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 ي والتربوياالرشاد النفستخصص . 2
ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ة:مل-أ المل

 ـ  يكون الطالب قادرا على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة ب أنينبغي 

 عرفة والفهم امل

قزدر  كزونبإنتهاء دراسة برنامج املاجستري يف اإلرشاد النفسزي والرتبزويب ي اخلزريج علزى 

 من الفهم والدراية بكل من 

 واملهارية. بوالوجدانية بوالنفسية بوالعقلية بواملعرفيةبة خصائص األفراد النمائي .1

 األساسيات والنظريات اإلرشاديةب واملعارف املرتبطة بها. .2

 وأساسيات املمارسة املهنية اجليدة يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي. مباديء .3

 األخالقية والقانونية ملمارسة مهنة اإلرشاد النفسي والرتبوي.يء املباد .4

 ورات العلمية والقضايا املعاصرة يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي.التط .5

 أساسيات وأخالقيات البحث العلمي. .6

 هنية املهارات العقلية والذ

خلزز كززون ا بزززويب ي سززي والرت شززاد النف سزززتري يف اإلر نززامج املاج سززة بر هززاء درا قزززادرا   ريجبانت

 على 

يزززة .1 سززية والرتبو شزززكالت النف مززات وامل يزززيم املعلو يززل وتق شزززكالت ب  حتل حلززل امل هزززا  يززاس علي والق

 للمستفيدين.

 هنية.الربط بني املعارف املختلفة يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي حلل املشكالت امل .2

 إجراء دراسة اثية و/ أو إعداد دراسة علمية منهجية حول مشكلة اثية. .3

 م املخايفر يف املمارسات املهنية يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي.قييت .4

شزززادي .5 مزززل اإلر جمزززال الع طزززوير األداء يف  طزززيط لت شزززادية  بالتخ يزززة اإلر حزززل العمل سزززة مرا وممار

 ومكوناتها.

 املهارات العملية/ املهنية 

قزززا خلززريج  كززون ا بزززويب ي سززي والرت شززاد النف سزززتري يف اإلر نززامج املاج سززة بر هززاء درا  درا بانت

 على 

 النفسي والرتبوي. إتقان املهارات املهنية األساسية واحلديثة يف جمال اإلرشاد .1

 تنفيذ مراحل العملية اإلرشادية وفق النظريات اإلرشادية والرتبوية احلديثة. .2
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 دية واجلماعية وتنفيذها.بناء الربامج اإلرشادية الفر .3

 تقويم العمل اإلرشادي وكرجاته. .4

 دية وكتابتها.رشاإعداد التقارير اإل .5

 املهارات التحويلية/ املنتقلة 

نززام سززة بر هززاء درا قزززادرا  بانت خلززريج  كززون ا بزززويب ي سززي والرت شززاد النف سزززتري يف اإلر ج املاج

 على 

 ت.استخدام املصادر املختلفة للحصول على املعارف واملعلوما .1

 التواصل الفعال بأنواعه وأشكاله املختلفة. .2

 قات مهنية كتلفة.سياالعمل يف فريقب وقيادة فرأ يف  .3

 إدارة الوقت بكفاءة وفاعلية. .4

 لتقييم أداء اآلخرين. وضع قواعد ومؤشرات .5

سززززي  .6 شزززاد النف جمززززال اإلر يزززة يف  سززززة املهن ازززدم املمار تززززا  مزززات  يززززا املعلو سزززتخدام تكنولوج ا

 والرتبوي.

 الذاتي وحتديد اإلحتياجات التعليمية والتدريبية الشخصية.التقويم  .7

 الضغط واإللتزام واملسؤولية.ت القدرة على العمل حت .8

 همها وتقنية املعلوماتب وأ االتصالمهارات 

خلزززريج  لزززدى ا كزززون  بزززويب ي سزززي والرت شزززاد الف سزززتري يف اإلر نزززامج املاج سزززة بر هزززاء درا بانت

 القدرة على 

 اسوب بكفاءة وفعالية يف العملية اإلرشادية.توظيف األدوات التقنية واحل .1

 اصة.اخل التواصل مع فئات ذوي اإلحتياجات .2

 وجه وعرب اإلنرتنت.التواصل والتفاعل النشط مع اآلخرين شفوياُ وكتابيا  وجها  ل .3

 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة يف اإلرشاد. .4

 التعبري عن أفكار  بوسائل كتلفة ونشرها. .5

 يم والبعد األخالقي االراهات والق

 يب يكون لدى اخلريج بوبانتهاء دراسة برنامج املاجستري يف اإلرشاد النفسي والرت

 رشادي.إراهات إجيابية ءو مهنية اإلرشاد والعمل اإل .1

 يتقبل املسرتشدين ويتفهم مشكالتهم. .2

ضزززمنها  .3 لزززيت ت سزززرية ا عزززد ال ضزززمن قوا شزززدين  صزززة باملسرت مزززات اخلا سزززرية املعلو لزززى   زززافظ ع

 القيات العمل اإلرشادي.أخ
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 ملتزم بقواعد السلوك واخللق السليم واملناسب. .4

 ن منوذجا  وقدوة  تذى بها.يكويسعى ل .5

 م وانتماءاتهم.متسامح ويتفهم معتقدات اآلخرين وآرائه .6

 جدي ويتحمل املسؤولية يف تقديم خدمات اإلرشاد. .7

مل

مل:سمقملالعم مل-ثانيامل

سزززي و شزززاد النف سزززتري اإلر نزززامج ماج هزززتم بر يزززة ي يزززة مهن كزززوادر أكادمي خزززريج  بزززوي بت الرت

بززوي للع شززاد النفسزي والرت سززات مزل متخصصزة يف اإلر لززيم العزاليب واملؤس سززات الرتبيزة والتع يف مؤس

يززة  االجتماعيزةب وتقزديم االستشزارات الفنيزة ملؤسسزات ومراكزز اإلرشزاد النفسزي والرتبزويب والرعا

 وغريها.

 شروط االلتحاق بالبرنامج:
لزززب للدر .1 بزززل الطا صزززص يق هزززذا التخ سزززتري يف  جزززة املاج سزززة لدر صزززال  إذاا حزززد  كزززان حا لزززى أ ع

 املؤهالت اآلتية 

حزززة در (أ) قزززدس املفتو عزززة ال مزززن جام يزززة  كزززالوريوس يف الرتب حزززدىجزززة الب مزززن إ عزززات اجل أو  ام

 .كحد أدنىايث يكون معدله الرتاكمي تقدير  جيد األخرى املعرتف بها 

سززيةب التودرجزة البكزالوريوس يف أحزد التخصصزات اآلتيزة   (ب) جيزه واإلرشزادب الصزحة النف

يزززةب  لزززوم الرتبو لزززنفسب الع لزززم ا صزززةب ع يززة اخلا مزززاعب اخلالرتب لزززم االجت يزززةب ع مزززة االجتماع د

عززايري أدنزى. يكزو كحزد وتقزدير جيزدب الفلسزفة ن القبزول علزى أسزاس تنافسزي حسزب م

 الكلية. 

 ج.أن جيتا  الطالب املقابلة الشخصية بنجاع يفبقا  ملعايري حتددها جلنة الربنام .2

  .كليةيلتزم الطالب بتعليمات منح درجة املاجستري يف ال .3

مل

مل ص ملاإل شصصا ملالردسصصيمل الرتبصصميمل مسصصا ملاالمتحصصانملالشصصام ملختملمتطلباتمل-ثالثًا

مل: مسا ملال سالة(

سززتري  أنميكزن  .1 سززية لدرجزة املاج تززه الدرا سززة مقزررات يف خط مززن درا لزب  فززى الطا كززان  إذايع

عززاٍل سززتوى  سززها يف م صززوله   بقزد در عززد ح كززالوريوسأي ب جززة الب لززى در جززاو   بع يززث ال يت ا

 .ساعات معتمدة (9)و ن هذ  املقررات 

 على النحو اآلتي  ( ساعة مو عة 36الطالب ) درسي .2
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 املسارين  وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة حسب

 المساقات االجبارية: 

   مبينة يف اجلدول اآلتي  ( ساعة معتمدة21الطالب  )يدرس 

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

 الساعات

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 اد وتطبيقاتهارشنظريات اال 6150

 - - 3 3 العملية اإلرشادية 6155

 - - 3 3 يف اإلرشادياس النفسي الق 6156

 - 1 2 3 اإلرشاد املدرسي 6157

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

 - - 3 3 تصميم البحث وأساليبه 6162

 6162 - 3 3 حلقة اث يف رسائل املاجستري 6163

  4 17 21ملاجملممع

 المساقات االختيارية: 

 من بني املساقات االتية    عات معتمدة( سا9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي رينظ

 - 1 2 3 اإلرشاد اجلمعي 6151

 - - 3 3 قضايا معاصرة يف اإلرشاد  6152

 - - 3 3 رشاد ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهمإ 6153

 الرقم

 مسار الرسالة لشاملمسار االمتحان ا

لساعات املعتمدة املتطلب لساعات املعتمدة املتطلب ا  ا

 21 مساقات اجبارية 21 مساقات اجبارية 1

 9 مساقات اختيارية 9 ات اختياريةمساق 2

 6 (2( ب )1الرسالة ) 6 (2( ب )1حلقة اث ) 3

 36 اجملموع 36 اجملموع 
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رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي رينظ

 - - 3 3 زواجي واألسرياإلرشاد ال 6154

 - - 3 3 اإلشراف يف اإلرشاد 6159

 - - 3 3 رشاد املهواإل 6160

 - - 3 3 نظريات الشخصية 6161

 6162 2 1 3 استخدامات احلاسوب يف حتليل البيانات 6164

 مسار االمتحان الشامل :

   مبينة يف اجلدول اآلتي  ( ساعات معتمدة6س الطالب )يدر

رقم 

 املقرر

 نوان املقررع

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (1حلقة اث ) 6198

 6198 - 3 3 (2ث )حلقة ا 6199

  - 6 6ملاجملممع

 ( ساع،200تدريب تحت لإلشرلف لمدة ) •

 سالة : الرمسار  

 وللنجا  في لمتحان مناقشتها. ا إعدلد رسال، للماجستير

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (1رسالة ) 6196

 - - 3 3 (2الة )رس 6197

  - 6 6ملاجملممع

 ( ساع،200تدريب تحت لإلشرلف لمدة ) •

 


