
       2010/2009العام الجامعي 

    خطة البرنامج )ماجستير اإلرشاد النفسي والتربوي  مسار الشامل (
( ساعة موزعة على النحو 33متطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص  اإلرشاد النفسي والتربوي مسار الشامل عدد الساعات )

  التالي

 متطلبات التخصص اإلجبارية

 اسم المادة ةرقم الماد
عدد الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

  

     ( ساعة معتمدة  24) 

       3 اإلحصاء التحليلي 805701 

       3 نظريات اإلرشاد النفسي 805703 

     805701 3 تصميم البحث 805709 

    3 اإلرشاد الجمعي 805765 

       3 أساليب اإلرشاد 805766 

    3 اإلرشاد المهني 805767 

     805703 3 تطبيقات ميدانية في اإلرشاد 805768 

     805703 3 حلقة بحث في اإلرشاد والتوجيه 805769 

      

         

 متطلبات التخصص االختيارية

 اسم المادة رقم المادة
عدد الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

  

     ( ساعة معتمدة  9) 

 

   3 استخدام الحاسوب في التحليل اإلحصائي 805700

    

       3 التحليل السلوكي المتقدم 809716 

       3 اختبارات الشخصية 809722 

       3 نظريات الشخصية 809725 

       3 بناء وتدريج المقاييس النفسية 805752 

       3 اختبارات الذكاء 809755 

       3 ة في الصحة النفسيةموضوعات خاص 805762 

    3 اإلرشاد األسري 805764 

             

      

      

 ( ساعات معتمدة9المواد االستدراكية المطلوبة من الطالب وتحددها لجنة الدراسات العليا في القسم بناًء على تنسيب المرشح وبحد أقصى)

      

     دةاسم الما رقم المادة المواد االستدراكية

       مقدمة في اإلرشاد والتوجيه 805150 

       تعديل السلوك 805301 

       مبادئ الصحة النفسية والمدرسية 805420 

       مبادئ في القياس والتقويم 805213 

 يجب إنهاء المواد االستدراكية خالل الفصل األول والثاني من قبوله في البرنامج

      

      

      

      



       2010/2009العام الجامعي 

    خطة البرنامج )ماجستير اإلرشاد النفسي والتربوي /مسار الرسالة

   ( موزعة على النحو التالي:    33متطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص  اإلرشاد النفسي والتربوي مسار الرسالة عدد الساعات المعتمدة للتخرج )

 متطلبات التخصص اإلجبارية

 اسم المادة رقم المادة

عدد الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

  

( ساعة معتمدة بواقع )  15) 

     (مواد5

       3 اإلحصاء التحليلي 0809701 

       3 نظريات اإلرشاد النفسي 0805703 

     805701 3 تصميم البحث 0809709 

     805703 3 ميدانية في اإلرشادتطبيقات  0805768 

     805703 3 حلقة بحث في اإلرشاد والتوجيه 0805769 

         

         

 متطلبات التخصص االختيارية

 اسم المادة رقم المادة
عدد الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

  

     ( ساعات معتمدة 9)  

       3 اإلحصائياستخدام الحاسوب في التحليل  805700 

       3 التحليل السلوكي المتقدم 809716 

       3 اختبارات الشخصية 809722 

       3 نظريات الشخصية 809725 

       3 بناء وتدريج المقاييس النفسية 805752 

       3 اختبارات الذكاء 809755 

       3 موضوعات خاصة في الصحة النفسية 0805762 

    3 اإلرشاد األسري 0805764 

    3 اإلرشاد الجمعي 0805765 

       3 أساليب اإلرشاد 0805766 

   3 اإلرشاد المهني 0805767 

 ( ساعات معتمدة9الرسالة ويخصص لها )   

      

      

   ( ساعات معتمدة9ى تنسيب المرشح وبحد أقصى)المواد االستدراكية المطلوبة من الطالب وتحددها لجنة الدراسات العليا في القسم بناًء عل 

    اسم المادة رقم المادة المواد االستدراكية

       مقدمة في اإلرشاد والتوجيه 805150 

       تعديل السلوك 805301 

       مبادئ الصحة النفسية والمدرسية 805420 

       مبادئ في القياس والتقويم 805213 

      

 هاء المواد االستدراكية خالل الفصل األول والثاني من قبوله في البرنامجيجب إن

      

 


