
 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير

  (النفسي والتربوي )/االرشاد في

 (الرسالة مسار )

 ر 5002  رقم الخطة
 

 احكام وشروط عامة :اوال
 الدراسات العليا النافذه برامجتتفق هذه الخطة مع تعليمات  10 
 :  وفق األولويات التالية يمكن قبولها في هذا البرنامجالتخصصات التي  10 

 بكالوريوس في االرشاد والصحة النفسية- أ  
 بكالوريوس في التربية الخاصة اوعلم النفس- ب  
 بكالوريوس في العلوم التربوية- ج  
 الخدمة االجتماعية أوالتمريض  أوعلوم التأهيل بكالوريوس في - د  
 

 ال يوجد   : شروط خاصة :ثانيا
 

 :كما يلي معتمدة موزعةساعة ( 33)الخطة من  هذهمواد  تتكون :ثالثا
  :كما يلي  ساعة معتمدة( 11) :اجبارية مواد- 1 

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 - - - 3 تصميم البحث واساليبه  1010917
 - - 3 3  نظريات االرشاد 1015911
 - - 3 3  المهارات االساسية في االرشاد 1015910
 - - 3 3 االرشاد الجمعي 1015910
 - - 3 3 االرشاد المهني 1015913
 1015911،1015910 7 - 3 تدريب ميداني في االرشاد 1015907

 

 :يتم اختيارها مما يليمعتمدة  اتساع(  6: ) مواد اختيارية  -5
 

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 - - - 3 استخدامات الحاسوب في تحليل البيانات 1010951
 - - 3 3 الشخصية والتكيف 1015915
 - - 3 3 وأسرهم ارشاد ذوي الحاجات الخاصة  1015910
 - - 3 3 اساليب االرشاد  1015910
 - - 3 3 القياس النفسي في االرشاد 1015917
 - - 3 3 المهارات االسرية 1015903
 - - 3 3 النفسية واالجتماعية لالعاقةاالبعاد  1015971

 
 0(102599) ساعات معتمدة ورقمها ( 9)رسالة جامعية - 3
 

 0ساعة ( 500)لمدة  تدريب تحت االشراف- 4        
  



 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير

 (النفسي والتربوي) /اإلرشاد في

 (الشامل مسار)

 ش 5002  رقم الخطة
 

 أحكام وشروط عامة :أوال
 الدراسات العليا النافذة  برامج تتفق هذه الخطة مع تعليمات 10 
 :  في هذا البرنامج وفق األولويات التاليةالتخصصات التي يمكن قبولها 10 

 1بكالوريوس في اإلرشاد والصحة النفسية -أ  
 1بكالوريوس في التربية الخاصة اوعلم النفس -ب  
 1ةــبكالوريوس في العلوم التربوي -ج  
 علوم التأهيل أو التمريض أو الخدمة االجتماعية بكالوريوس في  -د  
 

 ال يوجد  : شروط خاصة :ثانيا
 

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

 :كما يليساعة معتمدة ( 51: )مواد اجبارية. 1
  

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق عملي نظري

 - - 3 3 تصميم البحث واساليبه  1010917
 - - 3 3 نظريات االرشاد  1015911
 - - 3 3 المهارات االساسية في االرشاد  1015910
 - - 3 3 االرشاد الجمعي 1015910
 - - 3 3 االرشاد المهني 1015913
 - - 3 3 القياس النفسي في االرشاد 1015917
 1015910، 1015911 7 - 3 ميداني في االرشادتدريب  1015907

 

 :مما يلييتم اختيارها ساعة معتمدة ( 15: )مواد اختيارية . 5
 

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - - 3 3 استخدامات الحاسوب في تحليل البيانات 1010951
 - - 3 3 الشخصية والتكيف 1015915
 - - 3 3 ارشاد ذوي الحاجات الخاصة واسرهم  1015910
 - - 3 3 اساليب االرشاد 1015910
 - - 3 3 المهارات االسرية 1015903
 - - 3 3 االبعاد النفسية واالجتماعية لالعاقة 1015971

 
 .(0102591)  امتحان شامل- 3
 (.ساعة 500)تدريب تحت اإلشراف لمدة  -4

 



 وصف المواد
 ماجستير االرشاد النفسي والتربويبرنامج 

 
 ( ساعات معتمدة 3)           تصميم البحث وأساليبه   8080987

تتناول هذه المادة  أنواع التصاميم التجريبية وشببه التجريبيبة مبن حيبث صبدقها البداخلي والخبارجي 
وبشبكل خباف فبان المببادة تتنباول التصباميم العشبوامية الكاملبة، والتصبباميم  (Precision)ودقتهبا 

العاملية ، والتصاميم التجمعية ، والقياسات المتكررة ، والمربع الالتيني ، وتحليل التباين المشترك ، 
 .كما تتناول المادة تطبيقات مبادئ وأساليب التصميم على البحوث والدراسات التربوية

 

 (ساعات معتمدة 3)                  خدامات الحاسوب في تحليل البياناتاست  8080908
ه المادة استخدام البرمجيات االحصامية المعروفة في تحليل البيانات التربوية من مثل تناول هذت

وتركز هذه المادة على ادخال البيانات وتنظيمها واستخدام البرمجيات  SPSS,SASبرمجيات 
لها باستخدام االساليب االحصامية الوصفية واالستنتاجية واالرتباطية باالضافة لفحف البيانات وتحلي

كما تتضمن تفسير نتامج التحليل لكل اسلوب . الى االساليب االحصامية الالمعلمية والمتقدمة
 .احصامي وكتابة التقارير

 
 (ساعات معتمدة 3)                    نظريات االرشاد  0102500

تتناول هذه المادة مفهوم النظرية ودور النظرية في العملية االرشادية وتتضمن عرضاً للنظريات 
، السلوكية ، المعرفية السلوكية ، الجشطالت ، الواقعية ، االنسانيةالتحليلية ، ادلر ، الوجودية ، 

 .الشمولية 
 

 (  ساعات معتمدة 3)                       المهارات االساسية في االرشاد   0102501
اقامة العالقة االرشادية ، : تتضمن هذه المادة معلومات حول عملية االرشاد بمراحلها المختلفة

كما . ، اتخاذ االجراءات وتطبيق استراتيجيات االرشاد  الهتمامات المسترشداالستكشاف المتعمق 
: مهارات االرشادية وتتضمن ال. يتضمن المساق تدريبات حول تطبيق مراحل عملية االرشاد 

المهارات الحضورية ، مهارات االصغاء والعمل ، التعامـل مع المسترشدين الصعبين ، التعامل مع 
ويتم التركيز . الصمت والمقاومة ، مهارات االنهاء ، االحالة ، ومهارات تقييم العملية االرشادية 

 . ايضاً على البناء المفاهيمي لمشكالت المسترشدين 
 

 ( ساعات معتمدة 3)     اإلرشاد الجمعي   0102505
تتناول هذه المادة أهمية االرشاد الجمعي وأفضليته العالجية في حل الصراعات الشخصية  ، والى 

ديناميات الجماعة ، بناء الجماعة ، : تزويد الطالب  بفهم واضح ألفكار وعمليات اداء الجماعة مثل 
لقيادة  ، وتؤكد كذلك على المساهمات  النظرية وتطبيقاتها لالرشاد القوى المؤثرة في الجماعة ثم ا

 1 االخالقيةالجمعي ، وادوار القامد واالعتبارات 
 

 ( ساعات معتمدة 3)      اإلرشاد المهني   0102503
تتناول هذه المادة مهارات الحصول على المعلومات المهنية والتربوية وكيفية استخدامهـا في التربية 

نية واإلرشاد المهني والنمو المهني  ويؤكد على أهم  نظريات النمو المهنـي باختصار ، وعلى المه
برامج التربية المهنية وأهمية دور المرشد بها ، ويركز على البرامج  المهنية لطالب المدارس 

  1والكبار والنساء والمعوقين 
 



 
 

 (تمدةساعات مع 3)             الشخصية والتكيف    0102502 
تتناول هذه المادة مفهوم الشخصية، االفتراضات االساسية حول الطبيعة االنسانية، تقييم الشخصية؛ 

المنحى النفسي الدينامي ، : نظريات الشخصية وتطبيقاتها في مجال  التكيـف والصحة النفسية 
لسمات والعوامل المنحى السلوكي ، المنحى الظاهراتي ، منحى التعلم االجتماعي المعرفي ، منحى ا

الضبط  مفهوم الذات، فعالية الذات،:  عمليات الشخصيـة وعالقتـها بالتكيف ،،المنحى المعـرفـي 
الشخصية ، الدور الجنسي، الحب والكراهية ، ،اإليثار الدافـع الى االنجاز، الدافع الى القوةالمدرك، 
  التسلطية

 
 (ساعات معتمدة  3)         ارشاد ذوي الحاجات الخاصة واسرهم    0102506

تتناول هذه المادة تأثير االعاقة على الطفل ونظام االسرة والوالدين واالخوة واالخوات  وردود 
التواصل الفعال مع : استراتيجيات  مساعدة الوالدين  1تقييم حاجـات الوالدين 1الفعل تجاه االعاقة 

وي االحتياجات الخاصة واسرهم، اختيار وتنفيذ االفراد ذ الوالدين، االجتمـاعات والمقابالت، ارشاد
برامج التدخل مع االطفال والوالدين، البرامج المختلفة لمشاركة الوالدين في تعليم الطفل المعوق، 
مستويات مشاركة الوالدين، الوالدين وافراد االسرة كمدافعين عن حقوق االبناء ذوي االحتياجات 

 عنى بحاجات الوالدين الخاصة، الجمعيات المهنية  التي  ت
 

 ( ساعات معتمدة 3)     أساليب االرشاد   0102501
تتناول هذه المادة مناقشة وتدريب على اجراءات وأساليب االرشاد الفردي وخاصة ما يتعلق بتحديد 
مشكلة المسترشد وتحديد واختيار أهدافه وما يتضمنه ذلك من جمع للمعلومات وتفسيرها وتحليلها 

كذلك كيفية التعامل مع متغيرات تحصل اثناء العملية  1ختبارات المقننة ويير المقننةباستخدام اال
تركيز على تعلم كيفية اختيار االستراتيجيات المستمدة  من نظريات  مع االرشادية كالمقاومة

 1االرشاد المختلفة لمساعدة المسترشد على التغير 
  

 ( ساعات معتمدة 3)    القياس النفسي في االرشاد   0102509
كما تتضمن . تتناول هذه المادة استخدام االختبارات والمقاييس من خالل بناء العالقة االرشادية 

استخدام االختبارات في االرشاد ، الخصامف السيكومترية لالختبارات، معايير انتقاء              
م النتامج للمعنيين واستخدامها في    اطار االختبار ، تقديم االختبارات ، تفسير نتامج االختبار ، تقدي

 1وتتضمن المادة تدريبات على استخدام  اختبارات محددة لقياس القدرات والميول . عملية االرشاد 

 
 (ساعات معتمدة 3)     المهارات االسرية 0102513

ة في الجوانب تتناول هذه المادة المهارات التي تؤدي الى تحسين نوعية العالقات االسرية والزواجي
االنفعالية والمعرفية والسلوكية مثل مهارات االتصال اللفظي ويير اللفظي والتعبير عن المشاعر 

كما تتناول  1والتفسير الموضوعي وااليجابي للرسامل اللفظية ويير اللفظية والمهارات الوالدية
 1اساليب قياس التفاعل االسري وبرامج تحسينه

 
 (ساعات معتمدة 3) (ساعة 500مع اقامة ) االرشاد تدريب ميداني في 0102514

 (0102501( )0102500)المتطلب السابق                          
يهدف هذا المساق الى تطوير مهارات ارشادية لدى الطلبة من خالل التدرب على مهارات اقامة 

المرمية والمسموعة ويعمل العالقة االرشاد واستخدام استراتيجيات مناسبة كلعب الدور والوسامل 
الطلبة تحت اشراف اكاديمي على مساعدة االفراد والمجموعات لتحقيق االهداف الشخصية 



والتربوية والمهنية ومساعدة هؤالء االفراد على اتخاذ القرار المناسب من خالل تطبيق الطلبة 
 1ه التطبيقات الستراتيجيات االرشاد المنبثقة من النظريات المختلفة وتقييم فاعلية هذ

 (ساعات معتمدة  3)         لالعاقة واالجتماعية  االبعاد النفسية  0102540
استجابات الدفاع واالستسالم والتعايش والتكيبف  1تتناول هذه المادة االعاقة كأحد مصادر الضغوط 

لجسببمي تببأثير االعاقببة علببى االفببراد  المعببوقين وانعكاسبباتها علببى  جوانببب النمببو ا  1مببع االعاقببـة
وق وسلوكه ، العالقة ببين ـتأثير االعاقة  في شخصية الفرد المع 1والمعرفي واالجتماعي واالنفعالي

فمببات  االعاقبببة المختلفبببة وسبببمات شخصبببية محبببددة ونتببامج الدراسبببات فبببي هبببذا المجبببال ، االعاقبببة 
  1  دراسات حديثة في مجال االبعاد النفسية لالعاقة 1واالنحرافات واالضطرابات النفسية 

 


