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 والصحة النفسية  اإلرشادتخصص . 6

 أ اًل: خمرجات التعلم املقصم ة

 ـ  كتساب املعارف واملعلومات املتعلقة باعلى  يكون الطالب قادرًا أنينبغي 

   والفهماملعرفة 

والصحة النفسية، وتعديل السلوك، والسلوك السوي، والسلوك  اإلرشاداملفاهيم اخلاصة ب

الشاذ، والتكيف، والضغط النفسي، ووسائل التكيف، ومشكالت األ فال االنفعالية، 

 اإلرشادالنفسي، املفاهيم اخلاصة بالتقييم والتشخيص يف  اإلرشاداالجتاش االنتقائي والتدخل يف 

والصحة  اإلرشادتبارات، وبناء االختبارات، وبرامج والصحة النفسية، وجماالت القياس، واالخ

التأهيلي،  اإلرشادالنفسية، واملفاهيم املرتبطة باملعايري والقضايا األخالقية، واملفاهيم املرتبطة ب

املهو واجلمعي والزواجي واألسري، واالختبارات النفسية، وأهم النظريات احلدي ة  اإلرشادو

 لنفسية وغريها.والصحة ا اإلرشاداملتصلة يف 

   املهارات العقلية والذهنية

 حتليل املفاهيم والنظريات واستخالص النتائج. .1

 تفسري احلاالت املتصلة بشخصية األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة. .2

 تصميم وتطبيق برامج نفسية وإرشادية تربوية يف املدارس. .3

 ي والتأهيلي.اإلرشادالنفسي وتنمية املهارات يف جمال التقييم النفسي والتشخيص  .4

 إجياد حلول مبتكرة للمشكالت الرتبوية والنفسية الشائعة يف البيئة املدرسية. .5

جيرررري  .6 لرريت  حلررراالت ا قرررارات يف ا خترراذ ال شررركالت، وا حررل امل يرررل، و هررارة التحل يررة م تنم

 التعامل معها.

 ي.إصدار األحكام يف املواقف املتصلة بعمل األخصائي واملرشد النفسي والرتبو .7

 

  املهنية العملية أو املهارات

يررة يف جمررال الصررحة النفسررية و .1 ية اإلرشررادتوظيف االختبارات واملقاييس النفسررية والرتبو

 والعالجية.

سرررلوكيات  .2 سررون  لررذين ميار فرررراد ا شرركالت األ شررخيص م صرررة بت قررارير اخلا بررة الت كتا

 سلبية.

 كتابة التقارير املتصلة باحلاالت اليت جيري التعامل معها. .3

 توظيف النظريات احلدي ة يف جمال عمله. .4
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 والصحة النفسية. اإلرشادتوظيف التقانات احلدي ة يف جمال تقديم خدمات  .5

 وضع الربامج واخلطط العملية الفردية واجلماعية لألفراد وتطبيقها.  .6

صررة ب .7 شرركالت اخلا جلررة امل مرري يف معا حررث العل ئررق الب هررارات و را سررتخدام م شررادا  اإلر

 والصحة النفسية.

   العامة /املنقولةاملهارات 

مهارات  حتمل املسؤولية، وإدارة الفريق، وحل املشكالت، والتشخيص والعالج، وكتابة 

 التقارير، والتعلم الذاتي، واالتصال والتواصل، والبحث واالستنتاج، والتعاون مع اآلخرين.

 مهارات االتصاا  تقرية املعلممات: 

 النشط يف التعامل مع اآلخرين.التفاعل  .1

 التواصل بفاعلية ومن خالل تقنيات التواصل احلدي ة. .2

 التواصل مع الفئات اليت سيتم التعامل معها، وبأحدث تقنيات التواصل.  .3

 توظيف مهارات العرض والنقد للقضايا اليت يتم عرضها. .4

 إجادة حل املشكالت وفق منهجية علمية سليمة. .5

 جيابية ومؤ رة.إاذ القرارات بصورة علمية وإجادة القدرة على اخت .6

 

  البعد األخالقي:  االجتائات  القيم

 تقبل اآلخرين. .1

 التسامح مع االختالف وفقًا للفهم الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهم. .2

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

 وأخالقيات العمل.تتبع قواعد السلوك املهو  .4

 األمانة واإلخالص يف العمل مع األشخاص الذين لديهم مشكالت نفسية وصحية.  .5

 االلتزام بأخالقيات املهنة. .6     

 سمق العمل:ثانيًا: 

 اإلرشادية املعاصرة اليت يراعيها ختصص اإلرشادنظرًا للتطورات والتوجهات الرتبوية والنفسية و

والصحة النفسية، واخلربات واملهارات اليت يكتسبها الطالب جراء جوانبه النظرية والتطبيقية، 

 فإن هذا التخصص يتيح العمل يف 
يررة،  .1 ملرردارس احلكوم يررًا" يف ا املدارس  وذلك بصفته مرشرردًا نفسرريًا أو مرشرردًا مدرسرريًا "تربو

 واخلاصة، ووكالة غوث وتشغيل الالجئني.
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يررراض  .2 فرررال ر فرررال  األ  يررراض األ  سرررات ر يرررًا يف مؤس يرررًا وتأهيل سررريًا وتربو شررردًا نف صرررفته مر ب

 احلكومية واخلاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئني.

ملرردني  .3 مرررع ا يرررات اجملت سررات وحتع مرررع  املؤس سرررات اجملت لررردى مؤس شرردًا  صرررائيًا ومر صرررفته أخ ب

والعالج النفسي  اإلرشادكز املدني واجلمعيات واملراكز والعيادات النفسية اخلاصة، ومرا

سرررية و خلررردمات النف قرررديم ا نرررى بت لررريت تع شرررادا ترررام، اإلر كرررز األي يرررة، م رررل  مرا ية واالجتماع

 ، والعجزة واملسنني.اإلعاقةو

ويعمل اخلريج أخصائيًا ومرشدًا نفسيًا وتأهيليًا لدى بعض  املستشفيات واملراكز الصحية  .4

يررة املستشفيات والعيادات واملراكز الصحية التاب خرردمات الرعا قرردم  لرريت ت عة لوةارة الصررحة ا

 الصحية والنفسية للمرضى.

شررارية  .5 سررات االست كررز واملؤس خبرردمات  املرا صررلة  شررارات املت قررديم االست شررادت سرري  اإلر النف

 والصحة النفسية والسلوكية لألشخاص العاملني يف املراكز املتخصصة.

العامة أو  اإلرشاديف املراكز وذلك بصفته أخصائيًا  النفسية املتخصصة  اإلرشادمراكز  .6

 . والصحة النفسية اإلرشاداملتخصصة يف جمال 

  الصحة الردسية/ املردر : اإلرشا ثالثا: متطلبات ختصص 

، / املنفرد والصحة النفسية اإلرشادختصص  / الرتبيةللحصول على درجة البكالوريوس يف 

 كما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة 132ن يتم بنجال )أعلى الطالب 

 

 

 

 

 

 اجملموع احلرة ختياريإ جباريإ جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 81 - 12 69 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 132 اجملموع
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 : . المقررات التخصصية1

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 81تتكون هذش املقررات من )

 : ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي 69: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية    . 1.1  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 علم النفس االجتماعي 3105

 - - 3 3 مبادئ علم النفس 3110

 3110 - 3 3 النفسيةالصحة  3339

 - - 3 3 علم النفس التطوري 5111

5117 
والعالج النفسي  اإلرشادنظريات 

 وتطبيقاتها
3 3 - - 

 - - 3 3 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145

 - - 3 3 والصحة النفسية اإلرشادمبادئ  5170

 - - 3 3 باللعب اإلرشاد 5215

 - 1 2 3 املهو اإلرشاد 5219

 - - 3 3 ية وبراجمهااإلرشادالعملية  5270

 - - 3 3 مشكالت الطفولة واملراهقة 5271

 - - 3 3 أساسيات يف نظريات الشخصية 5275

5370 
 اإلرشادقضايا أخالقية وقانونية يف 

 والصحة النفسية
3 3 - - 

5371 
والصحة  اإلرشادالتقييم والتشخيص يف 

 النفسية
3 3 - 5320 

 - - 3 3 التأهيلي اإلرشاد 5374

5379 
والصحة  اإلرشادتدريب ميداني يف 

 (1النفسية )
3 1 2 - 

 - - 3 3 تعديل السلوك 5412

 5145 - 3 3 إرشاد ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم 5448

 5170 - 3 3 اجلمعي وفنياته اإلرشاد 5471

 5170 - 3 3 االضطرابات النفسية 5472
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

5473 
والصحة  اإلرشادتدريب ميداني يف 

 (2النفسية )
3 1 2 5379 

5479 
والصحة  اإلرشادتدريب ميداني يف 

 (3النفسية )
3 1 2 

أو  5473

 متزامن

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 5499

  9 60 69 اجملموع

 : المقررات االتية يختارها الطالب من  ( ساعة معتمدة  12: وتتكون من ) اختيارية مقررات تخصصية    . 1.2

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 التدخل يف حاالت األةمات والطوارئ 3422

 - - 3 3 التكيف ورعاية الصحة النفسية 5216

 - - 3 3 صعوبات التعلم 5266

 - - 3 3 التفكري اإلبداعي 5316

5373 
 اإلرشاداستخدامات احلاسب اآللي يف 

 والصحة النفسية
3 3 - - 

 - - 3 3 الزواجي واألسري اإلرشادمبادئ  5470

 

 المقررات الحرة: . 2

يررار ) لررب اخت سررتطيع الطا عررة6ي صررات اجلام مررن ختص خررر  صررص آ مررن أي خت مرردة  سرراعات معت  )  /

صرره، سررية لتخص طررة الدرا ضررم خررارج اخل كررون م لررى أن ال ي حرررة ع قررررات  يررة كم ملررادة التعليم ون ا

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أخرى كمًا و/أو كيفًامكررًا يف مقررات 

 

 


