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 ا.ا وإقليمي  ا في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي محلي  التميز بنوعية الكوادر المؤهلة عملي  

من التدريب المتميز للكوادر لتقديم خدمات اإلرشاد النفسي والتربوي في  تحقيق مستوى عال  
 .مؤسسات المجتمع المختلفة

 .إعداد الكوادر المدربة والمحترفة في تقديم خدمات اإلرشاد النفسي والتربوي  .1
والمرشدين للعمل في كافة المؤسسات التربوية  نباألخصائييرفد المجتمع المحلي واإلقليمي  .2

 .واالجتماعية والصحية
 .تطوير مهارات البحث العلمي وتشجيع عمل البحوث والدراسات .3
 نشر ثقافة اإلرشاد النفسي والتربوي في كافة المجتمعات. .4

 

البرامج اإلرشادية التربوية والعالجية الفردية والجماعية وتنفيذها بما يتوافق والمراحل التعليمية بناء  .1
 .والعمرية المختلفة

 .توظيف المفاهيم النظرية وتطبيقاتها في مجاالت اإلرشاد النفسي المختلفة .2
 .اإلرشادية المختلفةتطبيق مهارات وفنيات اإلرشاد النفسي وتوظيفها في الخدمات  .3
 .تطبيق أدوات القياس واالختبارات النفسية المختلفة في عملية اإلرشاد النفسي والتربوي  .4
 األخالقية والقانونية في التعامل مع الحاالت اإلرشادية.فهم وتطبيق الجوانب  .5
ووضع الخطط  ،إجراء البحوث الموجهة للعمل وتوظيفها في التعرف على المشكالت العامة .6

 الجتها.لمع
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15

 %46 15 متطلبات التخصص اإلجبارية أوال  
 %27 9 االختياريةمتطلبات التخصص  ثانيا  
 %27 9 الرسالة ثالثا  

 100 33 المجموع
 

X x  7 0  x 

 

 4  1 

ـلالتسلسـ   ُمستوى المادة  
المجال 
 المعرفـي

 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

النفسي  اإلرشاد      
 والتربوي 

كلية العلوم  
 التربوية والنفسية

 15

سم المادةا رمز المادة  
عدد الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

  3 أساسيات البحث العلمي 10310701
  3 اإلحصاء في البحث العلمي 10310702
 10420701 3 ميداني في اإلرشادتدريب  10440701

  3 التربوي و التقييم في اإلرشاد النفسي  10430702
  3 نظريات اإلرشاد النفسي 10420701
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عدد الساعات  اسم المادة رمز المادة
 المعتمدة

 3 ساسيةالنفسي ومهاراته األاليب اإلرشاد أس 10430701

 3 علم نفس تربوي متقدم 10330701

 3 اإلرشاد الجمعي 10430703

 3 اإلرشاد المهني 10430704

 3 اضطرابات السلوك 10420704

 3 الشخصية والتكيف 10420703

 3 اإلرشاد النفسي في مراحل النمو 10420702

 3 قياس القدرات والميول 10340702

 

 

 10350701 الرسالة 9 
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10310701 330

اختيار  أساليبو األسس الفلسفية للبحث العلمي، وأنواعه: التاريخي، والوصفي، والتجريبي، والنوعي، 
 العينة، والقياس، والتوثيق، وبناء الفرضيات واختبارها، ويعد الطالب مشاريع بحوث في ضوء خبراته.  

10310702330

المساق ماهية اإلحصاء بأنواعه الوصفي، واالستداللي وأنواع العينات، وطرق المعاينة المختلفة، ويتناول 
المفاهيم األساسية في اإلحصاء، وخصائص التوزيعات العينية، ومعامالت االرتباط وتوظيفها، وتحليل 

والمقارنات والثنائي،  االنحدار، واختبار الفرضيات حول األوساط الحسابية، وتحليل التباين: األحادي،
في تحليل بيانات  (SPSS)البعدية. كما يتناول مهارات استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(، وقراءة χ2 ,t ,ANOVA  ،ANCOVAفعلية من خالل األساليب اإلحصائية المالئمة، مثل: )
بلغة احصائية  يهامخرجات ونتائج التحليل االحصائي وتفسيرها، والقدرة على كتابة تعليق علمي عل

 سليمة.
1044070133610420701

التدريبات العملية إلكســــاط الطالب المهارات والتقنيات واإلجراءات المســــتمدة من المفاهيم النظرية في 
والتربوي. كما يتضـــمن إكســـاط التقويم والتشـــخيص واإلرشـــاد والعالل في المجال الشـــخصـــي والمهني 

الطالب المهارات الالزمة إلعداد خطط اإلرشاد والعالل والتعرف على مصادر المجتمع من مؤسسات 
 .لحاالت ومتابعتها وتقييم النتائجمعاضدة وإجراءات إقفال ا
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10430702330

التقييم النفســـــــــي والقياس وأهدافه وأنواعه ويشـــــــــرص بعة المفاهيم االحصـــــــــائية ومفاهيم القياس طبيعة 
النفســـــي األســـــاســـــية، ويتناول دور التقييم في االرشـــــاد التربوي والنفســـــي، ويشـــــرص تقييم أبعاد الســـــلوك 

والميول االنســــــــــــــــاني المختلفــة مثــل األبعــاد المعرخيــة، الحيــاة المهنيــة وتخطيط الحيــاة والعمــل والقيم 
والشخصية االنسانية والعالقات بين األفراد وتقييم الصحة النفسية ويتناول أيضا  توصيل نتائج التقييم 

 للمسترشد والقضايا األخالقية في التقييم.
  

10420701330

وظيفة النظرية في االرشـــاد والعالل النفســـي ودورها في توجيه وتحديد ســـلوك المرشـــد والمســـترشـــد في 
العملية االرشــــادية. ويعرم مجموعة من االتجاهات النظرية االســــاســــية في االرشــــاد والعالل النفســـي 

السلوك  في دراسة تفصيلية معمقة تتناول وجهة نظر النظرية وموقفها من الشخصية واالنسان وتطور
الســوي والشــاال واالســس واالفتراضــات التي تقوم عليها واســاليبها في االرشــاد اضــافة الى اســتراتيجيات 
وتكنيكات االرشــاد والعالل الخاصــة بكل من تلت االتجاهات النظرية ويعرم في هذا االطار كل من 

اليس في العالل  نظريــات فرويــد في التحليــل النفســــــــــــــي. ونظريــة ادلر في علم النفس الفردي ونظريــة
العقالني االنفعالي الســـلوكي، والعالل الســـلوكي ونظرية روجرز في العالل المتمركز حول الشـــخص، 

تقائي في والعالل الوجودي والعالل الواقعي والعالل الجشــــــــــطالتي اضــــــــــافة الى االتجا  التكاملي واالن
 ونظريات ما بعد الحداثة. ،االرشاد والعالل النفسي

 

10430701330

وظيفة المهارات لكل نظرية في اإلرشـــــــاد النفســـــــي ودورها في تمكين المرشـــــــد من تشـــــــخيص الحاالت 
ة للنظريات المعرخية والســــــــــــــلوكية لتقديم خطة شــــــــــــــاملة للعالل. ويناقن األســــــــــــــاليب والفنيات المختلف

 التحليلية، الوجودية، الروجرية، الجشطالتية، التفاعلية، واالنفعالي السلوكي.و 
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10330701330 

، وتجعله ت التعلم والتعليم التي يقوم بهااكساط المعلومات والنظريات التي من شأنها ان توجه عمليا
اكثر قدرة على التعامل مع طلبته والجهات األخرى ضمن نطاق المدرسة ، والوعي بخصائص المتعلمين 

ته وتطبيقها في المواقف التربوية، النمائية ، والعوامل المؤثرة فيها ، وفهم عملية التعلم واستيعاط نظريا
واالختالفات بين المتعلمين في العمليات ، وطرق مراعاة الفروق الفردية وكيفية خلق الجو الفعال للتعلم

العقلية والنفسية، واستخدام التقويم بشكل مناسب ، وان يقوم بتوظيف المعرفة التي يكتسبها بشكل هادف 
 ونشط .

10430703330

يناميات الجماعة من خالل وظيفة اإلرشـــــاد الجمعي ودور  في عمل المرشـــــد والنظريات الرئيســـــة في د
كما يتضمن مراحل  عدة محاور منها وصف لطبيعة اإلنسان واثر السلوك الجماعي على تلت الطبيعة

 ثر اسلوط القيادة في اإلرشاد الجمعي ونوع المجموعة وحجمها وأهدافها اإلرشادية.أو حياة الجماعة 

10430704330

نظريات اإلرشــــــــاد المهني والمهارات المرتبطة بكل نظرية. كما يهدف  ودراســــــــةمفهوم العمل والوظيفة 
إلى إكســـــاط الدارســـــين مهارات اإلرشـــــاد المهني مثل تحليل متطلبات المهن المختلفة ومســـــ  مختلف 

 جوانب الشخصية وإجراء المواءمة بين متطلبات المهنة وخصائص الشخصية. 
 

10420704330

اضطراط السلوك من حيث معنا ، وخصائص المضطربين سلوكيا ، وكيفية قياس وتقييم اضطرابات 
السلوك، والمعايير المختلفة في الحكم على سواء السلوك، وتفسيرات النظريات الضطرابات السلوك، 

 فيها، والتطبيق على حاالت معينة.وعرم أهم االضطرابات السلوكية، وأساليب التدخل 
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10420703330

العوامل المؤثرة في الشخصية والعناصر المكونة لها. كما يتعرم لنظريات الشخصية المختلفة: 
يتناول عالقة جوانب السلوكية والمعرخية واإلنسانية والتحليلية والتوزيعات النظرية المنبثقة منها. كما 

الشخصية المختلفة بالتكيف والصحة النفسية واألساليب التي تسهم في تنمية الشخصية ورعايتها 
  للوصول بها إلى الصحة النفسية.

 
10420702330

خصائص النمو عبر المراحل المختلفة والمشكالت النمائية المرافقة لكل مرحلة كما يستعرم الخدمات 
اإلرشادية المالئمة للتعامل مع مشكالت وأزمات تلت المراحل وصوال  بالفرد إلى تحقيق الصحة النفسية. 

 ويؤكد على البرامج البنائية والوقائية إضافة إلى البرامج العالجية. 
 

 330

أبرز الجوانب النظرية والتطبيقية الختبارات القدرات والميول التي تهّم المربين والعاملين في مجاالت 
علم النفس واإلرشاد والتربية الخاصة، بما في اللت اختبارات الذكاء واالستعداد األكاديمي واالبداع 

 ت التحصيل والميول المقننة.واختبارا
 


