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 اإلسالمية بغزة(  )مشترك مع الجامعة النفسيو اإلرشاد التربويدكتوراه برنامج  13

سككية إىل  صككورة أسا سككعى الربنككامج ب مككن ي لككة  شككرية مؤه قككة ب عككداد تا بككاح نيإ صككني ال لككذين  واملتخص ا

يككة  هككارات العلم عككارف وامل كككون امل يككة ميتل يككةوالعمل سككية، والرتبو مككة  والنف هككا خلد لككى توظيف قككادرين ع وال

شككاد و ككككز اإلر سككات ومرا عككات واملؤس لككياجلام سككي واحمل مكككع املدر ككككة ، واجملت طككوير حر سكككهام يف ت اإل

سككي، و بككوي والنف شككاد الرت جمككال اإلر مككي يف  حككث العل هككاالب تككوفري باأل إ رائ خككالل  مككن  سككات  ثككاث والدرا

يككة وع يككة نظر سككاقات علم يككةم لككة يف  مل عككة ومتكام جملككمتنو سككيال الرتا نككب ، بككوي والنف لككى اجلا كككز ع تر

يككات احلدي ككة قككي والنظر صككة، التطبي سككية متخص ئككة تدري شككراف هي بككدعم إداري ، بإ فككك، وو حككدث و  بأ

 التقنيات.

 رسالة البرنامج: 

سككي بككوي والنف لككة يف اإلرشككاد الرت شككرية مؤه كككوادر ب عككداد  طككوير إ شككاديةقككدراتهم ، وت يككة  اإلر والبح 

يككة،  فككدواملهن سككية  لر ككككز النف سككات واملرا شككاديةاملؤس هككوض  واإلر لككى الن قكككادرة ع فككاءات  هككا،بك مبكككا  ب

 ينسجم مع التطورات العاملية يف هذا اجملال. 

 رؤية البرنامج:

الرتبككوي والتميز يف ختريج كفاءات وقيادات مؤهلة علميًا ومهنيًا وث يًا يف ميدان اإلرشككاد  اإلبداع

سككي، بككارة يف ب والنف يككادي  ئككات حنككو دور ر مككةي يككة  وأنظ سككية واالجتماع سككات النف لككيم واملؤس يككة والتع الرتب

 الرمسية وغري الرمسية.

 :النفسيو برنامج اإلرشاد التربويأهداف برنامج دكتوراه  

 يهدف هذا الربنامج إىل:

يككة  .1 فككاءة العلم فككع الك قككادر علككى ر كككون  إعداد كادر متخصص يف اإلرشاد الرتبوي والنفسي، لي

 التخصص.جبودة وكفاءة عالية يف  تعالتخصص ويتم جمالواملهنية يف 

قككادرًا علككى .2 كككون  مككة، لي يككة املتقد لككيت  إكسابهم املهارات البح  ضككايا ا صككدي للمشكككالت والق الت

 يطلب إسهام علم النفس واإلرشاد النفسي والرتبوي فيها بصورة أساسية.

  .النفسي يف امليدانالرتبوي و جمال اإلرشاد إكسابهم الكفايات التطبيقية العملية املتقدمة يف .3

 .الرتبوي احلدي ةالنفسي واإلرشاد  اسرتاتيجياتاستخدام  ميو.م واراهاتهم حنو تنمية  .4

يككات  .5 حككدث النظر فككق أ مككة و صككة املتقد يككة املتخص خككرباتهم التدريب نككاء  شككادب هككارات اإلر بككوي  يف م الرت

 . وترائق البحث العلمي ،واجلمعي ،الفردي

 .العملية اإلرشادية وتوظيفها يف خدمةواملقاييس النفسية والرتبوية  االختبارات تطوير وتقنني .6
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تككدريبات  .7 مككات و لككب معلو سككاب الطا يككة  حككولإك يككة والتدعيم شككادية اإلدار يككة اإلر اإلشككراف يف العمل

 .والرتبوية، ومناذج اإلشراف اإلرشادي

صككميم .8 يككذها يف  التدريب علككى ت ملككدارس وابككرامج اإلرشككاد الرتبككوي وتنف لككيت ا كككز ا سككات واملرا ملؤس

 .تقدم خدمات اإلرشاد النفسي والرتبوي

مككككن  .9 لككككب  كككككني الطا مككككع األح مككككل  شككككاد يف التعا يككككات اإلر يككككف نظر مككككات،توظ سككككرتاتيجيات ة  وا

 .ةماتاستخدامها للتعامل مع األ

صككميم مقككاييس  .10 تدريب الطلبة على تقديم اخلدمات اإلرشادية وعمل برامج للفئات اخلاصة، وت

 وحتديد احتياجاتهم. حلصرهم

 مجاالت عمل البرنامج:

سككي. 1 صككة يف االرشككاد الرتبككوي والنف يككة متخص كككوادر أكادمييككة مهن مككل يف  يهتم الربنامج بتخريج  للع

 :املؤسسات الرتبوية والتعليمية، وفيما يأتي أهم فرص العمل خلريج الربنامج املذكور

سككي. 2 شككاد النف نككة اإلر لككة مه يككة  مزاو فككاءة عال سككات يف املبك يككةؤس شككاد االجتماع جمككال اإلر لككة يف   العام

 سري.واأل  النفسي و الرتبوي

صككص . 3 طككرل خت لككيت ت سككطينية ا عككات الفل ضككر يف اجلام بككوي ملا شككاد الرت سككيواإلر سككتوى  النف لككى م ع

 الدبلوم والبكالوريوس واملاجستري.

سككات االيف اخككبري . 4 شككاد ملؤس جمككال اإلر شككار يف  لككة ومست يككة العام سككي وجتماع بككوي والنف  ،سككرياألالرت

 .اخلاصة االحتياجاتوذوي ، ورعاية كبار السن

سكككي،  . 5 شكككاد املدر جمكككال اإلر شكككرف يف  لكككوةارةم جكككه ا مكككع تو سكككجامًا  شكككراف يف ل ان نكككامج اإل يكككل بر تفع

 .اإلرشاد

مككة باحث ومقّيم يف  . 6 يككة املهت كككز البح  لككنفس املرا خككاص وعلككم ا سككي بشكككل  باإلرشككاد الرتبككوي والنف

 .بشكل عام

شككرف . 7 شككادية  م تككدخالت اإلر سككق لل مككدرب ومن سككييف و عككالج النف شككاد وال كككز اإلر قككدم  ،مرا لككيت ت ا

 والزواجي واألسري. ،واجلمعي ،خدمات اإلرشاد الفردي
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 شروط القبول: 

على درجة املاجستري بتقدير جيد أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس بتقدير جيد و .1

  األقل.على  ًاجد

اللجان املختصة املساقات االستدراكية الالةمة إىل غري املتخصصني يف درجة املاجستري تقرر  .2

 يف اإلرشاد الرتبوي والنفسي.

 حتقيق أية شرو  أخرى خاصة تقررها اللجان املختصة )امتحان مستوى، مقابلة،... اخل(. .3

 :الدراسية طةالخ

 والنفسياإلرشاد التربوي في تخصص  الدكتوراهمقررات درجة 

 .( ساعة معتمدة18أ. مساقات إجبارية وطصص .ا )

 

 

 

 

رقم 

 املساا
 املساا اسم

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 1 2 3 اإلرشاد اجلمعي   9090

9091 

سكككككككككاليب  حكككككككككث وأ صكككككككككاميم الب ت

مكككككة صكككككائية متقد حكككككوث  إح يف الب

 الرتبوية 

3 1 2 - 

 - 0 3 3 ختبارات واملقاييس يف اإلرشاداال 9092

 - 0 3 3 النفسية وتشخيصها االضطرابات 9093

 9092 2 1 3 تطبيقات ميدانية يف اإلرشاد 9094

9095 
بكككة  ثكككث يف كتا قكككة  حكككاتحل  األترو

 اجلامعية
3 3 0 - 

 - 5 13 18 اجملموع
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 ة:( ساعة معتمد18وطصص .ا )مساقات اختيارية ب. 

 املساا اسم رقم املساا
الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - 0 3 3 شراف يف اإلرشاد وتطبيقاتهاإل 9096

 - 0 3 3 املعريف السلوكي اإلرشاد 9097

 - 0 3 3 األةماترشاد إ 9098

 - 0 3 3 النوعيترا متقدمة يف البحث  9099

9100 
شككككككاد يككككككة حدي ككككككة يف اإلر هككككككات نظر  ارا

 وتطبيقاتها
3 3 0 - 

 - 0 3 3 إرشاد الفئات اخلاصة  9101

9102 
يكككككات  جكككككي نظر شكككككاد الزوا  سكككككرياألواإلر

 وتطبيقاتها
3 3 0 - 

 - 1 2 3 اإلرشاد املهك  9104

  0 3 3 اإلرشاد وخدمة اجملتمع احمللي 9105

 - 0 3 3 ةاإلرشاد املدرسيبرامج ختطيط وإدارة  9106

 

 ( ساعة معتمدة.18وطصص .ا ) (،9118رقم ) ج. رسالة جامعية )األتروحة(

 

 


