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 النفسي والتربوي  اإلرشادتخصص . 2
 خمرجات التعلم املقصودة: -أواًل 

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

 املعرفة والفهم:

قرردر  بانتهاء دراسة برنامج املاجستري يف اإلرشاد النفسرري والرتبرروي، يكررون اخلررريج علررى 

 من الفهم والدراية بكل من:

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

 األساسيات والنظريات اإلرشادية، واملعارف املرتبطة بها. .2

 وأساسيات املمارسة املهنية اجليدة يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي. مبادئ .3

 األخالقية والقانونية ملمارسة مهنة اإلرشاد النفسي والرتبوي. املبادئ .4

 التطورات العلمية والقضايا املعاصرة يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي. .5

 أساسيات وأخالقيات البحث العلمي. .6

 نية:املهارات العقلية والذه

 بانتهاء دراسة برنامج املاجستري يف اإلرشاد النفسي والرتبوي، يكون اخلريج قادرا  على:

هررا حلررل املشرركالت والرتبوية، حتليل وتقييم املعلومات واملشكالت النفسية  .1 والقياس علي

 للمستفيدين.

 ية.الربط بني املعارف املختلفة يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي حلل املشكالت املهن .2

 دراسة علمية منهجية حول مشكلة حب ية. إعدادإجراء دراسة حب ية و/ أو  .3

 تقييم املخاتر يف املمارسات املهنية يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي. .4

مررل اإلرشررادي .5 طرروير األداء يف جمررال الع يررة اإلرشررادية  ،التخطيط لت حررل العمل وممارسررة مرا

 ومكوناتها.

 املهارات العملية/ املهنية:

 نتهاء دراسة برنامج املاجستري يف اإلرشاد النفسي والرتبوي، يكون اخلريج قادرا  على:با

 إتقان املهارات املهنية األساسية واحلدي ة يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي. .1

 تنفيذ مراحل العملية اإلرشادية وفق النظريات اإلرشادية والرتبوية احلدي ة. .2

 اإلرشادية الفردية واجلماعية وتنفيذها.بناء الربامج  .3

 تقويم العمل اإلرشادي وطرجاته. .4

 التقارير اإلرشادية وكتابتها. إعداد .5
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 املهارات التحويلية/ املنتقلة:

 بانتهاء دراسة برنامج املاجستري يف اإلرشاد النفسي والرتبوي، يكون اخلريج قادرا  على:

 عارف واملعلومات.استخدام املصادر املختلفة للحصول على امل .1

 التواصل الفعال بأنواعه وأشكاله املختلفة. .2

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

 إدارة الوقت بكفاءة وفاعلية. .4

 وضع قواعد ومؤشرات لتقييم أداء اآلخرين. .5

سرري  .6 شرراد النف جمررال اإلر يررة يف  سررة املهن طرردم املمار مبررا  مررات  يررا املعلو سررتخدام تكنولوج ا

 بوي.والرت

 التعليمية والتدريبية الشخصية. االحتياجاتالتقويم الذاتي وحتديد  .7

 واملسؤولية. وااللتزامالقدرة على العمل حتت الضغط  .8

 وتقنية املعلومات، وأهمها: االتصالمهارات 

والرتبوي، يكون لدى اخلريج القدرة  يفسنبانتهاء دراسة برنامج املاجستري يف اإلرشاد ال

 على:

 توظيف األدوات التقنية واحلاسوب بكفاءة وفعالية يف العملية اإلرشادية. .1

 اخلاصة. االحتياجاتالتواصل مع فئات ذوي  .2

 التواصل والتفاعل النشط مع اآلخرين شفويُا وكتابيا  وجها  لوجه وعرب اإلنرتنت. .3

 اجلديدة يف اإلرشاد.استكشاف وتوظيف التقنيات  .4

 التعبري عن أفكاره بوسائل طتلفة ونشرها. .5

 االجتاهات والقيم والبعد األخالقي:

 بانتهاء دراسة برنامج املاجستري يف اإلرشاد النفسي والرتبوي، يكون لدى اخلريج:

 إجيابية حنو مهنية اإلرشاد والعمل اإلرشادي. اجتاهات .1

 يتقبل املسرتشدين ويتفهم مشكالتهم. .2

ضررمنها حيرر .3 لرريت ت سرررية ا عررد ال ضررمن قوا شرردين  صررة باملسرت مررات اخلا سرررية املعلو لررى  افظ ع

 أخالقيات العمل اإلرشادي.

 ملتزم بقواعد السلوك واخللق السليم واملناسب. .4

 يسعى ليكون منوذجا  وقدوة حيتذى بها. .5

 متسامح ويتفهم معتقدات اآلخرين وآرائهم وانتماءاتهم. .6

 م خدمات اإلرشاد.جدي ويتحمل املسؤولية يف تقدي .7
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 :سوق العمل -ثانيًا 

يررة  يررة مهن كرروادر أكادمي خررريج  برروي بت سرري والرت شرراد النف سررتري اإلر نررامج ماج هررتم بر ي

عررررالي،  لرررريم ال يررررة والتع سررررات الرتب مررررل يف مؤس برررروي للع سرررري والرت شرررراد النف صررررة يف اإلر متخص

كرررز  سرررات ومرا يرررة ملؤس شرررارات الفن قرررديم االست يرررة، وت سرررات االجتماع سررري واملؤس شررراد النف اإلر

 والرتبوي، والرعاية وغريها.

 شروط االلتحاق بالبرنامج:
صررص  .1 هررذا التخ سررتري يف  جررة املاج سررة لدر لررب للدرا بررل الطا صررال  إذايق حررد  كرران حا لررى أ ع

 املؤهالت اآلتية:

قرردس املفتوحررة  (أ) عررة ال مررن جام يررة  حرردىدرجة البكالوريوس يف الرتب مررن إ عررات  أو  اجلام

 .يكون معدله الرتاكمي تقديره جيد كحد أدنىحبيث األخرى املعرتف بها 

برررروي،  (ب) سرررري والرت شرررراد النف يررررة: اإلر صررررات اآلت حررررد التخص كررررالوريوس يف أ جررررة الب در

مرررة  يرررة، واخلد لررروم الرتبو لرررنفس، والع لرررم ا صرررة، وع يرررة اخلا سرررية، والرتب صرررحة النف وال

صرررات  مررن التخص بررة  بررول الطل كررن ق سررفة، ومي مرراع، والفل لررم االجت يررة، وع االجتماع

شررريط خرررى  سررات األ نررة الدرا حتررددها جل لرريت  سررتدراكية ا قررررات اال سررتهم للم ة درا

 العليا يف الربنامج.

 أن جيتاز الطالب املقابلة الشخصية بنجال تبقا  ملعايري حتددها جلنة الربنامج. .2

  .كليةيلتزم الطالب بتعليمات منح درجة املاجستري يف ال .3

ثااااًا  سااااار -ثال بااااوي  م ساااا: والرت شاااااد النف صااااص اإلر بااااات خت سااااار  متطل شااااامل وم حااااان ال االمت

 :الرسالة(

كررن  .1 سررتري  أنمي جررة املاج سررية لدر ترره الدرا قررررات يف خط سررة م مررن درا لررب  فررى الطا  إذايع

عررد حصرروله علررى درجررة البكررالوريوس عرراٍل،كان قد درسررها يف مسررتوى  حبيررث ال  ،أي ب

 .ساعات معتمدة (9)يتجاوز وزن هذه املقررات 

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

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

 الساعات املعتمدة املتطلب الساعات املعتمدة املتطلب

 21 إجباريةمساقات  21 إجباريةمساقات  1

 9 مساقات اختيارية 9 مساقات اختيارية 2

 6 (2) ( ،1الرسالة ) 6 (2( ، )1حلقة حبث ) 3

 36 اجملموع 36 اجملموع 
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 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة حسب املسارين:

 : جبارية المساقات اإل 

 مبينة يف اجلدول اآلتي:  ( ساعة معتمدة21يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 نظريات اإلرشاد وتطبيقاتها 6150

 - - 3 3 العملية اإلرشادية 6155

 - - 3 3 يف اإلرشادالقياس النفسي  6156

 - 1 2 3 اإلرشاد املدرسي 6157

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

 - - 3 3 تصميم البحث وأساليبه 6162

 6162 - 3 3 املاجستريحلقة حبث يف رسائل  6163

  4 17 21 اجملموع

 المساقات االختيارية: 

 تية: ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآل9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 1 2 3 اإلرشاد اجلمعي 6151

 - - 3 3 قضايا معاصرة يف اإلرشاد  6152

 - - 3 3 رشاد ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهمإ 6153

 - - 3 3 اإلرشاد الزواجي واألسري 6154

 - - 3 3 اإلشراف يف اإلرشاد 6159

 - - 3 3 اإلرشاد امله  6160

 - - 3 3 نظريات الشخصية 6161

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

 ( ساعات معتمدة مبينة يف اجلدول اآلتي: 6يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (1حلقة حبث ) 6198

 6198 - 3 3 (2حلقة حبث ) 6199

  - 6 6 اجملموع

 (  اع  200تدريب ت ت مإلشرمف لمدة ) •

 مسار الرسالة: 

 ر ال  ملماج تيرم وملنجاح في ممت ان مناقشتها.  إعدمد

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (1رسالة ) 6196

 - - 3 3 (2رسالة ) 6197

  - 6 6 اجملموع

 . (  اع 200تدريب ت ت مإلشرمف لمدة ) •

 


