وصف المساقات التي يقدمها قسم االرشاد النفسي والتربىي
 311222مبادئ في االرشاد النفسي والتربىي
انًتطهب انسببق( :ال يىجذ)

( 3سبعبث يعتًذة)

يقديةةتن ةةٍني ْٛةةتن ،زاة النٔ،ظةةطن،نيًةةمن ،زا ة اٚتلنٔ ،ظةةطن،ن هع ة ٛتننٔ،نُ عةةٛتننشزا ة الٔأزن
،نًسادلنٔ،ظ نٛبن ،زا النكً نحخغددن،نً اةن ٍن،نً ْٛىنٔ ،حض ْة ثنيةٙن ًهٛةتن ،زاة ان،نُ عةٙن
ٔ،نخسبةٕ٘لنٔ،ن ةسٔبنبةٍٛن ،زاة ان،نُ عةٙنٔ،نيةشسن،نُ عةٙلن،قة يتننًقديةتن ةٍنَاسٚة ثن ،زاة ان
،نُ عٙنٔبيضن،نخطبٛق ث .ن
ن
 311003نظريات االرشاد النفسي
انًتطهب انسببق( :ال يىجذ)

( 3سبعبث يعتًذة)

َاس ٚثن ،زا ان،نُ عٙنٔ،نخسبٕ٘،:نعهٕكٛتنٔ،نًيسيٛتنٔ،نخغهٛهٛتنَٔ ،ع َٛتنٔ،عددن،نُاسٚة ثنيةٙن
يض لن ،زا ان،نُ عٙلٔحخغددن ٍن ،ظطن،نُاسٚتننٓ نَٔاسحٓ ننشَع ٌنٔ ،ظ نٛبن ،زا اٚتن،نخٙن
حعةةخمديٓ نكةةمنَاسٚةةتن،ق ة يتن،نةةٗنحطبٛق حٓ ة نيةةٙن،نيًهٛةةتن ،زا ة اٚتلٔحيهٛىن،نطهبةةتنًْٛ،ةةتن ،ظ ة ضن
،نُاس٘ننكمنيساد .ن
 311222االرشاد الفردي والجمعي
انًتطهب انسببق( :نظريبث االرشبد اننفسي )

( 3سبعبث يعتًذة)

حيسٚةةان،نطهبةةتن ب ًْٛةةتن ،زاة ان،ن ةةسا٘نٔيخةةٗنٚعةةخمدونٔية نْةةٙن،نخقُٛة ثن،نًعةةخمديتنيةةٙن ،زاة ان
،ن ةةسا٘لن كً ة نٓٚةةدمن،نًع ة بن،نةةٗنحيسٚةةان،نطهبةةتنب ة ن سبنبةةٍٛن ،زا ة ان،ن ةةسا٘نٔ ،زا ة ان،نضًيةةٙن
ٔكٛ ٛتن،صس،ءن ،زا ان،نضًيٙنٔي نْةٙن،نخقُٛة ثن،نخةٙنٚعةخمديٓ ن،نًساةدنيةان،نضً ة ثنٔ،نغة ثن
،نخٙنحغخ سننيشسنصً  .ٙن
ن
 311222االتصال في االرشاد النفسي
انًتطهب انسببق( :يببدئ في االرشبد اننفسي وانتربىي)

( 3سبعبث يعتًذة)

حٓدمنْرِن،نً اةن،نٗنحدزٚبن،نطهبةتن هةٗنح عةٛسنيية َٙن،نعةهٕك ٛثن،نه اٛةتنٔلٛةسن،نه اٛةتنيةٙن
،نيًهٛتلنٔحدزٚبٓىن هٗنيٓ ز،ثن ،زا انيٍنيزةمن ،غةء ءنٔ كةطن،نًرة سنٔ،نخهمةٛرنٔلٛسْة لن
ٔحدزٚبٓىن هٗن،صةس،ءن،نخغهٛةمن،نعةهٕكٙنٔحٕقةٛظنبيةضن،نً ة ْٛىن،نًخيهقةتنب ح ة لنيزةمن:نكرةان
،نر،ثنلنٔ ٕ،ئقن ،ح

لنٔعمن،نًركشثنٔ،ظ نٛبن،نُق غن،نضً ٙنٔبُ ءن،نيشقتن ،زا اٚت.

 311001إرشبد انًذينين
انًتطهب انسببق( :ال يىجذ )

( 3سبعبث يعتًذة)

حٓةدمنْةرِن،نًة اةن نةٗنحيسٚةان،نطهبةتنبً ٓةٕون،ااية ٌنٔ،نًةٕ،ان،نًديُةتلنٔحيةسٓ ٚىنبة س،

ن

،ااي ٌنٔ،ظب بّلنٔأزن،نًسادن،نُ عٙنيٙنيع دةن،نًديٍُٛننهةخمهرنيةٍنْةرِن،نًرةكهتلكنرنكن
أزن،نًساةةدنيةةٙن،نيًهٛةةتن،نٕق ئٛةةت.نٔحٓةةدمنْةةرِن،نًة اةن نةةٗنحيسٚةةان،نطهبةةتنب نيٕ،يةةمن،نًُةةرزةن
ب نمطسننإلاي ٌننخضُبٓ نٔيي نضخٓ نقبمنعدٔرٓ  .ن
ن
 311333انتنشئت االجتًبعيت ن
انًتطهب انسببق ( :ال يىجذ )

( 3سبعبث يعتًذة)

ٚخغةةةةددن ْةةةةر،ن،نًعةةة بن ةةةةٍنيةظعةةة ثن،نخُرةةةةيتن ،صخً ٛةةةةتنيزةةةةمن،نبٛةةةةجنٔ،نًدزظةةةةتنٔأزن
،نيب اةلٔح ة رٛسنكةةمنيُٓ ة ن هةةٗن،ن ةةسانٔحرةةكٛمنام ةةٛخّلنٔح رٛس،حٓ ة ن،اٚض بٛةةتنٔ،نعةةهبٛتن هةةٗن
،أليةةس،النٔبيةةضنيظةة نٛبن،نخُرةةيتن،نم تيةةتلنرةةىنحيسٚةةان،نطهبةةتنب ًْٛةةتنيٓةةىن ًهٛةةتن،نخُرةةيتن
 ،صخً ٛتننه سانن ٓىنيركهخّنٔب نخ نٙنيع دحّن هٗنعهٓ  .ن
ن
 311303اإلرشبد انتعبيري ن
انًتطهب انسببق):اإلرشبد انفردي وانجًعي)

(3سبعبث يعتًذة)

حٓةةدمن،نً ة اةن نةةٗنحيسٚةةان،نطهبةةتنب ألَرةةطتن،نخيبٛسٚةةتن،نخةةٙنحعةةخمدوننهخيبٛةةسن ةةٍن،نًر ة سن
ٔ،نًكبٕح ثلٔحعةةة دن،أليةةةس،انبةةة نخمهرنيةةةٍنن  َ،يةةة حٓىنٔحةةةٕحس،حٓى.نشيةةةٍنْةةةرِن،ألَرةةةطتن
،نخيبٛسٚةةةةةةةةةت،:نخًزٛمن،نًعةةةةةةةةةسعٙنٔ،نةةةةةةةةةدز،ي لٔ،أل ً لن،ألابٛت ك نق ةةةةةةةةةرنٔ،نسٔٚ،ةةةةةةة ة ثن
ٔ،نريس)لٔ،ألَرطتن،نخيبٛسٚتنلٛسن،نه اٛتنك نًٕظٛقٗلنٔ،نسقرلٔ،نغسك ثن،اٚق ٛتلٔ،نخيبٛسن
،نخركٛه ٙك نسظىنٔ،نخهٍٕٚنئن،نخغج) .ن
 311302اإلرشبد انًذرسي
انً تطهب انسببق ( :ال يىجذ )

( 3سبعبث يعتًذة)

حغخٕ٘نْرِن،نً اةن هةٗنيٕ،قةٛانيخيهقةتنب نيًهٛةتن،ازاة اٚتنيةٙنبٛيةتن،نًدزظةتنيزةم:نبسَة يشن
،نخٕصّٛنٔ،ازا انيٙن،نًدزظةتلططتن،نيًةمن،ازاة ا٘لنيسٚةقن،نيًةمن،ازاة ا٘لأزن،نًساةدن
ٔأزن ،نًيهةةىنلٔ،صبةة ثن،نًساةةدلن،نغ صةة ثن،نًُ ئٛةةتننهطهبةةتنيةةٙن،نًس،عةةمن،نًدزظٛتلظةةضشثن
،نخٕصٛةةّنٔ،ازا ال،ازا ة انٔصَٕ،ةةبن،نًُٕل،نخٕصٛةةّن،نضًيةةٙنيةةٙن،ن
،نضًيٙنيٙن،نًدزظتل،ظخس،حٛض ٛثن،ازا انٔحطبٛق حٓ  .ن
ن

ٕمليرةةكشثن،ازا ة ان

 311333فنيبث اإلرشبد األسري
( 3سبعبث يعتًذة)

انًتطهب انسببق(:نظريبث اإلرشبد اننفسي)

ٚخُ ٔلنْر،ن،نًع بن ،يخس،ق ثن،ألظ ظٛتننهيشقتن،نصٔ،صّٛنلنٔا ُٚي ٛثن،نخكٛانٔ،نشحكٛانيٙن
،نيشقةةتن،ألظسٚتلٔٚعةةٓىن،نًع ة بنبدز،ظةةتن ًهٛةةتن،ازا ة ان،نصٔ،صةةٙنٔ،ني ة ئهٙنٔ،ظةةخس،حٛض ٛثنن
،نخدطمن،نيشصٙل ق يتن نٗناز،ظتنبيضن،نًركشثن،نم غتنب ألظسنٔ ٚضة ان،نغهةٕلن،نًُ ظةبتن
نٓ نيٍنيزمنل ٛبن،نرسٚكنٔ،نعهٕك ثنلٛسن،نًُ ظبت .ن
ن
ن
 311332إرشبد روي االحتيبجبث انخبصت ن
انًتطهب انسببق(:ال يىجذ)

( 3سبعبث يعتًذة)

يقديتن يتن ٍنييتنذٔ٘ن،نغ ص ثن،نم غتنٔتبٛيتن،ا ق ثنٔيا ْسنكمنيُٓ لنرىن،نخيسٚةان
بدٔزن،نًسادن،نُ عٙنيانْرِن،ن يتنٔط ٕغٛتن،نخي يمنييٓةىنيةٙن،ازاة ان،نُ عةٙنٔ،ألظة نٛبن
،ازا اٚتن،نًعخمديتنييٓىنْٔ،ىن،نًر كمن،نُ عٛتن،نخٙنقدنٚي ٌَٕنيُٓ  .ن
ن
 311332عهى نفس انطفىنت وانًراهقت ن
انًتطهب انسببق(:ال يىجذ)

( 3سبعبث يعتًذة)

يقديتن يتنيةٙنييُةٗن،نًُةٕنٔيس،عهةّنٔ،حض ْ حةّنٔ،نيٕ،يةمن،نًةةرسةنيٛةّنيُةرنية نقبةمن،نةٕ اةن
ٔعخٗنَٓ ٚتن،نًسْ،قت.نَٔاس ٚثن،نًُٕنٔصَٕ،بّن،نًمخه تنك نًُٕن،نضعًٙنٔ،نيقهٙنٔ ،صخً ٙن
ٔ َ ،ي نٙنٔ،نهءٕ ٘نٔ،نمهق.ٙنأزن،نبٛيتنٔ،نٕز،رتنٔ،ن خس،ثن،نغسصتنَٔ ،خق لن بسن،نًس،عم .ن
ن
 311203اننًى انعقهي وقيبسه
انًتطهب انسببق (:أسبسيبث اإلحصبء في انتربيت)

( 3سبعبث يعتًذة)

ٓٚدمنْر،ن،نًع بن نٗنحيسٚان،نطهبتنبً ٓةٕون،نًُةٕن،نيقهةٙنٔصَٕ،ةبن،نًُةٕن،نيقهةٙننةدٖن،ن ةسان
ٔيًْٛتنْر،ن،نض َبنلنكً نٓٚدمن،نخيسمنبًس،عمن،نًُٕن،نيقهٙنٔ،نيٕ،يمن،نًةرسةنيّٛن ٚض بة نئن
ظهب لنكً نحٓدمن نٗنحيهٛىن،نطهبتنكٛ ٛتنق ٛضن،نقدز،ثن،نيقهٛتننه سانبطسبن هًٛتنغغٛغت .ن
ن
ن
ن

 311202يهبراث انجهست اإلرشبديت
( 3سبعبث يعتًذة)

انًتطهب انسببق (:االتصبل في اإلرشبد اننفس ي)

حخُ ٔلنْرِن،نً اةنيٕقٕعن،نضهعتن،ازاة اٚتنيةٍنعٛةذن،نخيسٚةانب نضهعةتن،ازاة اٚتنٔيَةٕ،عن
،نًق بشثنٔحدزٚبن،نطهبتن هٗن صس،ءن،نضهعتن،ازا اٚتنٔقةبطٓ لنٔحةدزٚبٓىن هةٗن،نًٓة ز،ثن
،نًعخمديتنيٙن،نضهع ثن،ازا اٚتلنٔيًْٛتنْر،ن،نخدزٚبنيٙن،نيًهٛتن،ازا اٚت .ن
ن
 311221انتكيف وانصحت اننفسيت
( 3سبعبث يعتًذة)

انًتطهب انسببق(:ال يىجذ)

حخغةةددنْةةرِن،نً ة اةن ةةٍني ٓةةٕون،نخكٛةةانيةةٍنعٛةةذنلن،نرم ةةٛتنٔ،نخكٛةةانلن،نخكٛةةانٔ،ن ةةغتن
،نُ عةةٛت.نكًة نٔحخغةةددن،نًة اةن ةةٍن،ن ةةغتن،نُ عةةٛتنيةةٍنعٛةةذني ٓةةٕون،ن ةةغتن،نُ عةةٛتليا ْسن
،ن ةغتن،نُ عةٛتلن،نيٕ،يةةمن،نًةةرسِنيٓٛة لنكٛ ٛةتن،نٕق ٚةةتنيةٍن،أليةةس،

ن،نُ عةٛتلٔ،نخيسمن هةةٗن

يةظع ثن،ن غتن،نُ عٛت .ن
ن
 311212عهى نفس انشخصيت
( 3سبعبث يعتًذة)

انًتطهب انسببق(:نظريبث اإلرشبد اننفسي)

حيسٚانبً ٕٓون،نرم ٛتنٔاز،ظتننًغةدا،حٓ ن،نٕز،رٛةتنٔ،نبٛيٛةتنٔحسكٛبٓة نيةٍن ة ا،ثنٔظةً ثن
ٔا ُٚي ٛة ثنا،ييٛةةتنٔصَٕ،ةةبنييسيٛةةتنٔ َ،ي نٛةةتن.نٔٚةةخىن،نخطةةسبنب طخ ة زن نةةٗنق ٛة ضنصَٕ،ةةبن
،نرم ةةٛتنٔحقًٕٓٚةة نٌنٔ،نُاسٚةة ثن،نًمخه ةةتن،نخةةٙنحغةة ٔلنح عةةٛسْ نك نُاسٚةة ثن،نخغهٛهٛةةتنلن
ٔ،نعةةةهٕكٛتنلٔ،اَعة ة َن ٛتنلٔ،نًيسيٛةةةتن.نكًة ة نظةةةٛخىن ةةةس

نيظة ة نٛبن،نغكةةةىن هةةةٗن،نرم ةةةٛتن

،نًٕقٕ ٛتنٔ ،ظق تٛتنلنيزمن،طخب زن،نرم ٛتنيخيدان،ألٔصّنلن،ظخب َّنك نٕ ٛزَ ٛننهرم ٛتن
لنٔ،طخب زنيٚصَكنلٔ،طخب زنح ٓىن،نًٕقٕعنٌنٔ،نسٔزا ػ .ن
ن
 311223تذريببث ييذانيت في اإلرشبد اننفسي
انًتطهب انسببق ( :اننجبح  22سبعت )

( 2سبعبث يعتًذة )

ْةةدمنْةةر،ن،نًع ة بنحةةدزٚبن،نطهبةةتن هةةٗن،نيًهٛةةتن،ازا ة اٚتنٌنٔيٓ ة ز،ثن،ازا ة انلنٔكٛ ٛةةتن
يً زظةةتن،نًساةةدننةةدٔزِن.نٔذنةةكنحغةةجن اةةس،من،نًساةةدٍٚن،نًٕصةةٕاٍٚنيةةٙن،نًٛةةدٌ،نلنكةةٙنٚةةخىن
حٓٛيخٓىننعٕبن،نيًمن .ن
ن
ن

 311313انفكر انتربىي اإلساليي
انًتطهبببببب انسبببببببق ( :ال يىجبببببذ)

( 3سببببببعبث

يعتًذة)
،نخيسمن هٗني ْٛىن،نخسبٛتن،نمهقٛتنك ن دبنٔ،ألي َتنٔغهتن،ألزع ولنٔ،نخسبٛتن،نبٛيٛتنكُا يتن
،نرٕ،زعنٔ،نًس،يقن،ني يتنٔ،نغسصن هٗنظشيخٓ لن نق ءن،نُ  ٚثنيٙن،ألي كٍن،نًم

تننٓ لن

ٔ،نخسبٛتن ،صخً ٛتنيزمن:نععٍن،طخ ٛزن،ألغدق ءلن ،بخي ان ةٍنزية بن،نعةٕءلن يرة ءن،نعةشولن
حًُٛةةتن،نةةسٔطن،نضً ٛةةتلنكً ة نٔحخُ ة ٔلن،نً ة اةن،نغةةدٚذن ةةٍن،نُاس ٚة ثن،نخسبٕٚةةتن ةةٍن هً ة ءن
،نًعهًٍٛنيزمن،نءص،نٙنٔ،نض عظنٔ،بٍنطهدٌٔ .ن
ن
 311333وسبئم اإلعالو وانطفىنت
انًتطهب انسببق(:ال يىجذ)

( 3سبعبث يعتًذة)

حخُ ٔلنْرِن،نً اةنحٕقٛظني ْٛىن،ا شونٔٔظ ئمن،ا شون،نًةرسةن هٗن،نُ ضنْٔرِن،نخ رٛس،ثن
ط ٕغ ن هٗنييتن،ألت للنٔحخُ ٔلنٔظ ئمن،ا شون،نغدٚزتنٔي ٓٚن،كزسنح رٛسْة نظةٕ،ءنن،نخة رٛسن
،نعهبٙنئن،نخ رٛسن،اٚض بٙلنٔكٛ ٛتن،نيًمن هٗنعً ٚةتن،ألت ة لنيةٍن،نخة رٛس،ثن،نعةهبٛتننإل ةشون
ٔأزن،ألظسةنٔ،نًضخًانيٙنْر،ن،نيًةم.نٔ ،ظةخ اةنيةٍنْةر،ن،نخة رٛسنبخيهةٛىن،ألت ة لن،نعةهٕك ثن
،اٚض بٛت .ن
ن
ن
 311332انعًم انجًبعي في انطفىنت انًبكرة
انًتطهب انسببق(:ال يى جذ)

( 3سبعبث يعتًذة)

حخُ ٔلنْرِن،نً اةنص َبن،نًُٕن ،صخً ٙنيٙنيسعهتن،نط ٕنتن،نًبكسةلنٔحٓدمننهخيسمن،نطهبةتن
بٓرِن،نًسعهتنكًسعهتنًَ ئٛتنٔ،نخسكٛصن هٗن،نض َبن ،صخً ٙني ٓٛلنٔكٛ ٛتنقٛة ون،ألت ة لنيةٙن
ْرِن،نًسعهتنب نخ

منيان ،طسٍٚنٔ،نق ٛونب أل ً لن،نضً ٛت .ن

ن
 311322يقذيت في عهى اننفس انعيبدي
انًتطهب انسببق(:ال يىجذ)

( 3سبعبث يعتًذة)

يظةةطن هةةىنَ ةةطن،ني ٛة ا٘لنٔ،نخقٛةةٛىن،اكهُٛٛكةةٙنٔي ة نٚختةةًُّنيةةٍنيأ،ثنحرةةمٛرنك نًق بهةةتن
ٔ،نًشع اةةتنٔ ،طخب ة ز،ثن،نُ عةةٛتنٔحٕقةةٛظنيص ٚ،ة نكةةمنيُٓ ة نٔ ٕٛبةةّلنٔتةةسبنصًةةان،نب َ ٛة ثن
،اكهُٛٛكٛتلنكً نحختًٍن،نً اةناز،ظتنألظ نٛبن،نيشسن،نًمخه ت .ن

 311311اإلسبءة نهطفم
انًتطهب انسببق(:ال يىجذ)

( 3سبعبث يعتًذة)

حٓةةدمنْةةرِن،نًة اةن نةةٗنحيسٚةةان،نطهبةةتنبً ٓةةٕون،اظة ءةننيت ة لنٔيية ٛٚسن،نغكةةىن هةةٗنٔصةةٕان
ظ ءةلنٔحٕقٛظنيظب بن،اظ ءةننيت لنٔ،نيٕ،يةمن،نًخيهقةتنب ألت ة لنئنب نًعةيٍٛلنٔ،ااة زةن
نٗنا،ئسةن،نيُالنكًة نحٕقةظنيَةٕ،عن،اظة ءةن،نخةٙنٚخيةس

ننٓة ن،ألت ة لنٔ،نضَٕ،ةبن،نق ََٕٛةتن

ٜٔ،ر زن،نعهبٛتننإلظ ءةنٔحٕقٛظنأزن،نًسادنيٙن،نخي يمنيان،ألت لن،نًع ءننٓى .ن
ن
 311300إرشبد انكببر وانًسنين
انًتطهب انسببق(:ال يىجذ)

( 3سبعبث يعتًذة)

حيسمنْرِن،نً اةن،نطهبتنب نً ة ْٛىن،ألظ ظةٛتننًسعهةتن،نرةٛمٕطتنٔ،نًخطهبة ثن،نًُ ئٛةتنيةٙنْةرِن
،نًسعهتنٔصَٕ،بن،نًُٕن،نًمخه تلنكًة نحٕقةظن،نيٕ،يةمن،نُ عةٛتن،نًخيهقةتنبةدطٕلنْةرِن،نًسعهةتن
ٔي نٚس،يقٓ نيٍنير كمن،نخكٛانٔير كمنغغٛتنَٔ عٛتنٔ،صخً ٛتلنٔأزن،نًسادنيٙنيع دةن
،نًعٍن هٗن،نخكٛانيانيسعهتن،نرٛمٕطتنٔحمطٙن،نًر كمن،نًخيهقتنبٓ  .ن
ن
 311301إرشبد األحذاث واننزالء
انًتطهب انسببق(:ال يىجذ)

( 3سبعبث يعتًذة)

حٓدمنْةرِن،نًة اةن نةٗن،نخيةسمن هةٗن،نمةدي ثن،ازاة اٚتن،نًخيهقةتنبة أليس،ان،نضة َغٍٛنَٔةص ءن
،نعضٌٕلنٔحخطسبننخٕقٛظني ٕٓيٙن،نضُٕطنَٔ ،غس،منٔ،ظب بن،نضُٕطنٔ،نيٕ،يمن،نرم ٛتن
ندٖنييتن،ألعد،دن،نض َغٍٛلنْٔ،ىن،نًر كمن،نخٙنقدنحٕ،صٓٓىنٔأزن،نًسادن،نُ عٙنيٙن،نخي يةمن
ييٓى .ن
ن
 311331يببدئ اإلرشبد األسري وانزواجي
انًتطهب انسببق(:ال يىجذ)

( 3سبعبث يعتًذة)

يظطنحركٛمن،نيشقة ثنبةٍٛن،نس،اةدٍٚلنٔ،نيٕن،يةمن،نًةةرسةن هةٗن،نيشقة ثننخةد ًٓ نٔحقٕٓٚة نئن
حتي ٓ نٔحُٓ ٓٛلنْٔ،ىن،نًر كمن،نخٙنحٕ،صةّن،نيشقةتن،نصٔصٛةتنٔ،نًرة كمن،نخةٙنحٕ،صةّن،ألظةسةلن
ٔ،نخيسمن هٗنأزن،نًسادنيٙن،نخي يمنيان،نًر كمن،نصٔصٛتنٔ،نًر كمن،ألظسٚت .ن

