل النمو
ساعات معتمدة
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- يتناول هذا المساق خصائص النمو عبر المراحل المختلفة والمشكالت النمائية المرافقة لكل
مرحلة كما يستعرض الخدمات اإلرشادية المالئمة للتعامل مع مشكالت وأزمات تلك المراحل
وصوالً بالفرد إلى تحقيق الصحة النفسية .ويؤكد المساق على البرامج البنائية والوقائية إضافة
إلى البرامج العالجية.

3
 10375011 قياس القدرات والميول
ساعات معتمدة
- يتنيياول هييذا المسيياق أبييرز الجوانييب النظرييية والتطبيقييية الختبييارات القييدرات والميييول التييي تهييم
المربين والعياملين فيي مجياالت عليم الينفس واإلرشياد والتربيية الخاصية ،بميا فيي ذليك اختبيارات
الذكاء واالستعداد األكاديمي واالبداع واختبارات التحصيل والميول المقننة.

 3سااااااااااااااااااعات
 10673013 حلقة بحث
معتمدة
- يتنيياول هييذا المسيياق عرضييا للمفيياهيم األساسييية فييي البحييث العلمييي ومراجعيية لخطييوات البحييث
العلمي وكيفية تحدييد هيدف او أهيداف الدراسيية وعناصيرها ،وكيفيية صييااة فرضيياتها ،وجميع
المعلومات المطلوبة وبناء األدوات وإيجاد صدقها وثباتها ،والمعالجة اإلحصائية للبيانات وصوال
إلى االستنتاجات وكيفية تنظيم مراجع الدراسة .وذلكم من أجل تطوير مقترح الدراسة.
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