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 النفسي والتربوي  اإلرشادتخصص . 2
 خمرجات التعلم املقصي ة: -أ اًل 

 ـ: يكون الطالب قادرا على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة ب أنينبغي 

 املعرفة والفهم:

مككن  اإلرشادبإنتهاء دراسة برنامج املاجستري يف  قككدر  خلككريج علككى  كككون ا النفسي والرتبوي، ي

 الفهم والدراية بكل من:

 واملهارية. ،والوجدانية ،والنفسية ،والعقلية ،واملعرفية،خصائص األفراد النمائية  .1

 ية، واملعارف املرتبطة بها.اإلرشاداألساسيات والنظريات  .2

 النفسي والرتبوي. اإلرشادمباديء وأساسيات املمارسة املهنية اجليدة يف جمال  .3

 النفسي والرتبوي. اإلرشاداملباديء األخالقية والقانونية ملمارسة مهنة  .4

 النفسي والرتبوي. اإلرشادالتطورات العلمية والقضايا املعاصرة يف جمال  .5

 أساسيات وأخالقيات البحث العلمي. .6

 ة والذهنية:املهارات العقلي

 النفسي والرتبوي، يكون اخلريج قادرًا على: اإلرشادبانتهاء دراسة برنامج املاجستري يف 

يكككة  .1 سكككية والرتبو شككككالت النف مكككات وامل يكككيم املعلو يكككل وتق شككككالت ، حتل حلكككل امل هكككا  يكككاس علي والق

 للمستفيدين.

 النفسي والرتبوي حلل املشكالت املهنية. اإلرشادالربط بني املعارف املختلفة يف جمال  .2

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

 النفسي والرتبوي. اإلرشادتقييم املخاتر يف املمارسات املهنية يف جمال  .4

مككككل  .5 جمككككال الع طككككوير األداء يف  طككككيط لت شككككالتخ يككككة  ،ياداإلر حككككل العمل سككككة مرا شككككادوممار ية اإلر

 ومكوناتها.

 املهارات العملية/ املهنية:

 النفسي والرتبوي، يكون اخلريج قادرًا على: اإلرشادبانتهاء دراسة برنامج املاجستري يف 

 النفسي والرتبوي. اإلرشادإتقان املهارات املهنية األساسية واحلدي ة يف جمال  .1

 ية والرتبوية احلدي ة.اإلرشادية وفق النظريات اإلرشادتنفيذ مراحل العملية  .2

 ية الفردية واجلماعية وتنفيذها.اإلرشادبناء الربامج  .3

 ي وطرجاته.اإلرشادتقويم العمل  .4

 ية وكتابتها.اإلرشادإعداد التقارير  .5
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 املهارات التحويلية/ املنتقلة:

 النفسي والرتبوي، يكون اخلريج قادرًا على: رشاداإلبانتهاء دراسة برنامج املاجستري يف 

 استخدام املصادر املختلفة للحصول على املعارف واملعلومات. .1

 التواصل الفعال بأنواعه وأشكاله املختلفة. .2

 العمل يف فريق، وقيادة فرا يف سياقات مهنية طتلفة. .3

 إدارة الوقت بكفاءة وفاعلية. .4

 اآلخرين.وضع قواعد ومؤشرات لتقييم أداء  .5

 النفسي والرتبوي. اإلرشاداستخدام تكنولوجيا املعلومات مبا طدم املمارسة املهنية يف جمال  .6

 التقويم الذاتي وحتديد اإلحتياجات التعليمية والتدريبية الشخصية. .7

 القدرة على العمل حتت الضغط واإللتزام واملسؤولية. .8

 وتقنية املعلومات، وأهمها: االتصالمهارات 

 الفسي والرتبوي، يكون لدى اخلريج القدرة على: اإلرشادبانتهاء دراسة برنامج املاجستري يف 

 ية.اإلرشادتوظيف األدوات التقنية واحلاسوب بكفاءة وفعالية يف العملية  .1

 التواصل مع فئات ذوي اإلحتياجات اخلاصة. .2

 .اإلنرتنتويُا وكتابيًا وجهًا لوجه وعرب التواصل والتفاعل النشط مع اآلخرين شف .3

 .اإلرشاداستكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة يف  .4

 التعبري عن أفكاره بوسائل طتلفة ونشرها. .5

 االراهات والقيم والبعد األخالقي:

 النفسي والرتبوي، يكون لدى اخلريج: اإلرشادبانتهاء دراسة برنامج املاجستري يف 

 ي.اإلرشادوالعمل  اإلرشادإراهات إجيابية حنو مهنية  .1

 يتقبل املسرتشدين ويتفهم مشكالتهم. .2

يككات  .3 ضككمنها أخالق لككيت ت سككرية ا عككد ال حيافظ على سرية املعلومات اخلاصة باملسرتشدين ضمن قوا

 ي.اإلرشادالعمل 

 ملتزم بقواعد السلوك واخللق السليم واملناسب. .4

 حيتذى بها.يسعى ليكون منوذجًا وقدوة  .5

 متسامح ويتفهم معتقدات اآلخرين وآرائهم وانتماءاتهم. .6

 .اإلرشادجدي ويتحمل املسؤولية يف تقديم خدمات  .7
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 :سيق العمل -ثانيًا 

صككة  اإلرشاديهتم برنامج ماجستري  النفسي والرتبوي بتخريج كوادر أكادميية مهنية متخص

شككاديف  يككة،  اإلر سككات االجتماع عككالي، واملؤس لككيم ال يككة والتع سككات الرتب مككل يف مؤس بككوي للع سككي والرت النف

 النفسي والرتبوي، والرعاية وغريها. اإلرشادوتقديم االستشارات الفنية ملؤسسات ومراكز 

 شروط االلتحاق بالبرنامج:
صككص  .1 صككاًل إذايقبل الطالب للدراسة لدرجة املاجستري يف هذا التخ ملككؤهالت علككى  كككان حا حككد ا أ

 اآلتية:

حككة  (أ) قككدس املفتو عككة ال حككدىدرجة البكالوريوس يف الرتبية من جام مككن إ عككات  أو  خككرى اجلام األ

 .كحد أدنىثيث يكون معدله الرتاكمي تقديره جيد املعرتف بها 

يكككة:  (ب) صكككات اآلت حكككد التخص ككككالوريوس يف أ جكككة الب يكككه ودر شكككادالتوج سكككية، اإلر صكككحة النف ، ال

لككككم  صككككة، ع يكككة اخلا مككككاع، الرتب لككككم االجت يككككة، ع مكككة االجتماع يككككة، اخلد لككككوم الرتبو لكككنفس، الع ا

سككفة يككد، الفل قكككدير ج حكككد وت عكككايري  ك سكككب م سككي ح سكككاس تناف لككى أ بكككول ع ككككون الق نككى. ي أد

 الكلية. 

 أن جيتاة الطالب املقابلة الشخصية بنجال تبقًا ملعايري حتددها جلنة الربنامج. .2

  .كليةيلتزم الطالب بتعليمات منح درجة املاجستري يف ال .3

 :الردسي  الرتبيي  مسار االمتحان الشامل  مسار الرسالة( اإلرشا متطلبات ختصص  -ثالثًا 

سككتري  أنميكن  .1 جككة املاج سككية لدر سككة مقككررات يف خطتككه الدرا مككن درا لككب  فككى الطا قككد  إذايع كككان 

عككاٍل كككالوريوس  ،درسها يف مستوى  جككة الب صككوله علككى در عككد ح هككذه  ،أي ب جككاوة وةن  ثيككث ال يت

 .ساعات معتمدة (9)املقررات 

 على النحو اآلتي: ( ساعة موةعة 36يدرس الطالب ) .2

 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة حسب املسارين:

 

 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 ثث ) 3

 36 اجملموع 36 اجملموع 
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 المساقات االجبارية:

 : مبينة يف اجلدول اآلتي  ( ساعة معتمدة21الطالب  )يدرس 

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة

 األسبوعية الساعات 
 المتطلب السابق 

 عملي نظري 

 - - 3 3 وتطبيقاتها اإلرشادنظريات  6150

 - - 3 3 يةاإلرشادالعملية  6155

 - - 3 3 اإلرشاديف القياس النفسي  6156

 - 1 2 3 املدرسي اإلرشاد 6157

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

 - - 3 3 تصميم البحث وأساليبه 6162

 6162 - 3 3 حلقة ثث يف رسائل املاجستري 6163

  4 17 21 اجملميع

 المساقات االختيارية:

 من بني املساقات االتية:   ( ساعات معتمدة9يدرس الطالب )

رقم  
 المقرر 

 المقرر عنوان 
الساعات  
 المعتمدة

 األسبوعية الساعات 
 المتطلب السابق 

 عملي نظري 

 - 1 2 3 اجلمعي اإلرشاد 6151

 - - 3 3  اإلرشادقضايا معاصرة يف  6152

 - - 3 3 رشاد ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهمإ 6153

 - - 3 3 الزواجي واألسري اإلرشاد 6154

 - - 3 3 اإلرشاداإلشراف يف  6159

 - - 3 3 املهك اإلرشاد 6160

 - - 3 3 نظريات الشخصية 6161

 6162 2 1 3 استخدامات احلاسوب يف حتليل البيانات 6164
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 مسار االمتحان الشامل :

 : مبينة يف اجلدول اآلتي  ( ساعات معتمدة6يدرس الطالب )

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة

 األسبوعية الساعات 
 المتطلب السابق 

 عملي نظري 

 - - 3 3 (1حلقة ثث ) 6198

 6198 - 3 3 (2حلقة ثث ) 6199

  - 6 6 اجملميع

 ( ساعة 200تدريب تحت اإلشراف لمدة ) •

 مسار الرسالة :

 والنجاح في امتحان مناقشتها.  م إعداد رسالة الماجستير 

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة

 األسبوعية الساعات 
 المتطلب السابق 

 عملي نظري 

 - - 3 3 (1رسالة ) 6196

 - - 3 3 (2رسالة ) 6197

  - 6 6 اجملميع

 ( ساعة 200تدريب تحت اإلشراف لمدة ) •

 


