
 رشاد النفسياإلماجستير في 

  

 هدف البرنامج:
 :إلى اإلرشاد النفسي يهدف برنامج ماجستير

  تزويد الطالب بقاعدة عريضة من النظريات والمجاالت األساسية في مجال اإلرشاد
 النفسي.

  تدريب الطالب على استخدام أدوات اإلرشاد النفسي وآلياته في اإلنماء والوقاية
 والعالج.

  كوادر أكاديمية مهنية متخصصة في اإلرشاد النفسي، قادرة على تقديم الخدمات إعداد
 اإلرشادية والنفسية لقطاعات المجتمع المختلفة بطريقة علمية وموضوعية.

  تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة التي يمكن أن تقود حركة التعليم العالي في تخصص
 اإلرشاد النفسي.

 لفة التربوية والصحية واالجتماعية.سد العجز في القطاعات المخت 

  اإلعداد العلمي النظري والعملي لتخريج كوادر لها قدرة تنافسية في سوق العمل وتتمتع
 بجودة وكفاءة عالية في تخصص اإلرشاد النفسي.

  تنمية مهارات الطلبة في إجراء بحوث نفسية مختلفة )نوعية، وكمية(؛ لتلمس واقع
 ة وكيفية رصدها وتحليلها.المشكالت النفسية المجتمعي

 
 فرص العمل المستقبلية:

 إن فرص العمل المتاحة لخريجي هذا المجال عديدة وتتمثل في أدوار وظيفية متنوعة مثل:

 .مؤسسات التربية والتعليم العالي، كمدرس ومحاضر ومرشد تربوي ونفسي 

 شاراتاالست وتقديم التربوي، أو النفسي اإلرشاد خدمة تقدم التي االجتماعية المؤسسات 
 العام نالقطاعي في الشامل، والتأهيل والرعاية، النفسي، اإلرشاد ومراكز لمؤسسات الفنية

 .والخاص

 يعلجم فاعل بشكل والنفسي، التربوي اإلرشاد خدمات مراكز رعاية األسرة، من تقديم 
 .واألسر األطفال والشيوخ من اإلرشادية الفئات

 
  شروط القبول: 

 درجة البكالوريوس في التربية وعلم النفس من جامعة معترف بها.الحصول على  .1

الحصول على بكالوريوس في مجال آخر غير التربية وعلم النفس، مما له عالقة  .2

 بالتعليم والتدريس، شريطة حصوله على الدبلوم العالي التربوي أو ما يعادله.

 كلية.اجتياز مقابلة شخصية أمام لجنة من أعضاء هيئة التدريس بال .3

 متطلبات إتمام البرنامج:

ساااعة لدراسااة المقررات خالل الفصاالين في  24ساااعة تتضاامن  36على الطالب اجتياز 
 لرسالة الماجستير خالل السنة الثانية. ساعات 12 و السنة األولى

 
 أسس الدراسة:



  تحدد مدة التساااجيل بسااانتين كحد أقصاااى، ويمكن للطالب تقديم طلب التمديد لسااانة واحدة في
 الحاالت الخاصة.

  سبة دوام الطالب عن سنة األولى من مرحلة الماجستير، ويجب أال تقل ن الدوام إلزامي في ال
من مجموع ساااااعات المقرر الفصاااالية، ويحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان إذا لم  70%

 .يحقق فيه نسبة الدوام المطلوب، ويعد راسبا  

  ( من العالمة النهائية%60على )يعد الطالب ناجحا  في المقرر إذا حصل. 

  بالنساابة للمقرر الذي يتألف من جزأين يخصااص للقساام النظري الذي يمتحن الطالب فيه في
( أربعون درجة للجانب 40( سااااتون درجة، كما يخصااااص )60نهاية الفصاااال الدراسااااي )

 العملي الذي ينجز أثناء الفصل، وهو عبارة عن مذاكرات قصيرة، وأبحاث علمية، وأنشطة
 تدريبية، يقررها مدرس المادة على الطلبة.

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر النظري )الذي ال يضم أعمال سنة( من 

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر العملي )الذي ال يضم قسما  نظريا ( من 

  يحق للطالب الراساااب في السااانة األولى إعادة دراساااة المقررات التي رساااب فيها ولمدة عام
 حال رسوبه يمنح فرصة استثنائية من مجلس الجامعة. واحد، وفي

  ،يحق للطالب الراسب االحتفاظ بدرجات العملي في أي مقرر من المقررات التي رسب فيها
وفي هذه الحال يعفى من الدوام، وله أن يعيد العملي لهذا المقرر بناء على طلب خطي يقدمه 

دراسي، ويطالب عند ذلك بالدوام، ويسقط إلى عمادة الكلية خالل الشهر األول من الفصل ال
 .حقه في الدرجة السابقة

  شراف سنة، تحت إ يبدأ الطالب بعد اجتياز المواد المقررة، بتحضير رسالة الماجستير لمدة 
أحد أعضااااااااء الكلية، يقر موضاااااااوعها مجلس الجامعة بناء  على اقترا  عميد الكلية، وعلى 

 لها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية.الطالب أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقب

  ال يجوز مناقشااة الرسااالة قبل مضااي اثني عشاار شااهرا  على األقل من تاريج موافقة مجلس
 الجامعة على اقترا  تسجيل الرسالة.

  تمنح الجامعة بناء على اقترا  أعضاء مجلسها درجة الماجستير في التخصص المشار إليه
ائي للطالب على أساااس متوسااط التقديرات التي حصاال وفق الخطة، ويتم حساااب التقدير النه

 عليها في المقررات التي درسها باإلضافة إلى التقدير الذي حصلت عليه الرسالة.

  يجوز للكلية أن توقف قيد الطالب للدراسة بدرجة الماجستير لمدة أقصاها عامين، وذلك بناء
ب، وال تحتساااب مدة اإليقاف من على موافقة مجلس الجامعة، وبناء على طلب يتقدم به الطال

 مدة الدراسة المحددة.
 

 مواد الدراسة:

 مناهج البحث التربوي والنفسي .1

 أسس اإلرشاد النفسي المدرسي واألسري وعملياته .2
 التشخيص النفسي .3

 الصحة النفسية .4
 االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية .5

 برامج االرشاد النفسي .6
 العالج النفسي .7
 االرشاد النفسيتدريب عملي في  .8

 الخطة الدراسية:



 وعدد ساعات تدريسها:  اإلرشاد النفسيفي الجدول التالي أسماء مقررات ماجستير 

  

 السنة الثانية

 الثانيالفصل  الفصل األول

 تكملة رسالة الماجستير ومناقشتها اختيار موضوع الرسالة والبدء بإعدادها

 ساعات 6 ساعات 6
 

 توصيف المقررات:

  :مناهج البحث التربوي والنفسي

المنهج  يهدف هذا المقرر إلى دراساااااااة مناهج البحوث المساااااااتخدمة في التربية وعلم النفس مثل

والتاريخي، وخطوات كل منها، وخطوات المنهج العلمي، اإلكلينيكي، والوصااااااافي، والتجريبي، 

وصااياغة المشااكلة، واشااتقاق الفروق، وطرق ووسااائل اختبار مد  صااحتها، وانتقاء الوسااائل، 

واألدوات الالزمة للدراسااااااة، والوصااااااول إلى النتائج وكيفية مناقشااااااة النتائج، وكيفية صااااااياغة 

الفرصاااااااة للطالب للتدريب في هذه  التوصااااااايات، وتحديد المنهج المناساااااااب للبحث مع إتاحة

 .المجاالت

 :أسس اإلرشاد النفسي المدرسي واألسري وعملياته

 ،واألسرياإلرشاد المدرسي مفهوم  -واألسريالحاجة لإلرشاد المدرسي  -أسس االرشاد النفسي 

واألساااااري مبادئ اإلرشااااااد المدرساااااي -واألساااااري أسااااااليب اإلرشااااااد المدرساااااي -ماوظائفهو

خصاااائص المرشاااد  -فنيات تعديل السااالوك -واألساااري قنيات اإلرشااااد المدرسااايت -ماوأخالقياته

النظريات العالجية  -واألسري  تجارب بعق الدول في اإلرشاد المدرسي -واألسري المدرسي

 وفق النظريات العالمية، ووفق وجهة النظر اإلسالمية. األسرةالمدرسة وفي 

 :التشخيص النفسي

 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المقرر
عدد الساعات 

 األسبوعية
 اسم المقرر

عدد الساعات 
 األسبوعية

مناهج البحث التربوي 
 والنفسي

3 
والمقاييس االختبارات 

 النفسية والتربوية
3 

أسس اإلرشاد النفسي 
 المدرسي واألسري وعملياته

 3 برامج االرشاد النفسي 3

 3 العالج النفسي 3 التشخيص النفسي

 3 الصحة النفسية
تدريب عملي في االرشاد 

 3 النفسي

 12 مجموع الساعات 12 مجموع الساعات



طرق  -تصاااميم االختبارات النفساااية -التشاااخيص السااايكومتري -مدخل إلى التشاااخيص النفساااي

سة التشخيصية -الحصول على المعلومات التشخيصية قرير العملية التشخيصية والت -إدارة الجل

 -التشااخيص في علم النفس اإلكلينيكي والصااحة -ضاابط الجودة في التشااخيص النفسااي -النفسااي

ساااة الممار -التشاااخيص النفساااي األساااري والمنظومي -مجال التربويالتشاااخيص النفساااي في ال

 تشخيص المالئمة. )االنتقاء المهني(-النفسية في ميدان الطب والطب النفسي

 :الصحة النفسية

 الالساااوي، والسااالوك الساااوي السااالوك ومعاييرها، ومكانتها ومظاهرها النفساااية الصاااحة معنى

 بالصحة وعالقتها الشخصية نظريات بعق النفسية، للصحة االيجابي والمفهوم السلبي المفهوم

 النفسي وافقالت وأساليب والالشعورية الشعورية الدفاع وحيل اإلنساني السلوك ديناميات النفسية،

 يةالعصااااب االضاااطرابات عن ساااريعة لمحة الساااوي، غير التكيف أسااااليب والسااالبية، اإليجابية

 يف النفساااية الصاااحة والمدرساااة، األسااارة في النفساااية الصاااحة السااالوكية، واالنحرافات والذهانية

 الصحة النفسية من وجهة النظر اإلسالمية. –المجتمع 

 والتربوية: االختبارات والمقاييس النفسية

فسااية وتصاانيف االختبارات الن ،تحديد أغراضااه مفهوم االختبارات والمقاييس التربوية والنفسااية،

والتغلب على المشااااااكالت  ،واالتجاهات، والميول توضاااااايح أساااااااليب قياس القدرات والتربوية،

 ،المنهجيااة لتقااديم بروفياال يحاادد إمكااانااات الفرد الساااااااتخاادامااه في المجاااالت البحثيااة والتطبيقيااة

والتعرف على خصائص االختبار النفسي الجيد، مع تطبيق الطالب لبعق المقاييس واالختبارات 

 .المجال التربويفي مجال الشخصية والقدرات العقلية والنفسية وفي 

 :برامج االرشاد النفسي

التعريف بالمفاهيم والمصاااطلحات األسااااساااية في برامج اإلرشااااد النفساااي مثل تعريف اإلرشااااد 

النفساااي وأنواعه وتعريف البرنامج اإلرشاااادي وأنواع البرامج اإلرشاااادية واألساااس والتي يقوم 

عند تصااااميم البرنامج اإلرشااااادي  عليها تنظيم البرامج اإلرشااااادية والخطوات التي يجب إتباعها

وكيفية تطبيق البرنامج اإلرشااادي مع عرق لبعق البرامج اإلرشااادية التي ي مكن تصااميمها في 

  .المجتمع

 :العالج النفسي

أهمية العالج النفسي والفرق بين العالج والطب  -أغراق العالج النفسي -مفهوم العالج النفسي

 -يةالمعالج النفسي وموصفاته العلمية واألخالق -في العالم  تاريج وتطور العالج النفسي -النفسي

ية -العالج السااااااالوكي والمعرفي  لة المتعالج -مكونات العيادة النفسااااااا المقابلة  -تشاااااااخيص حا

العالج  -العالج السلوكي المعرفي  – المالحظة -االختبارات النفسية -دراسة الحالة -التشخيصية

ساااااااي تقييم برامج العالج النف -ت العالج النفساااااااي الحركي تطبيقا -النفساااااااي الحركي، وتقنياته

 .الحركي

 :تدريب عملي في االرشاد النفسي

 يف النفسااااااية الصااااااحة ميدان في الميدانية والزيارات التدريبات من مجموعة بعمل الطالب يقوم

 سجونال وفى الشرعية المحاكم وفى الجانحين األحداث رعاية ومؤسسات والمستشفيات العيادات

 يبالتدر هذا ويتضااامن النفساااي، اإلرشااااد خدمات تتطلب التي والمؤساااساااات الهيئات جميع وفى



 من ةمجموع تصميم إلى باإلضافة اإلرشادي النفس لعلم الميدانية التطبيقات من مجموعة إجراء

 الحاالت، وإعداد التقارير النهائية. هذه لمثل اإلرشادية والجلسات البرامج

 


