
  
  
 

 ٢ من ١صفحة 

  
  آلية التربية

  قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي
  الخطة الدراسية لدرجة الدآتوراة في الفلسفة

  االرشاد النفسيتخصص 
  

  - :يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج: اوال
 يكون الماجستير في االرشاد ويجوز النظر في تخصصات الخدمة االجتماعية والعلوم النفسية أن .١

 ). النفسية، التربية الخاصة، علم النفس التربويالصحة(االخرى
 . وفق قرارات مجلس التعليم العالياألجنبيةاجتياز متطلب اللغة  .٢

  
   -: بعد اتمام المتطلبات االتيةاالرشاد النفسيفي  )Ph.D(تمنح درجة دآتوراه الفلسفة: ثانيا
  ).٢٠١١(لسنة ) ٤(م استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الدآتوراه رق) ١
 .دراسة المساقات االستدراآية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم) ٢
  -:آما يأتيموزعة فيها نجاح وال) ٧٠٠(من مستوى ساعة معتمدة ) ٣٦(دراسة ما ال يقل عن ) ٣

    
 : ساعة معتمدة)٢١( ويخصص لها اإلجباريةمساقات ال  -أ 

الفصل الذي يطرح   المعتمدةالساعات   اسم المساق  رمز المساق
  به

  األول  ٣  االتجاهات الحديثة في اإلرشاد النفسي  ٧٣٠ت س 
  الثاني  ٣  االختبارات والمقاييس في اإلرشاد  ٧٣٣ت س 
  األول  ٣  تشخيص االضطرابات النفسية وعالجها  ٧٣٤ت س 
 الثاني  ٣  اإلشراف في اإلرشاد النفسي  ٧٣٧ت س 

 الثاني  ٣  شادتدريبات عملية في اإلر  ٧٣٨ت س  
 األول والثاني  ٣   في البحوث التربويةإحصاء تحليلي متقدم  ٧٥١ت س 
 األول والثاني  ٣  طرق متقدمة في البحث النوعي   ٧٦١ت س 

  



  
  
 

 ٢ من ٢صفحة 

  :ساعة معتمدة حسب التوزيع التالي) ١٥(ة ختيارياال المساقات  -ب 
  : التاليةالب من المساقات  ساعات معتمدة يختارها الط)٩( من القسم ويخصص لها متطلبات اختيارية-١ 

  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق
  ٣  نظريات الشخصية  أ٧١٧ت س 
النظرية : علم النفس التربوي   ٧٢١ت س 

  والتطبيق
٣  

  ٣  نظريات المعرفة  ٧٢٤ت س 
  ٣  الضغط النفسي  ٧٣١ت س 
  ٣  ارشاد األزمات  ٧٣٢ت س 
  ٣  إدارة الخدمات اإلرشادية  ٧٣٥ت س 
  ٣  ارشاد الفئات الخاصة  ٧٣٦ت س 

  ٣  علم نفس الجماعة  ٦١٧ت س *
  ٣  أساليب اإلرشاد الجماعي  ٦٣٦ت س *
  ٣  اإلرشاد المهني  أ٦٤١ت س *
  ٣  اإلرشاد األسري  أ٦٤٢ت س *
  ٣  موضوعات خاصة في اإلرشاد  ٦٩٢ت س *

  
  :ات التالية من التخصصساعات معتمدة) ٦ (ا من خارج القسم ويخصص لهةاختياريتطلبات م-٢

  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق
  ٣  المشكالت االجتماعية  ٦٥٦أ ج *
  ٣  األسس البيولوجية للسلوك االنساني   ٦٤٧ ب*

  ٣  الفكر التربوي المقارن  ٧١٦ت د 
  ٣  القيادة التربوية  ٧٤٢ت د 
  ٣  تفريد التعليم  ٧٨٢ت م 
  ٣  يالشخصية االنسانية في الفكر االسالم  ٧٣٠ش د 

  
سم        ) ٧٩٨ت س (النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية   ) ٤ ا في الق ة الدراسات العلي ه وتنظمه لجن الذي تشرف علي

 .ويحسب له صفر ساعة معتمدة إلغراض التسجيل
ا             ) ٥ دة والنجاح في امتحان          ) ١٨(تقديم أطروحة تحوي إسهاما أصيال في عالم المعرفة ويخصص له ساعة معتم

  : مساق األطروحة ألغراض التسجيل آما يليمناقشتها، ويظهر
  

  الساعات المعتمدة  رمز المساق
  ٠  أ٧٩٩ت س 
  ٣  ب٧٩٩ت س 
  ٦  ج٧٩٩ت س 
  ٩  د٧٩٩ت س 
  ١٢  هـ٧٩٩ت س 

  .قبول نشر بحث واحد في األقل في موضوع األطروحة في مجالت علمية محكمة/ نشر) ٦
  
  
  
  
) ٦٠٠(ساعة معتمدة من مستوى ) ٦(يجوز دراسة ما ال يزيد على : "اه من تعليمات الدآتور٩/٢تدرس وفق أحكام المادة * 

بتنسيب من لجنة الدراسات العليا في القسم وموافقة العميد، وتدخل هذه العالمات في معدل الطالب التراآمي، شريطة أن ال تكون قد 
  ".دخلت ضمن متطلبات درجة علمية سابقة

  


