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للطالب  هـ 5241/  5241في علم النفس في العام الجامعي   راةفي تقديم برنامج الدكتوبدأ القسم 

 :  والطالبات وهناك ثالثة مسارات معتمدة وهي

 مسار علم النفس اإلرشادي . 

  مسار علم النفس التربوي  . 

 مسار علم النفس االجتماعي  . 
وفيما يلي وصف مختصر ألهداف البرنامج وشروط االلتحاق به ومتطلبات الحصول على درجة 

 :  الدكتوراه
 

 :أهداف البرنامج
  

إعداد متخصص في علم النفس على مستوى رفيع من العمق والكفاءة مستوعباً آلخر ما  .5
 انتهت إليه الدراسات والبحوث النفسية المعاصرة . 

 ذي كفاءة وقدرة ومهارة تمكنه من أداء دوره على أحسن وجه . إعداد عضو هيئة تدريس  .4

 نشر مقالة علمية  .3

تأهيل باحث علمي لديه القدرة على التصدي للمشكالت والقضايا التي يتطلب األمر إسهام  .2
 علم النفس فيها بصورة أساسية . 

وحل بعض المشكالت  ،التي تساهم في تحقيق أهداف المجتمع هإعداد رسائل الدكتورا .1
 والقضايا التي يواجهها . 

 إثراء المعرفة النفسية .  .1

 

 :شروط القبول
 

 :إضافة إلى الشروط الواردة في الئحة الدراسات العليا بالجامعة يشترط القسم
 ،أن يكون المتقدم من الحاصلين على درجة الماجستير في علم النفس من جامعة الملك سعود .5

 يعادلها . أو ما
 IELTSفي اختبار  1.1أو على  TOEFL( في اختبار التوفل   155الحصول على )  .4

 اجتياز اختبار القبول في القسم الذي يتكون من جزأين :  .3

  . موضوعات في المنهجية واإلحصاء 

 . خلفية عامة في علم النفس 

 اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم .  .2

لدرجة الكلية لكل من المعدل التراكمي في مرحلة المفاضلة في القبول تعتمد علي ا .1
( واالختبار %35( والمعدل التراكمي في مرحلة الماجستير )%35البكالوريوس )

( علي أن يجتاز الطالب الدرجة المطلوبة %45( والمقابلة الشخصية )%45التحريري )
 في كل من االختبار والمقابلة الشخصية .

 
 



 :الدرجة الممنوحة
  

 Ph.D. in  Psychologyدكتوراه الفلسفة في علم النفس      
 

 :متطلبات الحصول على الدرجة
  

 إنهاء المقررات المطلوبة . . 5

 اجتياز االمتحان الشامل . . 4
 . نشر مقالة علمية .3

 جازة الرسالة . . إ2

بالنسبة لمسار علم النفس اإلرشادي يشترط قبل مناقشة الرسالة أن ينهي الطالب فصلين . 1
متتالين من الممارسة التدريبية في مجال أو أكثر من مجاالت علم النفس اإلرشادي في مؤسسة 

 أو أكثر تقدم خدمات إرشادية نفسية . 
 

 مرحلة الدكتوراه
 

 (ساعات  01المقررات المشتركة: )
 

 األول المستوى
 

رقم ورمز 
 المقرر

 الساعات المعتمدة اسم المقرر

النظريات واالتجاهات الفكرية المعاصرة لعلم  نفس 155
 النفس

2 

 3 إحصــــــــــــاء متقـــــــدم نفس 151

 3 منـــــــــــــاهج بحـــــــث نفس 156

 55 مجموع الساعات المعتمدة

 
 

 رشاديمسار علم النفس اإل
 

 الثاني المستوى
 

رقم ورمز 
 المقرر

 الساعات المعتمدة اسم المقرر

 4 األطر النظرية لدراسة االضطرابات النفسية نفس 154

االتجاهات النظرية المعاصرة في اإلرشاد  نفس 151
 والعالج النفسي

4 

 4 فنيات ومهارات اإلرشاد والعالج النفسي   نفس 156

 4 الجماعيتطبيقات عملية في اإلرشاد    نفس 145

 6 مجموع الساعات المعتمدة

 



 الثالث ىالمستو
 

رقم ورمز 
 المقرر

 الساعات المعتمدة اسم المقرر

العالج واإلرشاد النفسي األسري  نفس 142
 والزواجي

4 

 4 دراسات في إرشاد وعالج حاالت اإلدمان نفس 146

 4 اإلشراف في اإلرشاد والعالج النفسي نفس 135

 4 يةلفئات العمرلالحاجات اإلرشادية النفسية  نفس 132

 6 مجموع الساعات المعتمدة

 
 

 الرابع ىالمستو
 

رقم ورمز 
 المقرر

 الساعات المعتمدة اسم المقرر

الطرق التشخيصية والخطط الوقائية  نفس 131
 والعالجية

4 

 4 دراسة مستقلة في علم النفس اإلرشادي نفس 136

 2 مجموع الساعات المعتمدة

 

 الخامس المستوى
      

رقم ورمز 
 المقرر

 الساعات المعتمدة اسم المقرر

 55 ممارسة ميدانية نفس 166

 55 مجموع الساعات المعتمدة
 

 

 السادس المستوى
 

رقم ورمز 
 المقرر

 الساعات المعتمدة اسم المقرر

 55 ممارسة ميدانية  نفس 166

 55 مجموع الساعات المعتمدة

 

 حتي التخرج المستوى السابع
 

رقم ورمز 
 المقرر

 الساعات المعتمدة اسم المقرر

  الرسالة نفس 077



 علم النفس االجتماعي مسار

 

 الثاني ىالمستو
 

رقم ورمز 
 المقرر

الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

 المناحي النظرية في علم النفس االجتماعي نفس 124
 المعاصر

4 

 4 زوــــــــــــــاالجتماعي والع الذهن نفس 121

 4 ات: نظرياتها، قياسها وتغييرهاــــــاالتجاه نفس 126

 1 مجموع الساعات المعتمدة

 

 الثالث المستوى
 

رقم ورمز 
 المقرر

الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

 4 سلوك وعمليات الجماعة نفس 115

 4 العالقات والتفاعل بين األفراد نفس 112

 4 االجتماعي والصحةالسلوك  نفس 116

 4 العدوان والسلوك المضاد للمجتمع نفس 115

 6 مجموع الساعات المعتمدة

 

 الرابع المستوى
 

رقم ورمز 
 المقرر

الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

 4 كــــــــوك المستهلــــسل نفس 113

 4 ادة والدافعية في مكان العملــــالقي نفس 111

 4 في علم النفس االجتماعيدراسة مستقلة  نفس 116

 1 مجموع الساعات المعتمدة

 
 

 المستوى الخامس حتي التخرج
 

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم ورمز المقرر

  الرسالة نفس 077



 علم النفس التربوي مسار 

 

 المستوى الثاني
 

رقم ورمز 
 المقرر

الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

 4 النفس المعرفي ات في علمــــدراس نفس 164

 4 قضايا في علم نفس الطفولة و المراهقة نفس 165

 4 إدارة السلوك الصفي استراتيجيات نفس 166

 4 يلـــة والتحصــــــــالدافعي نفس 165

 6 مجموع الساعات المعتمدة

 

 المستوى الثالث
 

رقم ورمز 
 المقرر

الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

 4 ات نفسية في الموهبةــــــــدراس نفس 161

 4 ات التربوية لنظريات التعلمـــــالتطبيق نفس 166

 4 اتجاهات حديثه في تقويم التحصيل الدراسي نفس 162

 4 اهجــــــالمن بنــــــــــاء نهج 151

 6 مجموع الساعات المعتمدة

 

 المستوى الرابع
 

رقم ورمز 
 المقرر

الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

 4 قضايا في التوجيه و اإلرشاد التربوي و المهني نفس 163

 4 دراسة مستقلة في علم النفس التربوي نفس 161

 2 مجموع الساعات المعتمدة

 

 المستوى الخامس حتي التخرج
 

الساعات  اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 المعتمدة

  الرسالة نفس 077
 


