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 االرشاد النفسي والتربويتخصص . 2
 خمرج ت التدلم املقصو  :أ اًل: 

 ة  املتعلقة ب علوماترف وامليكون الطالب قادرا على اكتساب املعا أنينبغي 

 املعرفة والفهم 

ريج على قدر بوي، يكون اخلسي والرتالنف تري يف اإلرشادبإنتهاء دراسة برنامج املاجس

 من الفهم والدراية بكل من 

 ية.جدانية واملهارية والوالنفسخصائص األفراد النمائية واملعرفية والعقلية و .1

 بها. رتبطةاألساسيات والنظريات اإلرشادية، واملعارف امل .2

 .لنفسي والرتبويارشاد إلال اجممباديء وأساسيات املمارسة املهنية اجليدة يف  .3

 ي والرتبوي.د النفسإلرشاااملباديء األخالقية والقانونية ملمارسة مهنة  .4

 ي والرتبوي.د النفسإلرشااالتطورات العلمية والقضايا املعاصرة يف جمال  .5

 أساسيات وأخالقيات البحث العلمي. .6

 املهارات العقلية والذهنية 

يج قةادرًا  وي، يكةون اخلةر  ي والرتبة لنفسة ااد بانتهاء دراسةة برنةامج املاجسةتري يف اإلرشة    

 على 

ملشةةكالت ايةةاس عليهةةا حلةةل يةةة والقلرتبوحتليةةل وتقيةةيم املعلومةةات واملشةةكالت النفسةةية وا  .1

 للمستفيدين.

 ت املهنية.وي حلل املشكالوالرتب لنفسياالربط بني املعارف املختلفة يف جمال اإلرشاد  .2

 كلة حبثية.حول مش هجيةمن إجراء دراسة حبثية و/ أو إعداد دراسة علمية .3

 ي والرتبوي.د النفسإلرشااتقييم املخاتر يف املمارسات املهنية يف جمال  .4

رشةةادية  احةةل العمليةةة اإل ارسةةة مري وممالتخطةةيط لتطةةوير األداء يف جمةةال العمةةل اإلرشةةاد     .5

 ومكوناتها.

 املهارات العملية/ املهنية 

ريج قةادرًا  بةوي، يكةون اخلة   والرت سةي النف بانتهاء دراسةة برنةامج املاجسةتري يف اإلرشةاد    

 على 

 بوي.د النفسي والرتاإلرشا جمال إتقان املهارات املهنية األساسية واحلديثة يف .1

 .رتبوية احلديثةدية والإلرشااتنفيذ مراحل العملية اإلرشادية وفق النظريات  .2
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 ا.نفيذهبناء الربامج اإلرشادية الفردية واجلماعية وت .3

 رجاته.تقويم العمل اإلرشادي وط .4

 إعداد التقارير اإلرشادية وكتابتها. .5

 املهارات التحويلية/ املنتقلة 

ريج قةادرًا  بةوي، يكةون اخلة   سةي والرت النف بانتهاء دراسةة برنةامج املاجسةتري يف اإلرشةاد    

 على 

 علومات.وامل استخدام املصادر املختلفة للحصول على املعارف .1

 التواصل الفعال بأنواعه وأشكاله املختلفة. .2

 .تلفةل يف فريق، وقيادة فرآ يف سياقات مهنية طالعم .3

 إدارة الوقت بكفاءة وفاعلية. .4

 وضع قواعد ومؤشرات لتقييم أداء اآلخرين. .5

النفسةةةي   جمةةةال اإلرشةةةادهنيةةةة يفسةةة امل اسةةتخدام تكنولوجيةةةا املعلومةةةات مبةةةا خيةةةدم املمار  .6

 والرتبوي.

 شخصية.يبية الالتدروالتقويم الذاتي وحتديد اإلحتياجات التعليمية  .7

 ولية.القدرة على العمل حتت الضغط واإللتزام واملسؤ .8

 ا وتقنية املعلومات، وأهمه االتصالمهارات 

خلةةريج اوي، يكةةون لةةدى ي والرتبةةالفسةة بانتهةةاء دراسةةة برنةةامج املاجسةةتري يف اإلرشةةاد  

 القدرة على 

 ة اإلرشادية.العملي ية يفتوظيف األدوات التقنية واحلاسوب بكفاءة وفعال .1

 صل مع فئات ذوي اإلحتياجات اخلاصة.التوا .2

 نرتنت.لوجه وعرب اإل  وجهًاتابيًاالتواصل والتفاعل النشط مع اآلخرين شفويُا وك .3

 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة يف اإلرشاد. .4

 التعبري عن أفكار  بوسائل طتلفة ونشرها. .5

 والقيم والبعد األخالقي  االجتاهات

 اخلريج  بوي، يكون لدىسي والرتالنف ري يف اإلرشادبانتهاء دراسة برنامج املاجست

 ي.رشادإجتاهات إجيابية ءو مهنية اإلرشاد والعمل اإل .1

 يتقبل املسرتشدين ويتفهم مشكالتهم. .2

ها سةةرية الةةيت تضةةمن واعةةد القضةةمن  حيةةافظ علةةى سةةرية املعلومةةات اخلاصةةة باملسرتشةةدين    .3

 أخالقيات العمل اإلرشادي.
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 ق السليم واملناسب.ملتزم بقواعد السلوك واخلل .4

 يسعى ليكون منوذجًا وقدوة حيتذى بها. .5

 م.اءاتهمتسامح ويتفهم معتقدات اآلخرين وآرائهم وانتم .6

 .جدي ويتحمل املسؤولية يف تقديم خدمات اإلرشاد .7

 

 :ث نيً : سوق الد ل

هنيةةة در أكادمييةةة مخةةريج كةةوا وي بتيهةةتم برنةةامج ماجسةةتري اإلرشةةاد النفسةةي والرتبةة   

الي، واملؤسسةات  والتعلةيم العة   الرتبية سساترشاد النفسي والرتبوي للعمل يف مؤمتخصصة يف اإل

بوي، والرعايةة  د النفسي والرتز اإلرشامراكواالجتماعية، وتقديم االستشارات الفنية ملؤسسات 

 وغريها.

 شروط االلتحاق بالبرنامج:
 علةةى أحةةد  ن حاصةةاًلكةةا إذا لتخصةةصايقبةةل الطالةةب للدراسةةة لدرجةةة املاجسةةتري يف هةةذا     .1

 املؤهالت اآلتية 

ات اجلامعةة مةةن إحةةدى أوفتوحةةة س املدرجةةة البكةةالوريوس يف الرتبيةةة مةةن جامعةةة القةةد  (أ)

 .%( كحد أدنى70مي )حبيث يكون معدله الرتاكاألخرى املعرتف بها 

فسةية،  اد، الصةحة الن ه واإلرشلتوجيادرجة البكالوريوس يف أحد التخصصات اآلتية   (ب)

الجتمةاع،  اجتماعيةة، علةم   دمةة اال ة، اخل، العلةوم الرتبوية  الرتبية اخلاصةة، علةم الةنفس   

افسةي  القبةول علةى أسةاس تن    أدنةى. يكةون   %( كحةد 70ومبعدل تراكمي )، الفلسفة

 حسب معايري الكلية. 

 نامج.ددها جلنة الربايري حت ملعأن جيتاة الطالب املقابلة الشخصية بنجال تبقًا .2

  .ةكليلا يلتزم الطالب بتعليمات منح درجة املاجستري يف .3

 

 

 

شةةة مل االمتحةةة ن ال  مسةةة ر بةةةويث لثةةةً : متطلبةةة ت ختصةةةص اإلرشةةة   الردسةةةي  الرت 

 : مس ر الرس ل (

كةان   اإذجةة املاجسةتري   سةية لدر الدرا يعفى الطالب من دراسة مقررات يف خطتةه  أنميكن  .1

وة وةن حبيةث ال يتجةا   ،الوريوسالبكة  قد درسها يف مستوى عال أي بعد حصوله على درجة

 .ساعات معتمدة (9)قررات هذ  امل
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  على النحو اآلتي ( ساعة موةعة 36يدرس الطالب ) .2

 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة حسب املسارين 

 المساقات االجبارية:

   اآلتي مبينة يف اجلدول  ( ساعة معتمدة21الطالب  )يدرس 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 نظريات االرشاد وتطبيقاتها 6150

 - - 3 3 اإلرشاد اجلمعي 6151

 - 2 1 3 يف اإلرشادالقياس النفسي  6156

 - - 3 3 اإلرشاد املدرسي 6157

 6150، 6157 - 3 3 ساعة( 200) تدريب ميداني يف اإلرشاد 6158

 - - 3 3 تصميم البحث وأساليبه 6162

 6162 - 3 3 يف رسائل املاجستري حلقة حبث 6163

  2 19 21 اجمل وع

 المساقات االختيارية:

 االتية   من بني املساقات  ( ساعات معتمدة9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 قضايا معاصرة يف اإلرشاد  6152

 - - 3 3 همرأسرشاد ذوي احلاجات اخلاصة وإ 6153

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

 الساعات املعتمدة املتطلب الساعات املعتمدة املتطلب

 21 مساقات اجبارية 21 مساقات اجبارية 1

 9 مساقات اختيارية 9 مساقات اختيارية 2

 6 (2( ، )1الرسالة ) 6 (2، ) (1حلقة حبث ) 3

 36 اجملموع 36 اجملموع 
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 اإلرشاد الزواجي واألسري 6154

 - - 3 3 العملية اإلرشادية 6155

 - - 3 3 اإلشراف يف اإلرشاد 6159

 - - 3 3 رشاد املهيناإل 6160

 - - 3 3 نظريات الشخصية 6161

 6162 2 1 3 اتبيانلا استخدامات احلاسوب يف حتليل 6164

 مسار االمتحان الشامل :

   اآلتي مبينة يف اجلدول  ( ساعات معتمدة6يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (1حلقة حبث ) 6198

 6198 - 3 3 (2حلقة حبث ) 6199

  - 6 3 اجمل وع

 ( ساعة200شراف لمدة )تدريب تحت اإل 

 مسار الرسالة :

 إعداد رسالة الماجستيروالنجاح في امتحان مناقشتها. 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (1رسالة ) 6196

 - - 3 3 (2رسالة ) 6197

  - 6 6 اجمل وع

 ( ساعة200ف لمدة )تدريب تحت اإلشرا 

 


