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.الريادة والتميز في جودة التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع محلًيا وإقليمًيا

وي إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة ومتمكنة معرفًيا ومهنًيا وأخالقًيا في مجال علم النفس الترب
 والتربوي، لتلبية احتياجات المجتمع بكفاءة وفاعلية.واإلرشاد النفسي 

 
 البرنامج رسالة

ؤهلة من خالل كوادر مإعداد خّريجين مؤّهلين ومتمّيزين لتلبية احتياجات المجتمع المحلي واإلقليمي، 
 وفًقا لمعايير إدماج التعليم اإللكتروني. وقادرة على مواكبة المعايير المحلية والدولية

 التعليمية: البرنامجأهداف 

 إعداد الكوادر المدربة والمحترفة في تقديم خدمات اإلرشاد النفسي والتربوي. .1

رفد المجتمع المحلي واإلقليمي باألخصائيين والمرشدين للعمل في كافة المؤسسات التربوية  .2
 واالجتماعية والصحية.

 تطوير مهارات البحث العلمي وتشجيع عمل البحوث والدراسات. .3

 ثقافة اإلرشاد النفسي والتربوي في كافة المجتمعات.نشر  .4

 

 :المخرجات التعليمية
 

 التعرف على نظريات اإلرشاد وتوظيفها في مجاالت اإلرشاد النفسي المختلفة. .1
 النفسي واالضطرابات النفسية. توضيح المفاهيم المرتبطة بالعملية اإلرشادية والتكيف .2
 إجراء بحوث تسهم في تطوير خدمات اإلرشاد المختلفة. .3
 اإلرشادية. العمليةمهارات وفنيات اإلرشاد النفسي في  تطبيق .4
 الجوانب األخالقية والقانونية في التعامل مع الحاالت اإلرشادية. توظيف .5
 فة.ية في المراحل العمرية المختلتصميم برامج إرشادية وقائية ونمائية وعالجية فردية وجمع .6
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( ساعة معتمدة 15تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي من )
 موزعة على النحو اآلتي:

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 %46 15 متطلبات التخصص اإلجبارية أواًل 

 %27 9 متطلبات التخصص االختيارية ثانًيا

 %27 9 الرسالة ثالًثا

 100% 33 المجموع

 

 

  
X x  7 0  x 

 

 4  1 

  ُمستوى المادة  التسلســل
المجال 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي

      
اإلرشاد النفسي 

 والتربوي 
 

كلية العلوم التربوية 
 والنفسية
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 :اآلتية المساقات( ساعة معتمدة وتشمل 15أواًل: المساقات االجبارية )

 اسم المساق رقم المساق
عدد الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 3 مناهج البحث واألساليب اإلحصائية 10310703
 

10430701 
أساليب اإلرشاد النفسي ومهاراته 

 األساسية

3  

 10420701 3 تدريب ميداني في اإلرشاد 10440701

  3 التقييم في اإلرشاد النفسي والتربوي  10430702

  3 نظريات اإلرشاد النفسي 10420701

 

 اآلتية: اتالمساقساعات معتمدة يختارها الطالب من  9ثانيًا: المساقات االختيارية: ويخصص لها 

 عدد الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

 3 مقدمة في االرشاد األسري  10430705

 3 اإلرشاد الجمعي 10430703

 3 اإلرشاد المهني 10430704

 3 اضطرابات السلوك 10420704

 3 الشخصية والتكيف 10420703

 3 اإلرشاد النفسي في مراحل النمو 10420702

 3 القدرات والميولقياس  10340702

 

 ثالثًا: الرسالة

 رقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 ***** الرسالة 9 
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 ، المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3)  مناهج البحث واألساليب اإلحصائية  10310703

ط العلوم النفسية والتربوية، وإعداد مخطيتناول هذا المساق التعريف بمناهج البحث المختلفة في   
ت البحث، وأساليب المعاينة، وأدوات جمع البيانات، وتوظيف األساليب اإلحصائية في اختبار الفرضيا

حول: )المتوسط الحسابي، والتباين، ومعامل االرتباط، والنسبة(، باإلضافة إلى استخدام الرزمة 
حليل البيانات، والكتابة العلمية لتقرير البحث، وأصول في ت (SPSS) اإلحصائية للعلوم االجتماعية

  (APA). التوثيق بحسب نظام رابطة علم النفس األمريكي

 

 ، المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3أساليب اإلرشاد النفسي ومهاراته األساسية ) 10430701 

الفعالة  مهارات المقابلةاألساليب والفنيات األساسية، مهارات االرشاد المصغر، يتناول هذا المساق 
صغاء والفحص وادارة الحالة )الحضور واالنتباه السلوك اللفظي وغير اللفظي واالستماع الجيد واال
لفعال، اواالستجابة واالحترام، إعطاء المعلومات والمشاركة الوجدانية والكشف عن الذات، والتواصل 

ع ل(، والعالقة االرشادية الفعالة، وضديناميكية الشخصية )مشاعر المسترشد وسلوكه في التواص
ت األهداف العالجية وفق نظريات االرشاد واساليبها وتطبيقها في عملية مع األفراد والمجموعا

 واألسر، تحت إشراف األستاذ المدرس في مواقف إرشاد أدائية واقعية.

 

 (10420701، المتطلب السابق: 6،ع:3،ن:3ميداني في اإلرشاد ) تدريب 10440701 

م النظرية التدريبات العملية على المهارات والتقنيات واإلجراءات المستمدة من المفاهييتناول هذا المساق 
في التقييم والتشخيص واإلرشاد والعالج في المجال الشخصي والمهني والتربوي. المهارات الالزمة 

ضدة وإجراءات إغالق إلعداد خطط اإلرشاد والعالج والتعرف على مصادر المجتمع من مؤسسات معا
 الحاالت ومتابعتها وتقييم النتائج.
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 ، المتطلب السابق :(0،ع:3،ن:3التقييم في اإلرشاد النفسي والتربوي ) 10430702 

ة والقياس طبيعة التقييم النفسي والقياس وأهدافه وأنواعه وادواته، المفاهيم االحصائييتناول هذا المساق 
وك التقييم في االرشاد التربوي والنفسي في دراسة الحالة، تقييم أبعاد السلالنفسي األساسية، دور 

بين  االنساني )المعرفية، الحياة المهنية وتخطيط الحياة والعمل والقيم والميول والشخصية والعالقات
 األفراد توصيل نتائج التقييم للمسترشد والقضايا األخالقية في التقييم.

  

 ، المتطلب السابق :(0،ع:3،ن:3اإلرشاد النفسي )نظريات  10420701 

 تعريف مفهوم النظرية، نظريات اإلرشاد والعالج النفسي وأساليبها: العقالنيةيتناول هذا المساق 
االختيار،  \االنفعالية السلوكية، والسلوكية المعرفية، والسلوكية االجتماعية، والمعرفية، والواقعية

 والموجز بالتركيز على الحلالتفاعلي التبادلي, ظاهرية، والجشتلط,, والتحليلية، والوجودية، وال
 والقصصية البنائية, والنظم واالختيارية والتكاملية، تطبيق اساليب النظريات في مجاالت اإلرشاد

 المختلفة

 

 ، المتطلب السابق:(0،ع:3،ن:3مقدمة في االرشاد األسري ) 10430705 

السوية  عوامل التغيير األسري، العالقات األسرية وتصنيفها،مفهوم األسرة وانواعها يتناول هذا المساق  
ووظائفها، والعالقات األسرية المرضية، األنظمة األسرية في األردن، اثر التغير االجتماعي 

االرشاد األسري وفق  في والتشخيصواالقتصادي على االنساق القبائلي في األردن، مهارات التقييم 
 نظريات اإلرشاد األسرى, دراسة حالة اسرة غير سوية مرضية .

 

 ، المتطلب السابق :(0،ع:3،ن:3اإلرشاد الجمعي ) 10430703 

مفهوم االرشاد الجمعي والعناصر االساسية، نشأة المجموعة االرشادية ومراحل يتناول هذا المساق 
حليلية، السيكودراما، الوجودية، التمركز على الشخص، تطورها، ونظريات اإلرشاد الجمعي )الت

الواقعية، الموجز والتركيز  \الجشتلط، التحليل التفاعلي التبادلي، النظريات المعرفية السلوكية، االختيار
 ألسرة واألطفال، أو مجموعات العمل. ااد الجمعي على طلبة المدرسة، أو على الحل، تطبيق اإلرش
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 ، المتطلب السابق :(0،ع:3،ن:3اإلرشاد المهني )  10430704

يات تطور االرشاد المهني والعوامل الداخلية والخارجية في االختيار المهني، نظر يتناول هذا المساق 
الحداثة.  التعلم االجتماعي المعرفي ونظريات ما بعد المهني،والنمو  التحليلية،اإلرشاد المهني المعرفية 

مهارات اإلرشاد المهني وفق نظريات االرشاد المهني تحليل متطلبات المهن المختلفة واستراتيجية 
 االرشاد المهني

 

 ، المتطلب السابق :(0،ع:3،ن:3اضطرابات السلوك ) 10420704

 طراب السلوكي االنفعالي في المراحل العمريًة،اضطراب السلوك، وخصائصه، االضيتناول هذا المساق 
كيفية قياس وتقييم اضطرابات السلوك، والمعايير المختلفة في الحكم على سواء السلوك، وتفسيرات 

 والتطبيق على حاالت معينة. التدخل،النظريات الضطرابات السلوك، أساليب 

 

 ، المتطلب السابق :(0،ع:3،ن:3الشخصية والتكيف ) 10420703

الشخصية وسماتها والعناصر المكونة، الفروق الفردية في الشخصية، الشخصية يتناول هذا المساق 
واالمراض النفسية، الشخصية غير السوية، والعوامل المؤثرة في نمو الشخصية )المورثات الجينية 

 والعوامل البيئية(. نظريات تفسير الشخصية، اشخصية والصحة النفسية. 

 

 ، المتطلب السابق :(0،ع:3،ن:3شاد النفسي في مراحل النمو )اإلر  10420702 

حل أثر الوراثة والبيئة على النمو في مرا خصائص النمو عبر مراحل الحياة،يتناول هذا المساق 
ل والوالدة، الرعاية الوالدية والمشكالت النمائية لكل مرحلة من مراحل تطور حياة الفرد: الحم الحياة،

ي الحاجات المراهقة، الوالدين الشباب واطفالهم وابائهم، منتصف العمر، األطفال ذو الطفولة المبكرة، 
مل مع الخاصة واألسر المعرضة للخطر، الموت والوفاة والثكل، والخدمات اإلرشادية المالئمة للتعا

 مشكالت وأزمات تلك المراحل لتحقيق الصحة النفسية. 

  



 
 

 

F101, Rev. c 

Ref.: Deans' Council Session (10/2020-2021), Decision No.: 06, Date:  28/12/2020 
 

8-8 
 

 

 ، المتطلب السابق:(0، ع:3، ن،3)            قياس القدرات والميول  10340702

تجاهات، أبرز الجوانب النظرية والتطبيقية الختبارات ومقاييس القدرات، والميول وااليتناول هذا المساق 
ية ومقاييس الشخصية، المختلفة التي تهّم المربين والعاملين في مجاالت علم النفس واإلرشاد والترب

بداع رات الذكاء، والنظريات التي تفسر الذكاء، واالستعداد األكاديمي، واالالخاصة، بما في ذلك اختبا
 واختبارات التحصيل والميول المقننة، والصعوبات التي تواجه الباحثين في هذا المضمار.

 


