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مع    دكتوراه برنامج    13 )مشترك  والنفسي  التربوي  اإلرشاد 

 ( بغزة   اإلسالمية الجامعة  
عررداديسعى الربنامج بصورة أساسية إىل  مررن  إ شرررية مؤهلررة  قررة ب برراح نيتا  واملتخصصررني ال

يرررة  هرررارات العلم عرررارف وامل كرررون امل لرررذين ميتل يرررة ا يرررةوالعمل سرررية، والرتبو لرررى  والنف قرررادرين ع وال

اإلسهام ، واجملتمع املدرسي واحملليكز اإلرشاد واجلامعات واملؤسسات ومراتوظيفها خلدمة 

سررري، و بررروي والنف شررراد الرت جمرررال اإلر مررري يف  حرررث العل كرررة الب طررروير حر هرررايف ت حبررراث باأل إثرائ

ال الرتبوي اجملمتنوعة ومتكاملة يف  مليةوالدراسات من خالل توفري مساقات علمية نظرية وع

سررري يرررات احلد، والنف قررري والنظر نرررب التطبي لرررى اجلا كرررز ع سرررية ، ي رررةتر ئرررة تدري شرررراف هي بإ

 التقنيات. بأحدث وف ، ووبدعم إداري ، متخصصة

 رسالة البرنامج: 

عررداد سرري إ برروي والنف شرراد الرت لررة يف اإلر شرررية مؤه طرروير كرروادر ب شرراديةقرردراتهم ، وت  اإلر

يرررة،  يرررة واملهن فررردوالبح  سرررية  لر كرررز النف سرررات واملرا شررراديةاملؤس لرررى  واإلر قرررادرة ع فررراءات  بك

 مبا ينسجم مع التطورات العاملية يف هذا اجملال.  بها،النهوض 

 رؤية البرنامج:

والتميز يف ختريج كفاءات وقيادات مؤهلة علميا  ومهنيا  وحب يا  يف ميدان اإلرشرراد  اإلبداع

ئررات  الرتبوي والنفسي، لرريم واملؤسسررا وأنظمررةحنو دور ريادي بارز يف بي يررة والتع ت النفسررية الرتب

 واالجتماعية الرمسية وغري الرمسية.

 :النفسيو برنامج اإلرشاد التربويأهداف برنامج دكتوراه 

 يهدف هذا الربنامج إىل:

عررداد .1 فرراءة  إ فررع الك لررى ر قررادر ع كررون  سرري، لي برروي والنف شرراد الرت صررص يف اإلر كررادر متخ

 التخصص.جبودة وكفاءة عالية يف  تعالتخصص ويتم العلمية واملهنية يف جمال

قررادرا  علررى .2 التصرردي للمشرركالت والقضررايا  إكسابهم املهارات البح ية املتقدمة، ليكررون 

 اليت يطلب إسهام علم النفس واإلرشاد النفسي والرتبوي فيها بصورة أساسية.

مررة يف .3 يررة املتقد يررة العمل يررات التطبيق سررابهم الكفا شرراد إك برروي و جمررال اإلر سرري يف الرت النف

  .امليدان

 .وي احلدي ةالرتبالنفسي واإلرشاد  اسرتاتيجياتاستخدام  ميو.م واجتاهاتهم حنو تنمية .4
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يرررات  .5 حررردث النظر فرررق أ مرررة و صرررة املتقد يرررة املتخص خررررباتهم التدريب نررراء  شرررادب هرررارات اإلر  يف م

 . وترائق البحث العلمي ،واجلمعي ،الرتبوي الفردي

قررررنني .6 طرررروير وت بررررارات ت يررررة  االخت سررررية والرتبو قرررراييس النف مررررةوامل هررررا يف خد يررررة  وتوظيف العمل

 .اإلرشادية

ترررردريبات .7 مررررات و لررررب معلو سرررراب الطا شررررادية  حررررول إك يررررة اإلر شررررراف يف العمل يرررراإل ة اإلدار

 .والتدعيمية والرتبوية، ومناذج اإلشراف اإلرشادي

يررذها يف  التدريب على تصررميم .8 ملرردارس واملؤسسررات واملراكررز برررامج اإلرشرراد الرتبرروي وتنف ا

 .اليت تقدم خدمات اإلرشاد النفسي والرتبوي

مرررن  .9 لرررب  كررني الطا شررراد يف التعمت يرررات اإلر يرررف نظر مرررع األتوظ مرررل  مرررات،ا سررررتاتيجيات ز  وا

 .زماتاستخدامها للتعامل مع األ

صررميم  .10 صررة، وت ئررات اخلا برررامج للف مررل  شررادية وع خلرردمات اإلر قررديم ا لررى ت بررة ع ترردريب الطل

 وحتديد احتياجاتهم. مقاييس حلصرهم

 مجاالت عمل البرنامج:

صرررررة يف . 1 يرررررة متخص يرررررة مهن كررررروادر أكادمي خرررررريج  نرررررامج بت هرررررتم الرب بررررروي ي شررررراد الرت االر

للعمل يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية، وفيما يأتي أهم فرص العمل خلريج الربنامج  والنفسي

 :املذكور

سرري. 2 شرراد النف نررة اإلر لررة مه يررة  مزاو فرراءة عال سررات بك يررةيف املؤس جمررال  االجتماع لررة يف  العام

 سري.واأل  النفسي و الرتبوي اإلرشاد

سررط3 عررات الفل ضررر يف اجلام صررص . ملا طرررل خت لرريت ت برروي ينية ا شرراد الرت سرريواإلر لررى  النف ع

 مستوى الدبلوم والبكالوريوس واملاجستري.

سرررات االيف اخررربري . 4 سررري وملؤس شررراد النف جمرررال اإلر شرررار يف  لرررة ومست يرررة العام بررروي جتماع الرت

 .اخلاصة االحتياجاتوذوي ، ورعاية كبار السن ،سرياألو

نررامج اإلشررراف يف ل انسجاما  مع توجه الوزارةمشرف يف جمال اإلرشاد املدرسي، .  5 يررل بر تفع

 .اإلرشاد

مررة .  باحث ومقّيم يف 6 يررة املهت خرراص وعلررم املراكز البح  باإلرشرراد الرتبرروي والنفسرري بشرركل 

 النفس بشكل عام.

شررادية  .  مشرررف7 ترردخالت اإلر سررق لل مرردرب ومن عررالج النفيف و شرراد وال لرريت  ،سرريمراكررز اإلر ا

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

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

  األقل.على  ا جيد جد

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

 املاجستري يف اإلرشاد الرتبوي والنفسي.

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

 اخل(.

 :الدراسية طةالخ

 اإلرشاد التربوي والنفسيفي تخصص  الدكتوراهمقررات درجة 

 : جبارية المساقات اإل 

 مبينة يف اجلدول اآلتي:  ( ساعة معتمدة18يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - 1 2 3 اإلرشاد اجلمعي   9090

9091 
إحصائية تصاميم البحث وأساليب 

 يف البحوث الرتبوية  متقدمة
3 1 2 - 

 - 0 3 3 اإلرشادختبارات واملقاييس يف اال 9092

 - 0 3 3 النفسية وتشخيصها االضطرابات 9093

 9092 2 1 3 تطبيقات ميدانية يف اإلرشاد 9094

9095 
 األتروحاتحلقة حبث يف كتابة 

 اجلامعية
3 3 0 - 

  5 13 18 اجملموع
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 المساقات االختيارية: 

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية: 18يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 0 3 3 شراف يف اإلرشاد وتطبيقاتهاإل 9096

 - 0 3 3 املعريف السلوكي اإلرشاد 9097

 - 0 3 3 األزماترشاد إ 9098

 - 0 3 3 متقدمة يف البحث النوعيترا  9099

9100 
 اجتاهات نظرية حدي ة يف اإلرشاد

 وتطبيقاتها
3 3 0 - 

 - 0 3 3 إرشاد الفئات اخلاصة  9101

9102 
 سرياألواإلرشاد الزواجي نظريات 

 وتطبيقاتها
3 3 0 - 

 - 1 2 3 اإلرشاد امله   9104

  0 3 3 اإلرشاد وخدمة اجملتمع احمللي 9105

 - 0 3 3 ةاإلرشاد املدرسيبرامج ختطيط وإدارة  9106

 

 الرسالة الجامعية )األطروحة(: 

 رسالة جامعية )االتروحة(، والنجال يف امتحان مناقشتها.  إعداد

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

  18 - 18 )األتروحة(رسالة جامعية  9118

  18 - 18 اجملموع

 

 


