
 
 العلوم التربويةكلية 

 اإلرشاد والصحة النفسيةتخصص بكالوريوس 
 

 الفصل الدراسي األول

رقم  #
 اسم المقرر  المقرر

الساعات 
متطلب  المعتمدة

 نوع المقرر سابق 
 عملي نظري

 جامعة إجباري -- -- 3 تعلم كيف تتعلم * 1111  .1
 جامعة إجباري -- 1 2 الحاسوب * 1112  .2
 جامعة إجباري -- -- 3 تاريخ القدس * 1110  .3
 جامعة إجباري -- -- 1 العمل التطوعي * 1110  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 المهارات الحياتية* 1110  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 ( *1اللغة اإلنجليزية ) 1113  .0
 جامعة إجباري -- -- 3  (1اللغة العربية ) 1111  .7
 جامعة إجباري -- -- 3 الفلسطينية *فلسطين والقضية  1210  .8
 جامعة إجباري -- -- 3 الثقافة اإلسالمية * 1210  .9

 كلية إجباري -- -- 3 *المنهاج التربوي 0113  .11
 كلية إجباري -- -- 3 علم النفس التربوي * 0110  .11
 كلية إجباري -- 1 2 تكنولوجيا التعليم* 0311  .12
  كلية إجباري 0311 -- 3 تصميم التدريس * 0312  .13
 كلية إجباري -- -- 3 مناهج البحث العلمي* 0313  .10
 كلية إجباري -- -- 3 القياس والتقويم في التعلم والتعليم*  0321  .10
 إجباريتخصصي  -- -- 3 مدخل إلى التربية الخاصة * 0100  .10
 إجباريتخصصي  -- -- 3 مبادئ علم النفس 3111  .17
 إجباريتخصصي  -- -- 3 العملية اإلرشادية وبرامجها 0271  .18
 إجباريتخصصي  -- -- 3 مشكالت الطفولة والمراهقة 0271  .19
 إجباريتخصصي  -- -- 3 نظريات اإلرشاد والعالج النفسي وتطبيقاتها 0117  .21
 إجباريتخصصي  -- -- 3 اإلرشاد باللعب 0210  .21
 إجباريتخصصي  3111  -- 3 الصحة النفسية 3339  .22
 إجباريتخصصي  -- -- 3 اإلرشاد التأهيلي 0370  .23

 2 1 (1تدريب ميداني في اإلرشاد والصحة النفسية ) 0379  .20
إنهاء 
01 
 س.م

 إجباريتخصصي 



 
 العلوم التربويةكلية 

 اإلرشاد والصحة النفسيةتخصص بكالوريوس 
 

رقم  #
 اسم المقرر  المقرر

الساعات 
متطلب  المعتمدة

 نوع المقرر سابق 
 عملي نظري

 إجباريتخصصي  0379 2 1 *(2تدريب ميداني في اإلرشاد والصحة النفسية ) 0073  .20
 إجباريتخصصي  -- -- 3 قضايا أخالقية وقانونية في اإلرشاد والصحة النفسية 0371  .20
 إجباريتخصصي  -- -- 3 اإلرشاد الجمعي وفنياته 0071  .27
 إجباريتخصصي  0100 -- 3 إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم 0008  .28

29.  0373 
استخدامات الحاسب اآللي في اإلرشاد والصحة 

 النفسية
 اختياريتخصصي  -- -- 3

 فصليا   تطرح دراسية مقررات (*)

 
 
 
 

 

 
 
 

  



 
 العلوم التربويةكلية 

 اإلرشاد والصحة النفسيةتخصص بكالوريوس 
 

 الثانيالفصل الدراسي 

رقم  #
 اسم المقرر  المقرر

الساعات 
 نوع المقرر متطلب سابق  المعتمدة

 عملي نظري
 جامعة إجباري -- -- 3 تعلم كيف تتعلم * 1111  .1
 جامعة إجباري -- 1 2 الحاسوب * 1112  .2
 جامعة إجباري -- -- 3 تاريخ القدس * 1110  .3
 جامعة إجباري -- -- 1 العمل التطوعي * 1110  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 المهارات الحياتية* 1110  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 ( *1اللغة اإلنجليزية ) 1113  .0
 جامعة إجباري -- -- 3  (1اللغة العربية ) 1111  .7
 جامعة إجباري -- -- 3 فلسطين والقضية الفلسطينية * 1210  .8
 جامعة إجباري -- -- 3 الثقافة اإلسالمية * 1210  .9

 كلية إجباري -- -- 3 *التربوي المنهاج 0113  .11
 كلية إجباري -- -- 3 علم النفس التربوي * 0110  .11
 كلية إجباري -- 1 2 تكنولوجيا التعليم* 0311  .12
  كلية إجباري 0311 -- 3 تصميم التدريس * 0312  .13
 كلية إجباري -- -- 3 مناهج البحث العلمي* 0313  .10
 كلية إجباري -- -- 3 القياس والتقويم في التعلم والتعليم*  0321  .10
 إجباريتخصصي  -- -- 3 مدخل إلى التربية الخاصة * 0100  .10
 إجباريتخصصي  -- -- 3 علم النفس التطوري 0111  .17
 إجباريتخصصي  -- -- 3 مبادئ اإلرشاد والصحة النفسية 0171  .18
 إجباريتخصصي  -- -- 3 أساسيات في نظريات الشخصية 0270  .19
 إجباريتخصصي  -- 1 2 اإلرشاد المهني 0219  .21
 إجباريتخصصي  -- -- 3 علم النفس االجتماعي 3110  .21

22.  0371 
التقييم والتشخيص في اإلرشاد والصحة 

 إجباريتخصصي  0321 -- 3  فسيةنال

 إجباريتخصصي  -- -- 3 تعديل السلوك 0012  .23
 اختياريتخصصي  -- -- 3 مبادئ اإلرشاد الزواجي واألسري 0071  .20
 إجباريتخصصي  0171 -- 3 اإلضطربات النفسية 0072  .20



 
 العلوم التربويةكلية 

 اإلرشاد والصحة النفسيةتخصص بكالوريوس 
 

رقم  #
 اسم المقرر  المقرر

الساعات 
 نوع المقرر متطلب سابق  المعتمدة

 عملي نظري

20.  0073 
تدريب ميداني في اإلرشاد والصحة 

 *(2النفسية )
 إجباريتخصصي  0379 2 1

تدريب ميداني في اإلرشاد والصحة  0079  .27
 (3النفسية )

 إجباريتخصصي  أو متزامن 0073 2 1

 2 1 مشروع التخرج  0099  .28
 80نهاء ، إ0313

 س.م.
 إجباريتخصصي 

 فصليا   تطرح دراسية مقررات (*)

 

 
  



 
 العلوم التربويةكلية 

 اإلرشاد والصحة النفسيةتخصص بكالوريوس 
 

 الفصل الصيفي

رقم  #
 المقرر

 اسم المقرر 
الساعات 
متطلب  المعتمدة

 سابق 
 نوع المقرر

 عملي نظري
 جامعة إجباري -- -- 3 تعلم كيف تتعلم * 1111  .1
 جامعة إجباري -- 1 2 الحاسوب * 1112  .2
 جامعة إجباري -- -- 3 *تاريخ القدس  1110  .3
 جامعة إجباري -- -- 1 العمل التطوعي * 1110  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 المهارات الحياتية* 1110  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 ( *1اللغة اإلنجليزية ) 1113  .0
 جامعة إجباري -- -- 3  (1اللغة العربية ) 1111  .7
 جامعة إجباري -- -- 3 فلسطين والقضية الفلسطينية * 1210  .8
 جامعة إجباري -- -- 3 الثقافة اإلسالمية * 1210  .9

 كلية إجباري -- -- 3 *المنهاج التربوي 0113  .11
 كلية إجباري -- -- 3 علم النفس التربوي * 0110  .11
 كلية إجباري -- 1 2 تكنولوجيا التعليم* 0311  .12
  كلية إجباري 0311 -- 3 تصميم التدريس * 0312  .13
 كلية إجباري -- -- 3 البحث العلمي*مناهج  0313  .10
 كلية إجباري -- -- 3 القياس والتقويم في التعلم والتعليم*  0321  .10
 إجباريتخصصي  -- -- 3 مدخل إلى التربية الخاصة * 0100  .10
 إجباريتخصصي  -- -- 3 علم النفس التطوري 0111  .17
 إجباريتخصصي  -- -- 3 العملية اإلرشادية وبرامجها 0271  .18
 إجباريتخصصي  -- -- 3 مشكالت الطفولة والمراهقة 0271  .19

21.  0371 
قضايا أخالقية وقانونية في اإلرشاد 

 والصحة النفسية
 إجباريتخصصي  -- -- 3

 إجباريتخصصي  -- -- 3 تعديل السلوك 0012  .21

 إجباريتخصصي  -- -- 3 مبادئ علم النفس 3111  .22
 فصليا   تطرح دراسية مقررات (*)


