
 
 

 
 

 التربيه في االرشاد المدرسيبرنامج ماجستير        

 

 يف اإلرشاد املدرسي ماجستري الرتبيةدرجة  ودرجته:مسمى الربانمج 

 

 ابلدمام. الرتبيةالكلية : كلية 

 احلرم اجلامعي : الدمام

 الرتبية وعلم النفسالقسم : قسم 
 تتبع: األديب والرتبوي

 املستوى الدراسي: الدراسات العليا

 ماجستري الدرجة العلميه :

Gender:  ذكور -أانث 

 2 سنوات الدراسة:

 38  الساعات املعتمدة:

 رسالة علمية متطلبات إضافية :

 ابملقررات الدراسية و الرسالة نظام الربانمج:

 

 الوحدات الدراسية املطلوبة للتخرج :
 وحدات لرسالة املاجستري 6  +  32
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 الربانمج الدراسي : 
 كما يلي : هايعدد املقررات الدراسية اليت يتم تدرس

 ما يلي :، يتم تقسيمها إلىمعتمدة  ( ساعة20( مقررات بواقع ) 9): األول دراسيالعام الأوالً :
 .للفصل الدراسي األول معتمدة  ( ساعة9)( مقررات بواقع  4)  -أ 

 للفصل الدراسي الثاين. معتمدة  ( ساعة11)( مقررات بواقع  5)  -ب 
 على النحو التايل :، يتم تقسيمها معتمدة  ساعة( 12( مقررات بواقع ) 6)لعام الدراسي الثايناثنياً :ا

 . للفصل الدراسي األول معتمدة ( ساعة10)  ( مقررات بواقع 5)  -أ 
 .  للفصل الدراسي الثاين ة معتمدة( ساع2) ( مقرر بواقع  1)  -ب 
 الدراسي العام الثاين منللرسالة العلمية اليت يتقدم هبا الطالب / طالبة، يف القصل الدراسي معتمدة  ( ساعات6)  -ج(

 الثاين.
 تصبح كالتايل :ساعات الربانمج ملقررات و العدد اإلمجايل اثلثاً : 

 ( مقرراً . 16)  -
 .األولالدراسي ( ساعة يف العام 20)  -
 . الثاينالدراسي ( ساعة يف العام 12) -
 العلمية. ( ساعات للرسالة6)  -

 ساعة.( 38ليصبح العدد الكلي لساعات الربانمج  )
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 اخلطة الدراسية وتوصيف املقررات : 
 العام الدراسي األول

 الفصل الدراسي األول

 

 ورقم رمز

 المقرر
 المقـرر اسم

 Course Name Course الوحــدات

Number عملي نظري المعتمدة 

 550نفس 
اإلرشاد النفسي 

 المدرسي
2 2 - School Counseling PSYC 550 

 556ترب
في مناهج البحث 

 التربية )متقدم(
3 2 2 Methodology and research 

methods 
EDUO 655 

 Psychophysiology PSYC 551 - 2 2 علم النفس الفسيولوجي 551نفس 

 552نفس 
 علماإلسالمي ل أصيلالت

 النفس
2 2 - Islamic of rooting in 

psychological counseling 
PSYC 552 

 Total 2 8   9 المجموع

                                        
 

 العام الدراسي األول

 الفصل الدراسي الثاني

 ورقم رمز

 المقرر
 المقـرر اسم

 Course Name Course الوحــدات

Number عملي نظري المعتمدة 
اإلحصاء التربوي)  557نفس 

 متقدم(
3 2 2 Educational Statistics PSYC 557 

نصوص نفسية باللغة  553نفس 

 االنجليزية
2 2 - psychology texts in English  PSYC 553 

تصميم وإعداد  554نفس 

 االختبارات والمقاييس
2 2 - the preparation and design of 

the tests 
PSYC 554 

فنيات تعديل السلوك)  555نفس 

 متقدم(
2 2 - Behavior modification 

techniques                                         
PSYC 555 

أساليب اإلرشاد الفردي  558نفس 

 والجمعي
2 2 - Methods of individual and Group 

counseling 
PSYC558 

 Total 2 10  11 المجموع
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 العام الدراسي الثاني

 الفصل الدراسي األول

 ورقم رمز

 المقرر
 المقـرر اسم

 Course Name Course الوحــدات

Number عملي نظري المعتمدة 
 Case Study PSYC 559 - 2 2 دراسة الحالة 559نفس 

متقدم علم نفس التعلم )  560نفس 
) 

2 2 - The Psychology of Learning 
(Advanced)   

PSYC 560 

 Theories 0f Development 9 - 2 2 نظريات النمو )متقدم( 561نفس 
Advanced 

PSYC 561 

 Social - 2 2 علم النفس االجتماعي 562نفس 
Psychology                                                    

                 

PSYC 562 

سيكولوجية التوافق  563نفس 
 المدرسي

2 2 - The psychology of compatibility 
school   

PSYC563 

 Total - 10  10 المجموع

 

 العام  الدراسي الثاني

 الثانيالفصل الدراسي 

 

 ورقم رمز

 المقرر
 المقـرر اسم

 Course Name Course الوحــدات

Number عملي نظري المعتمدة 
تطبيقات ميدانية في  564نفس 

 اإلرشاد المدرسي
2  4 Field Studies PSYC 564 

 Thesis - 6 6 الرسالة   600نفس 
same                                                              

             

PSYC 600 

 Total 4 6  8 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 


