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 النافذة. الدراسات العليا ذه الخطة مع تعليمات برامجه تتفق .1

 التي يمكن قبولها:التخصصات  .2

  .األولوية األولى: بكالوريوس علم النفس -

، الطببكالوريوس علوم التأهيل، الوريوس بك ،التمريض بكالوريوس ،و الصحة النفسيةاإلرشاد بكالوريوس  األولوية الثانية:  -

، بكالوريوس ، بكالوريوس التسويق، بكالوريوس اإلدارة العامة، بكالوريوس إدارة األعمالالصيدلةبكالوريوس ، األحياءبكالوريوس 

 .علم االجتماع، بكالوريوس العمل االجتماعي، بكالوريوس الرياضة

 ثانيا: شروط خاصة

و  ساعات معتمدة 9و بحد أعلى  من غير األولوية األولىي حالة كون تخصص البكالوريوس للمتقدم ف د االستدراكية المطلوبةيقر قسم علم النفس الموا •

 .من المواد المطروحة في برنامج البكالوريوس

 بالمسار.الخاصة  ختياريةاالبالمواد  االلتزام( االجتماعي/ التنظيميالمسار  او إكلينيكيعند اختيار أحد المسارين )علم نفس على الطالب  •

من  اإلكلينيكيةاخذ مادة تدريب عملي في الممارسة ضرورة  من وزارة الصحة على الطلبة الذين يرغبون بأخذ مزاولة مهنة في علم النفس اإلكلينيكي •

 المواد االختيارية.

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي: 33ثالثا: تتكون مواد هذه الخطة من )

 كما يلي: معتمدة ساعة (15)  ،اريةبجاإلمواد ال( 1

 المواد االختيارية( 2

 ما يلي:ك اآلتيةمن المواد  ساعة معتمدة (9)الطالب  يدرس، اإلكلينيكيمسار علم النفس  : أوال

 ما يلي:ك اآلتية الموادمن مدة تمع اتساع (9)الطالب  التنظيمي، يدرس – االجتماعيثانيا : المسار 

 )على الطالب أن يختار موضوع للرسالة يتناسب مع المسار الذي اختاره( (2307799و رقمها ) ( ساعات معتمدة9)رسالة جامعية  (3

 

رقم  الدرجة متسلسل 

 القسم

رقم 

 الكلية

 المسار السنة

 الرسالة 2016 23 07 8 3 رقم الخطة

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة سم المادةإ رقم المادة

 ال يوجد 0 3 3 النفسي و التشخيص التقييم 2307721

 ال يوجد 0 3 3  اإلنسانيبيولوجية السلوك  2307722

 ال يوجد 0 3 3 التطبيقيعلم النفس االجتماعي حلقة في  2307723

 ال يوجد 0 3 3 علم النفس المعرفي العصبي 2307724

23 50772  ال يوجد 0 3 3 مناهج البحث في علم النفس و أساليبه اإلحصائية 

 المتطلب السابق عملي نظري معتمدةالساعات ال المادة سمإ رقم المادة

 ال يوجد 0 3 3 النفسية  االضطرابات و مراضألا علم 2307701

 ال يوجد 0 3 3 المتقدم العالج النفسيساليب أ 2307702

 ال يوجد 0 3 3 و الالجئين الصدماتعلم نفس  2307703

 ال يوجد 0 3 3 الصحة النفسية المجتمعية 2307704

 ال يوجد 0 3 3 نفسي لألطفال و المراهقينالعالج ال 2307705

 2307701 300 0 3  ةتدريب عملي في الممارسة اإلكلينيكي 2307706

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة أسم المادة رقم المادة

 ال يوجد 0 3 3 التنمية البشرية و تطوير الذات   2307711

 ال يوجد 0 3 3 علم النفس و المشكالت االجتماعية   2307712

 ال يوجد 0 3 3 علم النفس في اإلدارة و العمل  2307713

 ال يوجد 0 3 3 فراد و الجماعات االستشارات السلوكية لأل 2307714

 ال يوجد 0 3 3 المجتمعيةغيير االتجاهات أساليب اإلقناع و ت 2307715

 ال يوجد 0 3 3 علم نفس المستهلك  2307716
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 موادالوصف 

 ماجستير 

 

 اآلداب  الكلية  1

 علم النفس القسم 2

 الماجستير في علم النفس اسم الدرجة العلمية )بالعربية( 3

  Master in Psychology اسم الدرجة العلمية )باالنجليزية( 4

 

 اإلجبارية الموادأوال: 

 ساعات معتمدة( 3)                                                          النفسيو التشخيص التقييم   2307721))

و يستعرض المساق أنواع متعددة من االختباارات التاي يمكان ، النفسية االختباراتبما فيها المقابلة و القياس و التقييم النفسي األساليب المستخدمة في دراسة 

فاي مياادين علام الانفس ات و كيفياة اساتخدام مادلوالت هاذه األدواستخدامها في تقييم األفراد مثل اختبارات الشخصية و اختبارات األمراض النفسية المختلفة 

فااي تطبيااق  األخالقيااةكمااا يتناااول المساااق موضااوع الق ااايا  السااوية. أو العماال أو تقياايم الشخصااية نيكاايياإلكلالمختلفااة خصوصااا فااي مجاااالت علاام الاانفس 

تطبيقاات ميدانياة لابعض االختباارات  جراءبا و طريقة كتابة التقارير التشخيصية و التقييمية. و يحتوي المساق على جاناب عملاي يتعلاق  االختبارات النفسية

 النفسية و كتابة تقارير النتائج الخاصة بها.

 

 ساعات معتمدة( 3)                                                             اإلنسانيبيولوجية السلوك   (2307722)

البحاو  الحديثاة فاي  إلاى، و ذلاك مان خاالل التعارف اإلنساانياالجتماعياة للسالوك  وصف و تفسير الجوانب المعرفية و الوجدانية و إلىيهدف هذا المساق 

العملياات وراثة السلوك من جهة ، و النظرياات الوراثياة العصابية و الهرمونياة مان جهاة ثانياة، باعتمااد المانهج الاوراثي الفسايولوجي فاي وصاف و تفساير 

و التعلم، الذاكرة، و اللغة ، و التفكير و الذكاء( و العمليات العقلية غير المعرفية )كالدوافع و االنفعاالت(  هاالنتبا، و اإلدراكو  كاإلحساسالعقلية المعرفية  )

 األساسكماا يغطاي هاذا المسااق و اائف النيروناات و النااقالت العصابية و التشاريو العصابي و تركياب و اائف الادما ، و في حاالت الساواء و الالساواء. 

 .األكلو سلوك  اإلدمانو االنفعاالت و السلوك الجنسي و سلوك  اإلدراكو  اساإلحسالعصبية لعمليات 

 

 ساعات معتمدة( 3)                                      التطبيقيعلم النفس االجتماعي حلقة بحث في   (2307723)

النمو النفسي و االجتماعي لألفراد و الجماعاات و التاأثير المتباادل باين  يتناول هذا المساق الدراسات الحديثة في علم النفس االجتماعي و كيفية تأثيرها على 

ال غوط  العالج النفسي و تقديم الدعم النفسي االجتماعي و تخفيفتطبيقات حديثة لعلم النفس االجتماعي في مجال على المساق  كما يركزالفرد و الجماعة. 

علاى  اتأثيرهاو اإلدماان و حياة االجتماعياة مثال سايكولوجية الفقار و البطالاةل المساق تطبيقات مهمة في الو الجماعات. كما يتناو لألفرادالنفسية االجتماعية 

 .الفرد و الجماعات

 

 ساعات معتمدة( 3)                                                            علم النفس المعرفي العصبي  (2307724)

و  اإلدارةات نظريات التعلم في مواقاف مختلفاة مان مثال  طارق جاناب الاتعلم فاي االماراض النفساية و عالجهاا، و العمال و يتناول هذا المساق دراسة تطبيق

، و كيفية تو يف بحو  الدما  اإلدراكي -ألمفاهيميالدما  و النموذج  إلىحديثة مثل نظرية التعلم المستند  في التعلمالقيادة. و يستعرض المساقات نظريات 

 نتباه.في دراسة عمليات التعلم و الذاكرة و اال الحديثة

 

 ساعات معتمدة( 3)                              و أساليبه اإلحصائيةي علم النفس فمناهج البحث     2307725))

النوعي و الاذي ياتم فياه إجاراء بحاث عان  أوفي يتناول هذا المساق بداية البحث الكيو يتناول هذا المساق آليات و أساليب البحث الُمتَّبعة في البحو  النفسية. 

صاائية و كيفياة طريق المقابالت و أساليب تحليل البيانات الكيفية. و يستعرض هذا المساق البحث الكمي في علام الانفس و كيفياة إجاراء البحاو  الكمياة اإلح

مع البيانات بماا فيهاا تحليال التبااين بأنواعاه، و تحليال االنحادار بأنواعاه، و تحليل البيانات المجمعة. كما يتناول هذا المساق أساليب إحصائية متقدمة للتعامل 

 .SPSSامج التحليل اإلحصائي نتحليل االرتباط بأنواعه، و التحليالت العاملية و ذلك باستخدام بر

 

 المواد االختيارية ثانيا: 

 اإلكلينيكيمسار علم النفس  أ(

 

 ساعات معتمدة( 3)                                               النفسية طراباتاالضو  األمراض علم          2307701))

النفسية من حيث طرق دراستها و اسبابها المباشرة و غير المباشرة و نسبة حدوثها و  األمراضيتناول المساق بشكل متقدم وواسع طبيعة االضطرابات و 

شخيصها و عالجها و النظريات التي تفسرها. كما يشمل المساق االطالع على و استعمال أنظمة و طرق انتشارها و أعراضها و مؤشراتها و تصنيفها و ت

و غيرها. و يغطي المساق كذلك  التشخيص الفارقي. ويغطي المساق االضطرابات و    ICD 10و  DSM 5مثل  المستعملةالتصنيف والتشخيص 

ويشمل المساق زيارات للمستشفيات و العيادات و  .التصنيف و التشخيص أنظمةلغين و كما هي موجدة في و المراهقين و البا األطفالالنفسية عند  األمراض

 المراكز الخاصة باالضطرابات النفسية و مقابلة المرضى.
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 ساعات معتمدة( 3)                                                       المتقدمالعالج النفسي ساليب أ   2307702))

و الجديدة لالضطرابات  المستعملة(  psychological interventionالمساق على طرق ووسائل أو تكنيكات العالج النفسي )التدخل النفسي ؛ اهذيركز 

و الخطط العالجية  ،العالقة العالجية( إنهاءلوسطى و و المرحلة ا األوليةالنفسية المختلفة. ويغطي كذلك تقييم الحاالت و مراحل العالج النفسي )المرحلة 

 األخرى األنواعتكنيكات ووسائل العالج السيكودينامي و العالج المعرفي والعالج السلوكي و  المقدمة إلى باإلضافة المساقو تقييمها. ويتناول  المستعملة

العالج  أساليبت التي تقدم خدمات العالج النفسي و مشاهدة و يحتوي المساق على جانب تطبيقي من خالل زيارة بعض المؤسسامن المداخالت النفسية. 

 المقدمة بشكل عملي. 

 

 ساعات معتمدة( 3)                                                       و الالجئين الصدماتعلم نفس   2307703))

ص طبيعااة و خصااائص مجتمعااات علااى  االجتماعيااةالكااوار  و تأثيراتهااا النفساية  الصاادمات و دراساة مختلااف أنااواع المتااأثرين بهااا. ياادرس هاذا المساااق أي ااا

التااي يحتاجهاا الالجئااين  االجتماعياةالتاي يعااانون منهاا و كااذلك أكثار الحاجااات النفساية و النفسااية  االجتماعيااةالالجئاين و أكثاار المشاكالت النفسااية و النفساية 

ص في األردن و التي تتعامل مع حاجات الالجئين و الناس المتأثرين بالكوار . يُقدم هاذا كمجتمعات و أفراد. سوف يتناول هذا المساق الطاقات الموجود ة حاليا

 للظروف و المواقف ما بعد الكوار .  االستجابةالمساق المعرفة و المهارات الالزمة لزيادة طاقات الطلبة على تقديم الخدمات النفسية و 

 

 ساعات معتمدة( 3)                                                                    الصحة النفسية المجتمعية   2307704))

ياساات الخاصاة دراسة ق ايا الصحة النفسية/العقلية في المواقف الصحية المجتمعية و مواقف الرعاية المجتمعية/االجتماعية. سوف يتناول هاذا المسااق الس

السياساات علاى الرعاياة النفساية/العقلية المجتمعياة بشاكل أوساع مان منظاورات األخصاائيين الممارساين، و المتلقاين  بالرعاية النفسية/العقلية و تأثيرات تلاك

ص التعامل مع ق ايا ذات طبيعة معقدة من مثل حاجات األقليات، و التوازن بين  للخدمات، و مدراء الخدمات، و المنظورات المجتمعية. هذا سوف يشمل أي ا

قوانين الرعاية العقلية/النفسية، و قوانين حقوق اإلنسان، و اإلعاالم. هاذا المسااق ساوف  هلعبت بط و بُعد الرعاية و المساعدة، و الدور الذي بُعد التحكم و ال

 يتناول ق ايا الصحة العقلية/النفسية من ُوجهة نظر مجتمعية اجتماعية جماعية وقائية بدالص من المنظور العالجي الفردي. 

 

 (ساعات معتمدة 3)                                                          العالج النفسي لألطفال و المراهقين  2307705))

هاارات النظرياة و يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بمعلومات عن االتجاهات النظرية األساسية و والتقييم والتشخيص و العالج لألطفال و المراهقين. الم

ا ة في عملية المالحظة و التقييم و التشخيص والخطط العالجية سيتم تطويرها عند الطلبة عن طريق الممارساة. والطلباة ساوف يخباروا و يمارساوييكاإلكلين

النمائية -والعصبيةو المشكالت النفسية التي يعاني منها األطفال و المراهقين كالنمائية  تطرق التدخل العالجي النفسي مع األطفال و المراهقين. االضطرابا

 و االجتماعية و السلوكية يتم تناولها من حيث التقييم والتشخيص و العالج.

 

 ساعات معتمدة( 3)                                            اإلكلينيكيةفي الممارسة  التدريب العملي  2307706))

 (2307701)     المتطلب السابق 

ساعة تدريب عملي فاي مكاان أو أكثار توافاق علياه  300ولتحقيق هذا المتطلب يطلب من الطالب تحقيق بيقية عملية و ميدانية. هذه المادة عبارة عن مادة تط

العاالج النفساي المتقادم. يبادأ إضاافة إلاى لجنة الدراسات العليا في القسم. يستطيع الطالب التسجيل لهذا المتطلب فقط إذا أكمل علم األماراض النفساية بنجاا   

التعاون ماع الطالاب و مكاان أو بو مشرف المادة الطالب لهذه المواد و بناءص على آلية تسجيل لساعات التدريب يقرها القسم  ءساب ساعات التدريب بعد إنهاح

 ية تحت األشراف.و يتكون التدريب بشكل أساسي من الممارسة الفعلية لعملية التقييم و التشخيص النفسي و تطبيق األساليب العالجأماكن تدريبه. 

 

 التنظيمي  - المسار االجتماعي ب(

 

 ساعات معتمدة( 3)                    التنمية البشرية و تطوير الذات  (2307711)

ق تطاوير فاي ميادان التنمياة البشارية و تطاوير الاذات. يركاز هاذا المسااق علاى طارو تطبيقاتاه المختلفاة النفس االيجاابي  بعد مهم في علميناقش هذا المساق 

مان مثال . يستعرض هذا المساق طرق تطاوير مهاارات النجاا  لإلنسانالسلوكية لتساعدهم على النجا  في ميدان العمل و الحياة الشخصية  األفرادمهارات 

بنااء القادرات البشارية أو و غيرهاا مان المهاارات التاي تعمال علاى  ، العمال الجمااعي، اإلقنااع و ، القياادة، التفااوض، التاأثيراآلخرينمع  مهارات التواصل

 تطويرها.

 

 ساعات معتمدة( 3)                                                    علم النفس و المشكالت االجتماعية  2307712))

علاى مشاكلة  أساسايبشاكل  المجتمعاات المحلياة و العربياة و العالمياة. يركاز هاذا المسااقالمشاكالت االجتماعياة التاي تنتشار فاي  أهميستعرض هذا المساق 

طرق حل الخالفات الزوجية. كما يتناول المساق بالتفصيل مشكالت اجتماعية بارزة من مثال الزحاام فاي  األسري اإلرشادالنفسية و  أسبابهاالطالق و بحث 

الحديثاة فاي التواصال االجتمااعي االلكتروناي و  األسااليب أخيارا، و اإلدماانمشاكالت الفقار و البطالاة و  إلاى إضاافة اإلنساانالمدن و تأثيراته النفسية علاى 

  .لإلنسان االجتماعية الحياةتأثيرها على 

 

 ساعات معتمدة( 3)               علم النفس في اإلدارة و العمل                                            (2307713)

انتقااء الماو فين مان و العمل. يستعرض المساق دراسات حديثاة فاي مجاال  اإلدارةالنفس في يتناول هذا المساق احد التطبيقات المهمة لعلم النفس و هو علم 

الرضاا الاو يفي و االحتاراق خالل القياس النفسي، الدافعية اإلنسانية و طارق تطويرهاا عناد العااملين، القياادة و تطبيقاتهاا، ال اغوط النفساية فاي العمال، و 

 لألفراد و المؤسسات.  في علم نفس العمل يجيات تطبيقية تفيد في تقديم االستشارات . و يزود المساق الطالب باستراتالنفسي
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 ساعات معتمدة( 3)                                          االستشارات السلوكية لألفراد و الجماعات  2307714))

 إلاىكماا يهادف هاذا المسااق . و الجماعاات لألفارادراساة المشاكالت السالوكية يزود هذا المساق الطلباة بمفااهيم االستشاارات السالوكية ومكوناتهاا و طارق د

 أوفاي التعارف علاى المشاكالت التاي تواجاه الفارد  اآلخرينالخطط الالزمة لمساعدة  إعدادتقديم االستشارات النفسية السلوكية و  أسستعريف الطالب على 

تقاديم  أساس يركاز المسااق علاىو غيرها من المشكالت السلوكية.  كماا  اإلدمانالطالق و  الجماعة خصوصا المشكالت االجتماعية مثل مشكالت الزواج و

   االستشارات النفسية السلوكية لمنظمات العمل خصوصا فيما يتعلق بمشكالت انخفاض الدافعية، و االحتراق النفسي و ال غو  النفسية.

 

 ساعات معتمدة( 3)                                        المجتمعيةأساليب اإلقناع و تغيير االتجاهات  2307715))

يغطاي هاذا المسااق و . م تغييار االتجاهاات المجتمعياة نحاو الظاواهر االيجابياة منهاا و السالبيةاإلقنااع و يزود هذا المساق الطلبة بمفاهيم حديثة فاي عملياات 

و  الفااردي و الجمعااي غساايل الاادما  أساااليبالنظريااات مثاال نظريااة التنااافر المعرفااي و التطبيقااات العمليااة لهااذه  أهاامالمختلفااة و يسااتعرض  اإلقناااعنظريااات 

 التاأثيرو حجم االلكتروني ميادين التواصل االجتماعي  و هيفي اإلقناع اإلعالم الحديثة  على أساليبالمساق  يعّرج هذا. كما نظريات الـتأثير على الجماهير

 لمجتمعات. و ا األفرادعلى  األساليبلهذه  اإلعالمي

 

 ساعات معتمدة( 3)                                     علم نفس المستهلك                                           2307716))

هيمياة تسااعدهم يستعرض هذا المساق مجموعة من األطر النظرية و المفاهيمية في مجال السلوك االستهالكي. و يهاتم هاذا المسااق بتزوياد الطلباة باأطر مفا

النظرية التي  على فهم العمليات العقلية و المعرفية و االجتماعية التي تقف خلف السلوك االستهالكي.كما سوف يتم استعراض مجموعة من النماذج و األطر

و علااى عاادة مسااتويات: الفاارد، تساااعد علااى فهاام الساالوك االسااتهالكي للبشاار. كمااا ساايقدم المساااق تفسااير ساالوك المسااتهلك ماان وجهااة نظاار نفسااية اجتماعيااة 

 المجموعة و المجتمع ككل.

 

 


