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 رؤية القسم

 

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

 رسالة القسم
 

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

 رسالة البرنامج
إعداد خريجين مرشدين أسريين متخصصين مؤهلين علميًا ومهنيًا يعملون على تحقيق الحاجات النفسية 

 واالجتماعية المتغيرة لألسر واألفراد في المجتمع األردني.

 ليميةالتع أهـداف البرنامج
اكساب الطلبة مهارات العمل على التطور والنماء النفسي االجتماعي المعرفي التربوي لألسر  .1

 واألفراد. 

 اكساب الطلبة مهارة تقديم االرشاد النفسي األسري والعالج لذوي االضطرابات النفسية. .2

 األسري. اكساب الطلبة مهارة القياس والتشخيص المستخدمة في مختلف مجاالت االرشاد النفسي .3
اكساب الطلبة مهارة إعداد البحوث النظرية الكمية منها والنوعية لتطوير أداء المرشدين النفسيين  .4

 في المؤسسات والجمعيات الحكومية والخاصة واإلقليمية.

إكساب الطلبة المهارات المهنية والتطبيقية الالزمة في ارشاد األسر واألفراد للقيام بأدوارهم في  .5
 مواقف العمل المختلفة. 

 توفير الفرصة للتعليم المستمر في المجاالت المرتبطة بالعمل ومهارات المساعدة التطبيقية. .6

االت االرشاد األسري والمساهمة التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي لتقديم االستشارات في مج .7
 في خدمة المجتمع.

 فهم ومراعاة االتجاهات األخالقية في العمل مع األسر واألفراد. .8
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 مخرجات البرنامج التعليمية
 

إعداد مرشدين متخصصين في اإلرشاد النفسي واألسري قادرين على المساهمة في عمليات تطوير  .1
 االرشاد وفهمه على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي. 

 تطبيق المعرفة ومهارات الطالب المكتسبة في مختلف مجاالت االرشاد النفسي األسري. .2

، واجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجاالت تطبيق مهارات البحث في اإلرشاد النفسي األسري  .3
 االرشاد األسري.

تطبيق مهارات اإلرشاد النفسي األسري في مستوياتها المختلفة في خدمة الفرد والجماعة ومؤسسات  .4
 المجتمع المحلي.

 تصميم وإعداد وتنفيذ البرامج االرشاد.  .5

 سبة في االرشاد النفسي األسري.تطبيق االختبارات والمقاييس وإعداد الخطط الالزمة والمنا .6

تطبيق األسس المهنية والقانونية واألخالقية واالجتماعية للمهنة. التي يحث عليها الجمعية االردنية  .7
 لعلم النفس والمؤسسات العالمية ذات االختصاص.

 تحليل مشكالت األسر واألفراد، ووضع الحلول المناسبة لها.  .8

 .اعد المهنية واألخالقية الخاصة باإلرشاد النفسي األسري التحلي باالتجاهات اإليجابية للقو  .9
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( 33من )اإلرشاد النفسي مسار األسري  تخصص تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في أواًل:

 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:
 

 نوع المتطلب المسار
عدد الساعات 

 المعتمدة
 النسبة المئوية%

 الرسالة
 %46 15 متطلبات التخصص اإلجبارية

 %27 9 االختيارية متطلبات التخصص

 %27 9 الرسالة

 33 33 المجموع

 الشامل
 %72 24 اإلجبارية متطلبات التخصص

 %28 9 االختيارية متطلبات التخصص

 33 33 المجموع
 

 نظام الترميز المعتمد في الجامعة
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 تشمل المواد اآلتية: معتمدة،ساعة  خمسة عشر( 15) اإلجبارية:المواد  أ.
متطلب 

 سابق
الساعات  عدد الساعات

 المعتمدة
 رقم المادة المادة الدراسية

 نظري  عملي
 10310703 مناهج البحث واألساليب اإلحصائية  3 3 0 

 10430702 التقييم في اإلرشاد النفسي والتربوي  3 3 0 

 10450702 نظريات وتقنيات اإلصالح األسري  3 3 0 

 والزواجي سري األرشاد اإلنظريات  3 3 0 
 ساليبهاأو 

10450703 

 10450706 تدريب ميداني في اإلرشاد األسري  3 1 2 

 

 ( تسع ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد اآلتية:9) المواد االختيارية: ب.
متطلب 

 سابق
الساعات  عدد الساعات

 المعتمدة
 رقم المادة المادة الدراسية

 نظري  عملي
 10430705 مقدمة في اإلرشاد األسري  3 3 0 

 10430703 جمعيال اإلرشاد 3 3 0 

 10450704 الفئات الخاصةإرشاد  3 3 0 

 10450705 الوقاية والتدخل في العنف األسري  3 3 0 

 10420703 الشخصية والتكيف 3 3 0 
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 الرسالة ج.

 رقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلب السابق

  الرسالة 9 

 

 تشمل المواد اآلتية: معتمدة،( أربعة وعشرون ساعة 24) :اإلجباريةالمواد أ. 

متطلب 
 سابق

الساعات  عدد الساعات 
 المعتمدة

 رقم المادة المادة الدراسية

 نظري  عملي
 10310703 مناهج البحث واألساليب اإلحصائية  3 3 0 

والتربوي  تقييم في االرشاد النفسيال 3 3 0   10430702 

 10450701 بحث تطبيقي في اإلرشاد األسري  3 3 0 

األسري وتقنيات اإلصالح  اتنظري 3 3 0   10450702 

 والزواجي سري األرشاد اإلنظريات  3 3 0 
اساليبهأو   

10450703 

 10430705 مقدمة في اإلرشاد األسري  3 3 0 

 10430703 اإلرشاد الجمعي 3 3 0 

 10450706 تدريب ميداني في اإلرشاد األسري  3 1 2 
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( تسع ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد اآلتية:9) االختيارية: الموادب.   

متطلب 
 سابق

الساعات  عدد الساعات
 المعتمدة

 رقم المادة المادة الدراسية
 نظري  عملي

 10450704 الفئات الخاصةإرشاد  3 3 0 

 10450705 الوقاية والتدخل في العنف األسري  3 3 0 

 10420702 النمو مراحل في النفسي اإلرشاد 3 3 0 

 10420703 الشخصية والتكيف 3 3 0 

 10420704 اضطرابات السلوك 3 3 0 

 

 

االمتحان الشامل: بعد أن ينهي الطالب المساقات المطلوبة منه بنجاح.: ثالثا    
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10310703 330 

يتناول هذا المساق التعريف بمناهج البحث المختلفة في العلوم النفسية والتربوية، وإعداد مخطط البحث، 
وأساليب المعاينة، وأدوات جمع البيانات، وتوظيف األساليب اإلحصائية في اختبار الفرضيات حول: 

باط، والنسبة(، باإلضافة إلى استخدام الرزمة اإلحصائية )المتوسط الحسابي، والتباين، ومعامل االرت
في تحليل البيانات، والكتابة العلمية لتقرير البحث، وأصول التوثيق بحسب  (SPSS) للعلوم االجتماعية

  (APA). نظام رابطة علم النفس األمريكي
 

 10430702 330 

يتناول هذا المساق طبيعة التقييم النفسي والقياس وأهدافه وأنواعه وادواته، المفاهيم االحصائية والقياس 
النفسي األساسية، دور التقييم في االرشاد التربوي والنفسي في دراسة الحالة، تقييم أبعاد السلوك االنساني 

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

  

 

 

10450702 330

توضيح اإلصالح األسري كنهج لمساعدة األسر على التعامل بفعالية مع القضايا  المساقيتضمن 
 األسري،، مهارات المصلح واالرشاد وتقنيات التفاوض اتونظري. المرتبطة باالنفصال والطالق

مع التركيز على الحضانة وتقسيم الممتلكات وإعادة هيكلة بناء  األردنفي محكمة األسرة في  صالحاال
 القضاء األردني. معاييراإلصالح وفق ومحاكاة  .األسريةعالقة ال
 

10450703330
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العالقات األسرية السوية والمرضية، تحليل  وبنائها،مفهوم األسرة، مناهج دراسة األسرة  المساق يتناول
توضيح التفاعل مفهوم  واألزواج،اعل والتواصل بين أفراد األسرة نظرية النظم وقضايا تتعلق بالتف

وواساليب  التفاعل األسري من خالل دمج نظرية النظم ونظم فرعية لألسرة نظريات اإلرشاد األسري,
وتحليل  ، عالج مشكالت األسرة والتخطيط لحياة سعيدةالتدخل واإلرشاد ل ومهارات االرشاد األسري, 

 .سريةالبحوث والنظريات حول الحياة األ

10430705330 

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

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

 

 10430703 330 

مفهوم االرشاد الجمعي والعناصر االساسية، نشأة المجموعة االرشادية ومراحل يتناول هذا المساق 
تطورها، ونظريات اإلرشاد الجمعي )التحليلية، السيكودراما، الوجودية، التمركز على الشخص، 
 الجشتالط، التحليل التفاعلي التبادلي، النظريات المعرفية السلوكية، االختيار/ الواقعية، الموجز والتركيز

 على الحل، تطبيق اإلرشاد الجمعي على طلبة المدرسة، أو األسرة واألطفال، أو مجموعات العمل.
 

 

 10420704 330 

يتناول هذا المساق اضطراب السلوك، وخصائصه، االضطراب السلوكي االنفعالي في المراحل العمريًة، 
طرابات السلوك، والمعايير المختلفة في الحكم على سواء السلوك، وتفسيرات كيفية قياس وتقييم اض

 النظريات الضطرابات السلوك، أساليب التدخل، والتطبيق على حاالت اضطراب السلوك
  

10420703330 
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يتناول هذا المساق الشخصية وسماتها والعناصر المكونة، الفروق الفردية في الشخصية، الشخصية 
واالمراض النفسية، الشخصية غير السوية، والعوامل المؤثرة في نمو الشخصية )المورثات الجينية 

 والعوامل البيئية(. نظريات تفسير الشخصية والصحة النفسية. 
 

 10420702 330 

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

اهقة، الوالدين الشباب واطفالهم وابائهم، منتصف العمر، األطفال ذوي الحاجات الخاصة المبكرة، المر 
واألسر المعرضة للخطر، الموت والوفاة والثكل، والخدمات اإلرشادية المالئمة للتعامل مع مشكالت 

 وأزمات تلك المراحل لتحقيق الصحة النفسية. 
 

10450705330

 األشقاء،وإساءة معاملة  لألطفال،اإلساءة الجسدية  :بأشكال العنف األسري يتضمن المساق التعريف  
وتحليل . وخطورتها االجتماعيةوالمعاشرة، وإساءة معاملة المسنين  ية، والزوجما قبل الزواجوعنف 

 مستوى الخدمات للناجين والمجرمين، على  ألساليب وتطبيقات. والوقاية، وتقييمهاستراتيجيات للتدخل ا
 .وتطوير البرامج االسرة والمجتمع،

 
10450706330

 أسري يشمل مهارة تطبيق ما تعلمه الطالب من نظريات اإلرشاد واإلرشاد األسري على حاالت إرشاد 
إعداد برنامج إرشادي يتضمن لألسر، و ت افي إحدى المؤسسات أو المراكز أو الجمعيات التي تقدم خدم

 ويطبق. األسري  أساليب اإلرشادو  اإلرشادية وفق نظرياتوبناء الخطة  المعلومات،تطبيق أدوات جمع 
ي ع حاالت ارشاد فالمشاركة بالعمل م ثم المرشد،المشاهدة لعمل  الثالث، التدريب الميداني بمراحله

  الطلبة.لمناقشة حاالت يرشدها  لقاء اسبوعي مع مدرس المادة ثم العمل منفردا، يتم ميدان،ال
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 10450704 3 30

والتعريف باآلثار النفسية واالجتماعية والسلوكية  وأهدافه،تتناول المادة التعريف بإرشاد الفئات الخاصة 
والمدمنين من حيث اإلدمان  والشيخوخة،التي تنشأ عند الفئات الخاصة من كبار السن الرشد المتأخر 

وتفسير هذه المعلومات في ضوء نظريات اإلرشاد،  ،وغيرهم المطلقين،وأبناء  واأليتام،والتعود، 
  إرشادهم. اتبرامج وجلس واالستفادة منها في

 

10450701  3 30 

تشمل المادة إعداد بحث مصغر أو استطالعي في مجال اإلرشاد األسري، وإعداد تقرير وفق خطوات 
  كلمة. 10.000العلمي عن هذه الدراسة ال يقل عن  ثالبح

 
 


