
 درجة الماجستير في علم النفس
 

 
هـ بمنح درجة الماجستير في تخصص اإلرشاد 8931بدأت الدراسات العليا في القسم في عام 

. واستجابة الحتياجات العمل لألخصائيين النفسيين والمتخصصات النفسيات في  والتوجيه النفسي
تم تطوير الخطة الدراسية للماجستير لتكون أكثر تخصصاً وتركيزاً ولتشمل  ، المجاالت  المختلفة

دمات الخ ، : علم النفس اإلرشادي والعيادي وهي ، خمسة مجاالت يمكن للطالب االختيار من بينها
والقياس  ، علم النفس االجتماعي والصناعي ، علم النفس التربوي والنمو ، النفسية لغير العاديين

   .والتقويم 
)أ( عيادي و)ب( إرشادي ويتضمن دراسة  ينيضم مجموعت مسار علم النفس اإلرشاديكان و

لإلقبال الكبير من قبل الطالب )ذكورا وإناثا( على برنامج  مقررات ثم إعداد رسالة. ونظراً 
عدم ل ونظراً  ، الماجستير في علم النفس وعلى مسار علم النفس اإلرشادي على وجه الخصوص

سم في رفع ولرغبة الق ، قدرة القسم على استيعابهم لصعوبة توفير اإلشراف المناسب على بحوثهم
كبر عدد ممكن من الطالب المتقدمين للحصول على درجة الماجستير أقدرته على استيعاب 

ولتمكينه من إعداد ممارسين يستطيعون مباشرة العمل المهني بعد الحصول على الدرجة فقد عمل 
على تطوير وتحديث مقررات وخطة مسار علم النفس اإلرشادي بحيث تتضمن  القسم مؤخراً 
 :  خيارين هما

 

  علم النفس اإلرشادي )خيار المقررات والرسالة(. يتطلب الحصول على الدرجة في هذا الخيار
 وحدة من مقررات الماجستير بما فيها التدريب الميداني باإلضافة ( 72)أن يجتاز الطالب 
 . إلى إعداد الرسالة

  وحدة من  (05)علم النفس اإلرشادي )خيار المقررات واالختبار الشامل(. أن يجتاز الطالب
ي االختبار الشامل الذ ،  وأن يجتاز كذلك مقررات الماجستير بما في ذلك التدريب الميداني
ستوى طى في المالتدريب الميداني الذي يع يعطى للطالب بعد إكمال جميع المقررات بما فيها

 . الخامس
 

 هـ8273 –هـ 8271وقد وافق مجلس الجامعة على هذا البرنامج المطور في نهاية العام الدراسي  
ويهدف هذا المسار إلى إعداد كوادر علمية في مجال اإلرشاد النفسي قادرة على المساهمة في  

ة لها الخدمات النفسية المناسبالوقاية من المشكالت االجتماعية والنفسية وتشخيصها وتقديم 
 . في المدرسة وفي المؤسسات المجتمعية األخرى

 
 :  شروط القبول

 
بعد استيفاء المتقدمين شروط القبول المعتمدة من قبل عمادة الدراسات العليا يعطي القسم  

 األولوية لذوى المعدالت المرتفعة وللمتخرجين من أقسام علم النفس ثم يجرى اختبار تحريري
والمفاضلة في القبول تعتمد علي الدرجة الكلية لكل من ومقابلة شخصية مع المتقدمين والمتقدمات 
( ، علي ان يجتاز %85( والمقابلة الشخصية )%35المعدل التراكمي في مرحلة البكالوريوس )
 ( .855من أصل  05الطالب الدرجة المطلوبة في المقابلة وهي )

 



 مرحلة  املاجستري
 املقررات املشرتكة 

 المستوى األول
 رقم ورمز المقرر المقرر اسم المعتمدةالساعات 
 نفس 105 مناهج البحث وتصميم التجارب 3
 نفس 101 اإلحصاء النفسي ) متقدم( 3
 نفس 171 القياس النفسي ) متقدم ( 3
 المعتمدةمجموع الساعات  9

  

 

 )أ( تربويالنمو: المجموعة  علم النفس التربوي ومسار 
 

 الثاني المستوى
 رقم ورمز المقرر المقرر اسم المعتمدةالساعات 
 نفس 155 ) متقدم ( يعلم النفس التربو  2
 نفس 155 يالتوجيه الطالب اإلرشاد و 2
 نفس 155 علم نفس القراءة 2
 نفس 151 المهني التوجيه التربوي و 2
 المعتمدةمجموع الساعات  8

 

 المستوى الثالث
 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة

 نفس 199 تطبيقية دراسات عملية و 3
 نفس 155 دراسات متقدمة في نظريات التعلم 2
 نفس 150 (5علم نفس غير العاديين ) 2
 مجموع الساعات المعتمدة 7

 المستوى الرابع حتى التخرج
 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة

 نفس 500 الرسالة 6
 جمموع الساعات املعتمدة 6



 
 
 

 النمو: المجموعة )ب ( نمو علم النفس التربوي ومسار 
 

 المستوى الثاني
 رقم ورمز المقرر راسم المقر  الساعات المعتمدة

 نفس 150 نظرياته النمو و 2
مشكالت النمو في  خصائص و 2

 الطفولة
 نفس 155

مشكالت النمو في  خصائص و 2
 المراهقة

 نفس 155

 نفس 155 علم نفس الكبار 2
 مجموع الساعات المعتمدة 8

 

 المستوى الثالث
 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة

 نفس 199 تطبيقية دراسات عملية و 3
 نفس 155 الدراسة الثقافية المقارنة للنمو 2
 نفس 150 (5علم نفس غير العاديين ) 2
 الساعات المعتمدةمجموع  7

 

 المستوى الرابع حتى التخرج
رقم ورمز  المقرر اسم الساعات المعتمدة

 المقرر

 نفس 666 الرسالة 6

 مجموع الساعات المعتمدة 6

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 (المجموعة )أ االجتماعي و الصناعيعلم النفس مسار 
 )اجتماعي(:

 

 الثاني المستوى
 

ورمز رقم  المقرر اسم الساعات المعتمدة
 المقرر

 نفس 066 علم النفس االجتماعي )متقدم( 2

 نفس 065 علم نفس الجماعات الصغيرة 2

 نفس 062 علم نفس الدعاية والرأي العام 2

 نفس 065 قياس االتجاهات وتغيرها 2

 مجموع الساعات المعتمدة 8

 

 الثالث المستوى
 

رقم ورمز  المقرر اسم الساعات المعتمدة
 المقرر

 نفس 055 دراسات عملية وتطبيقية 5

 نفس 075 علم النفس الصناعي )متقدم( 2

 نفس 075 علم نفس العالقات اإلنسانية 2

 مجموع الساعات المعتمدة 7

 
 

 الرابع حتى التخرج المستوى
 

رقم ورمز  المقرر اسم الساعات المعتمدة
 المقرر

 نفس666 الرسالة 6

 مجموع الساعات المعتمدة 6

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

علم النفس االجتماعي والصناعي المجموعة )ب( مسار 
 صناعي:

 
 

 الثاني المستوى
 

رقم ورمز  المقرر اسم الساعات المعتمدة
 المقرر

 نفس 062 علم نفس الدعاية والرأي العام 2

 نفس 075 علم النفس الصناعي )متقدم( 2

 نفس 072 سيكولوجية التدريب 2

 نفس 075 اإلنسانيةعلم نفس العالقات  2

 مجموع الساعات المعتمدة 8

 

 الثالث المستوى
 

رقم ورمز  المقرر اسم الساعات المعتمدة
 المقرر

 نفس 055 دراسات عملية وتطبيقية 5

 نفس 075 الدافعية واإلنتاج 2

 نفس 076 اإلرشاد والتوجيه المهني 2

 مجموع الساعات المعتمدة 7

 

 الرابع حتى التخرج المستوى
 

رقم ورمز  المقرر اسم الساعات المعتمدة
 المقرر

 نفس 666 الرسالة 6

 مجموع الساعات المعتمدة 6

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 المجموعة )أ( مسار القياس والتقويم:

 

 المستوى الثاني
 

 رقم ورمز المقرر المقرراسم  الساعات المعتمدة

 نفس 085 نظرية القياس 2

 نفس 082 االختباربناء  2

 نفس 085 (5إحصاء نفسي متقدم ) 2

 نفس 085 لتحصيليةاالختبارات ا 2

 مجموع الساعات المعتمدة 8

 

 المستوى الثالث
 

 مز المقررررقم و المقرراسم  الساعات المعتمدة

 نفس 055 دراسات عملية وتطبيقية 5

 نفس 080 نماذج التقويم التربوي 2

القياس  يمشكالت ف 2
 والتقويم

 نفس 056

 مجموع الساعات المعتمدة 7

 
 

 الرابع حتى التخرج المستوى
 

 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة

 نفس  666 الرسالة 6

 مجموع الساعات المعتمدة 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 المجموعة )ب( :القياس والتقويممسار 
 

 المستوى الثاني
 

 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة

 نفس 085 نظرية القياس 2

 نفس 082 ارببناء االخت 2

 نفس 085 (5إحصاء نفسي متقدم ) 2

 نفس 086 تقويم الشخصية 2

 مجموع الساعات المعتمدة 8

 
 الثالث المستوى
 

 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة

 نفس 055 دراسات عملية وتطبيقية 5

 نفس 087 تقويم سلوك الطفل 2

الدالالت التشخيصية  2
 لالختبار

 نفس 088

 مجموع الساعات المعتمدة 7

 

 الرابع حتى التخرج المستوى
 

 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة

 نفس 666 الرسالة 6

 مجموع الساعات المعتمدة 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 الخدمات النفسية لغير العاديين مسار
 

 المستوى الثاني
 

 رقم ورمز المقرر المقرر اسم المعتمدة الساعات

 نفس 056 (5علم نفس غير العاديين ) 2

مهارات القياس النفسي في مجال غير  2
 العاديين

 نفس 052

التأهيل النفسي والمهني للمعوقين  2
 وإرشادهم

 نفس 055

 نفس 055 توجيه وإرشاد عوائل غير العاديين 2

 مجموع الساعات المعتمدة 8

 

 الثالث المستوى
 

 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة

 نفس 055 دراسات عملية وتطبيقية 5

علم نفس المضطربين  2
 انفعاليا  

 نفس 050

 نفس 057 اضطرابات التواصل 2

 مجموع الساعات المعتمدة 7

 

 الرابع حتى التخرج المستوى
 

 رقم ورمز المقرر المقرر اسم الساعات المعتمدة

 نفس 666 الرسالة 6

 مجموع الساعات المعتمدة 6

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
 

 )   خيار المقررات والرسالة(  علم النفس اإلرشاديمسار 
 

 المستوى الثاني
 

رقم ورمز  
 المقرر

 الساعات المعتمدة  اسم المقرر 

 2 العالج النفسي وتعديل السلوك نفس 052

 2 اإلرشاد والعالج الجمعي نفس 005

 2 أساليب اإلرشاد النفسي نفس 005

 2 تشخيص االضطرابات النفسية وتصنيفها نفس 075

 8 مجموع الساعات المعتمدة                            
 

 

 المستوى الثالث
 

رقم ورمز  
 المقرر

الساعات  اسم المقرر 
 المعتمدة 

 2 ثقافة المجتمع واالضطرابات النفسية نفس 058 

 2 المقابلة في اإلرشادمهارات  نفس 005

 6 تدريب ميداني* نفس 057

 01 مجموع الساعات المعتمدة                             

 *أربعة أيام في االسبوع

 

 المستوى الرابع حتي التخرج
 

رقم ورمز  
 المقرر

الساعات  اسم المقرر 
 المعتمدة 

 6 الرسالة نفس 666  

 6 مجموع الساعات المعتمدة 

 

 

 

 



 

 

 )خيار المقررات واالختبار الشامل(  علم النفس اإلرشاديمسار 
 

 المستوى األول
 

رقم ورمز  
 المقرر

الساعات  اسم المقرر 
 المعتمدة 

 5 مناهج البحث وتصميم التجارب نفس 065

 5 اإلحصاء النفسي )متقدم( نفس 060

 5 القياس النفسي )متقدم( نفس 070

 2 (5)االضطرابات النفسية  نفس 055

 00 مجموع الساعات المعتمدة                            

 

 المستوى الثاني
 

الساعات  اسم المقرر  رقم ورمز المقرر 
 المعتمدة 

 2 (2االضطرابات النفسية ) نفس 057

 2 ثقافة المجتمع واالضطرابات النفسية نفس 058

 5 نظريات اإلرشاد والعالج النفسي نفس 055

 5 علم نفس الصحة نفس 002

 01 مجموع الساعات المعتمدة                                   

 

 الثالثالمستوى 
 

رقم ورمز  
 المقرر

 الساعات المعتمدة  اسم المقرر 

 2 مهارات المقابلة في االرشاد نفس 005

 2 اإلرشاد والعالج الجمعي نفس 005

 2 المخدرةعلم نفس االعتماد على المواد  نفس 008

 5 اختبارات الذكاء والشخصية نفس 078

 5 المقاييس النفسية العصبية  نفس 086

 01 مجموع الساعات المعتمدة                           
 

 المستوى الرابع
رقم ورمز  

 المقرر
الساعات  اسم المقرر 

 المعتمدة 

 2 اإلرشاد األسري نفس 007

 2 والمراهقينارشاد االطفال  نفس 065 

 2 العالج النفسي السلوكي نفس 052



 2 العالج النفسي المعرفي نفس 055

 5 مشروع بحث نفس 050

 00 مجموع الساعات المعتمدة                            

 
 

 خامسالمستوى ال
 

رقم ورمز  
 المقرر

الساعات  اسم المقرر 
 المعتمدة 

 6 تدريب ميداني* نفس 057

 6 مجموع الساعات المعتمدة                               

 *أربعة أيام في األسبوع
 


