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 نفسيةاالرشاد والصحة التخصص . 6

ملأ اًل:ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ة

 ـ  كتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بإعلى  يكون الطالب قادرا  أنينبغي 

   فهموالاملعرفة 

ب والسلوك لوكاملفاهيم اخلاصة باإلرشاد والصحة النفسيةب والصحة النفسيةب وتعديل الس

ل التكيفب ومشكالت السويب والسلوك الشاذب والتكيفب والضغط النفسيب ووسائ

األيففال االنفعاليةب االرا  االنتقائي والتدخل يف اإلرشاد النفسيب املفاهيم اخلاصة بالتقييم 

اإلرشاد والصحة النفسيةب وجماالت القياسب واالختباراتب وبناء االختباراتب  والتشخيص يف

ايا األخالقيةب واملفاهيم مج اإلرشاد والصحة النفسيةب واملفاهيم املرتبطة باملعايري والقضبراو

املرتبطة باإلرشاد التأهيليب واإلرشاد املهو واجلمعي والزواجي واألسريب واالختبارات 

 م النظريات احلديثة املتصلة يف اإلرشاد والصحة النفسية وغريها.النفسيةب وأه

   ة والذهنيةقلياملهارات الع

 حتليل املفاهيم والنظريات واستخالص النتائج. .1

 احلاالت املتصلة بشخصية األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة. تفسري .2

 تصميم وتطبيق برامج نفسية وإرشادية تربوية يف املدارس. .3

 رات يف جمال التقييم النفسي والتشخيص النفسي واإلرشادي والتأهيلي.تنمية املها .4

 بتكرة للمشكالت الرتبوية والنفسية الشائعة يف البيئة املدرسية.ل مإجياد حلو .5

مزززل  .6 لزززيت جيززري التعا حلززاالت ا قززرارات يف ا ختزززاذ ال شززكالتب وا حززل امل يزززلب و هززارة التحل يززة م تنم

 معها.

 بعمل األخصائي واملرشد النفسي والرتبوي.إصدار األحكام يف املواقف املتصلة  .7

 

  املهنية العملية أو املهارات

يززز .1 سزززية وف اتوظ صززززحة النف جمزززال ال يززززة يف  سزززية والرتبو قززززاييس النف بزززارات وامل شززززادية الخت اإلر

 والعالجية.

 كتابة التقارير اخلاصة بتشخيص مشكالت األفراد الذين ميارسون سلوكيات سلبية. .2

 حلاالت اليت جيري التعامل معها.كتابة التقارير املتصلة با .3

 توظيف النظريات احلديثة يف جمال عمله. .4

 تقانات احلديثة يف جمال تقديم خدمات اإلرشاد والصحة النفسية.ال توظيف .5
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 ع الربامج واخلطط العملية الفردية واجلماعية ل فراد وتطبيقها. وض .6

شززكالت اخل .7 حززث العلمزي يف معاجلزة امل صززحة اسزتخدام مهزارات ويفرائزق الب اصزة باإلرشزاد وال

 النفسية.

   العامة /املنقولةاملهارات 

ليةب وإدارة الفريقب وحل املشكالتب والتشخيص والعالجب وكتابة سؤومهارات  حتمل امل

 تقاريرب والتعلم الذاتيب واالتصال والتواصلب والبحث واالستنتاجب والتعاون مع اآلخرين.ال

ملمها اتملاالتصالمل تقريةملاملعلممات:مل

 تفاعل النشط يف التعامل مع اآلخرين.ال .1

 حلديثة.ل االتواصل بفاعلية ومن خالل تقنيات التواص .2

 ات التواصل. التواصل مع الفئات اليت سيتم التعامل معهاب وبأحدث تقني .3

 توظيف مهارات العرض والنقد للقضايا اليت يتم عرضها. .4

 إجادة حل املشكالت وفق منهجية علمية سليمة. .5

 لى اختاذ القرارات بصورة علمية واجيابية ومؤترة.إجادة القدرة ع .6

 

 القي  ألخوالبعد ا االراهات والقيم

 تقبل اآلخرين. .1

 عتقدات اآلخرين وآرائهم.التسامح مع االختالف وفقا  للفهم الواعي مل .2

 احلفاظ على أسرار األفراد الذين يعانون من مشكالت نفسية وصحية. .3

 ت العمل.تتبع قواعد السلوك املهو وأخالقيا .4

 . حيةاألمانة واإلخالص يف العمل مع األشخاص الذين لديهم مشكالت نفسية وص .5

 االلتزام بأخالقيات املهنة.

ملسمقملالعم :ثانيًا:مل

ات والتوجهات الرتبوية والنفسية واإلرشادية املعاصرة اليت يراعيها ختصص اإلرشاد نظرا  للتطور

تسبها الطالب جراء جوانبه النظرية والتطبيقيةب والصحة النفسيةب واخلربات واملهارات اليت يك

  فإن هذا التخصص يتيح العمل يف
سززيا  "تربويزا " ا .1 سززيا  أو مرشزدا  مدر شززدا  نف لززن بصزفته مر يززةب ملزدارس  وذ ملززدارس احلكوم يف ا

 واخلاصةب ووكالة غوث وتشغيل الالجئني.
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فزززال  .2 يزززاض األيف سزززا ر يزززا  يف مؤس يزززا  وتأهيل سزززيا  وتربو شزززدا  نف صزززفته مر فزززال ب يزززاض األيف ت ر

 احلكومية واخلاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئني.

سززااملؤ .3 ملزززدني س مزززع ا يزززات اجملت سزززات ا ت و ع لزززدى مؤس شزززدا   صزززائيا  ومر صزززفته أخ مزززع ب جملت

املدني واجلمعيات واملراكز والعيزادات النفسزية اخلاصزةب ومراكزز اإلرشزاد والعزالج النفسزي 

سززز خلززززدمات النف قزززديم ا نزززى بت لزززيت تع تززززامب ا كزززز األي ثزززل  مرا يززززةب م شزززادية واالجتماع ية واإلر

 .واإلعاقةب والعجزة واملسنني

لزدى بعزض ويعمل اخلريج أخصائيا  ومرشزدا  نفسزي ملستشفيات واملراكز الصحية ا .4 ا  وتأهيليزا  

يززة  لززيت تقزدم خزدمات الرعا لزو ارة الصزحة ا صززحية التابعزة  املستشزفيات والعيزادات واملراكزز ال

 للمرضى.الصحية والنفسية 

شزززارية  .5 سزززات االست كزززز واملؤس خبزززدمات اإل املرا صزززلة  شزززارات املت قزززديم االست شزززات سزززي ر د النف

 املتخصصة. والصحة النفسية والسلوكية ل شخاص العاملني يف املراكز

وذلن بصفته أخصائيا  يف املراكز اإلرشاد العامة أو  مراكز اإلرشاد النفسية املتخصصة  .6

 .لصحة النفسيةاملتخصصة يف جمال اإلرشاد وا

ملاال شا مل الصحةملالردسية/ملاملرد  :ثالثا:ملمتطلباتملختص مل

ب املنفرد/  االرشاد والصحة النفسيةختصص الرتبية/ ى درجة البكالوريوس يف عل للحصول

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 132على الطالب ان يتم بنجاع )

 

 

 

 

 

جباري جمموعة املساقات  اجملموع احلرة اختياري ا

 27 - 3 24 ت اجلامعةمتطلبا

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 81 - 12 69 متطلبات التخصص

 6 6 - - ررات حرةمق

 132 اجملموع
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 :  . المقررات التخصصية1

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 81كون هذ  املقررات من )تت

 :لجدول اآلتي( ساعة معتمدة مبينة في ا69: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية   .1.1  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
طلب ملتا

 السابق
 عملي نظري

 - 0 3 3 علم النفس االجتماعي 3105

 - 0 3 3 مبادئ علم النفس 3110

 3110 0 3 3 الصحة النفسية 3339

 - 0 3 3 علم النفس التطوري 5111

5117 
ج النفسي نظريات اإلرشاد والعال

 وتطبيقاتها
3 3 0 - 

 - 0 3 3 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145

 - 0 3 3 ئ اإلرشاد والصحة النفسيةبادم 5170

 - 0 3 3 اإلرشاد باللعب 5215

 - 1 2 3 اإلرشاد املهو 5219

 - 0 3 3 العملية اإلرشادية وبراجمها 5270

 - 0 3 3 مشكالت الطفولة واملراهقة 5271

 - 0 3 3 سيات يف نظريات الشخصيةأسا 5275

5370 
قضايا أخالقية وقانونية يف اإلرشاد 

 ة النفسيةلصحوا
3 3 0 - 

5371 
التقييم والتشخيص يف اإلرشاد والصحة 

 نفسيةال
3 3 0 5320 

 - 0 3 3 اإلرشاد التأهيلي 5374

5379 
تدريب ميداني يف اإلرشاد والصحة 

 (1النفسية )
3 1 2 - 

 - 0 3 3 سلوكتعديل ال 5412

 5145 0 3 3 إرشاد ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم 5448

 5170 0 3 3 اجلمعي وفنياتهاد اإلرش 5471

 5170 0 3 3 االضطرابات النفسية 5472
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
طلب ملتا

 السابق

 عملي نظري

5473 
تدريب ميداني يف اإلرشاد والصحة 

 (2النفسية )
3 1 2 5379 

5479 
تدريب ميداني يف اإلرشاد والصحة 

 (3النفسية )
3 1 2 

أو  5473

 متزامن

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 5499

  9 60 69 اجملموع

 : مقررات االتية يختارها الطالب من ال( ساعة معتمدة 12: وتتكون من )اختياريةصية  تخصمقررات    .1.2

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - 0 3 3 حاالت األ مات والطوارئ التدخل يف 3422

 - 0 3 3 التكيف ورعاية الصحة النفسية 5216

 - 0 3 3 صعوبات التعلم 5266

 - 0 3 3 التفكري اإلبداعي 5316

5373 
استخدامات احلاسب اآللي يف اإلرشاد 

 والصحة النفسية
3 3 0 - 

 - 0 3 3 مبادئ اإلرشاد الزواجي واألسري 5470

 

 حرة:المقررات ال. 2

يزززار ) لزززب اخت سززتطيع الطا صزززات اجلام6ي مزززن ختص خزززر  صزززص آ مزززن أي خت مزززدة  سزززاعات معت  / عزززة( 

صززهب سزززية لتخص طززة الدرا ضزززم خززارج اخل كززون م لززى أن ال ي حزززرة ع قززررات  يزززة وكم ملززادة التعليم ن ا

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أخرى كما  و/أو كيفا مكررا  يف مقررات 

 

 


