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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 جامعة الجوف  
 التربيةكلية 

  
ـــم:..........................الرقـــ  

هـ14التاريــخ:    /    /       
 المرفقات:......................

 

 وصف برانمج

 ماجستري الرتبية يف اإلرشاد النفسي
 رؤية للربانمج:

  لنفس ي.اتحقيق الريادة والتميز في البحث العلمي على املستوى املحلّي، واإلقليمّي، والدولّي في مجال اإلرشاد 

 الرسالة:

  من املهارات اإلرشادية املعرفية واإلدراكية والتواصلية  وقدرة تنافسية، يمتلكتأهيل باحث على مستوى كفاءة

 ما يمكنه من تلبية حاجات سوق العمل في مجال اإلرشاد النفس ي.

 .تأهيل اختصاصيين في مجال اإلرشاد النفس ي بتزويدهم باملعارف واملهارات املهنية والبحثية الالزمة 
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 أهداف الربانمج:

  بوي التكوين العلمي املتميز لطالب الجامعة والذي يمكنهم من تطبيق نظريات اإلرشاد النفس ي في امليدان التر

 وغيره من املجاالت ذات العالقة. 

  إعداد الباحث املتمكن من مهارات البحث العلمي، من خالل األبحاث التي تعتبر من متطلبات املقررات

 لبرنامج.ومشروع البحث التي يقدمها نهاية ا

  ي التمكن من دراسة وتحليل املشكالت النفسية والتعليمية التي تعيق التحصيل الدراس ي وتعيق التوافق النفس

واالجتماعي واستنتاج الحلول املالئمة لها، مما يساعد على تجويد مخرجات املؤسسات التربوية وتحقيق 

 الصحة النفسية لألشخاص في مجاالت الحياة املختلفة.

 الفئات املستهدفة:

 .العاملين في مجال اإلرشاد النفس ي بمختلف القطاعات املجتمعية 

 .املهتمين في البحث العلمي بمجال اإلرشاد النفس ي 

 .املعيدين واملعيدات في الجامعات السعودية 

 شروط القبول:

  عليا.موقع عمادة الدراسات التُعَلن الشروط العامة واخلاصة للقبول يف الربانمج على 
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 متطلبات الربانمج:

  اوزت النهائي، إذا جت الختبارادخول احلضور: ُُيرم الطالب من االستمرار يف دراسة أي ِّ مقرٍر من مقررات الربانمج و
 اسًبا فيه.( من جمموع احملاضرات والدروس العملية، وامليدانية، ويُعدُّ ر %25نسبة غيابه )

 .ال يعترب الطالب انجًحا يف املقرر إال إذا حصل فيه على تقدير )جيد( على األقل 
 د جًدا(. عن )جي يقلُّ ال يتخـرج الطالب إال بـعـد إهنـاء متطـلبات الـدرجـة العـلمـية، ومبعدَّل تراكمي ال 

 مكوانت الربانمج:

  شاد بيق نظرايت اإلر ه من تطا ميكنالدارس من مهارات البحث العلمي وأدواته، مبهو برانمج أكادميي يرمي إىل متكني
ا ابلشكل يف التعامل معه ملساعدةة، واالنفسي يف امليدان النفسي والرتبوي، ودراسة وحتليل املشكالت النفسية والرتبوي

 املالئم، وذلك من خالل:
 ( مستوايت دراسية.4االنتظام للدراسة ملدة ) .أ

 ( وحدة دراسية، تتضمن يف املستوى الرابع مشروًعا حبثًيا.45ت الربانمج )عدد وحدا .ب
 يتكون الربانمج من جمموعة مقررات، موزعة كالتايل: .ج

 املشروع البحثي إجباري كلية اختياري ختصص/كلية إجباري ختصص

وحدات 3 30 وحدات 6  وحدات 6   
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 خطة الدراسة:
 :وحدات برانمج ماجستري الرتبية يف اإلرشاد النفسي على أربع مستوايت، كالتايلتتوزع 

 املستوى األول:

 عدد الوحدات مسمى املقرر  رمز املقرر ورقمه  م

 3 نظريات اإلرشاد النفس ي  601نفس 1

 3 طرق البحث التربوي  602نفس 3

 3 مجاالت اإلرشاد النفس ي 604نفس 2

 3 النفسية االضطرابات  605نفس 4

 12 مجموع الوحدات 

 املستوى الثاني 

 املستوى الثالث

 عدد الوحدات مسمى املقرر  رمز املقرر ورقمه  م

 3 العالج النفس ي  609نفس 1

 3 مهارات املقابلة في اإلرشاد النفس ي 610نفس 2

 علم نفس اإلدمان 611نفس 3
3 

 اإلرشاد املنهي 612نفس 4

 3 حلقة بحث في اإلرشاد النفس ي 695نفس 5

 12 مجموع الوحدات 

 املستوى الرابع 

 

 عدد الوحدات مسمى املقرر  رمز املقرر ورقمه  م

 3 اإلحصاء التربوي  603نفس 1

 2 أساليب اإلرشاد النفس ي 606نفس 2

 2 اإلرشاد املعرفي السلوكي 607نفس 3

 2 تعديل السلوك 608نفس 4

 التدريب والتنمية املهنية 604قدت 5
3 

 إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة  606خاص  6

 12 مجموع الوحدات 

 عدد الوحدات مسمى املقرر  رمز املقرر ورقمه  م

 3 في مجال اإلرشاد النفس ي التدريب امليداني 696نفس 1

 6 املشروع البحثي 698نفس 2

 9 مجموع الوحدات 


