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 الصحة النفسية قسم

 (13) نموذج رقم
 

 فى التربية ماجستيرصيف برنامج تو

 2019/2020تخصص الصحة النفسية 

 معلومات أساسية: –أ 

 فى التربية تخصص الصحة النفسية رماجستياسم البرنامج:  -1

 ثنائى )  (          مشترك )   (√(           طبيعة البرنامج:     أحادى )  -2

 القسم المسئول عن البرنامج: قسم الصحة النفسية

 2/6/2013تاريخ إقرار البرنامج: 

الكلية رقم مجلس و 15/4/2015( بتاريخ 83مجلس القسم رقم )تاريخ اعتماد توصيف البرنامج: 

  3/12/2017( بتاريخ 472)

 معلومات متخصصة  -ب

 األهداف العامة للبرنامج -1

 فى التربية إلى:  الماجستيريهدف برنامج 

. إعداد اختصاصى فى الصحة النفسية ملم بالمفاهيم والنظريات التى تسهم فى تكوينه 1/1 

 العلمى والنفسى والتربوى. 

لذهنية والعملية الالزمة لحل المشكالت المهنية والمجتمعية . تزويد الخريج بالمهارات ا2/2

 المتعلقة بالصحة النفسية واإلرشاد النفسى. 

. تمكين الخريج من تنمية ذاته أكاديمياً ومهنياً ومواكبة كل ما هو جديد فى مجال الصحة 3/3

 النفسية واإلرشاد النفسى. 
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 تطوير مجال الصحة النفسية واإلرشاد النفسى.. إجراء البحوث التدخلية والبحوث الميدانية ل4/4

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج -2

  فى التربية يكون الخريج قادراً على أن:  الماجستيربانتهاء دراسة برنامج 

 أ. المعلومات والمفاهيم 

 يتعرف مناهج البحث فى العلوم النفسية والسلوكية.   1أ.

 شاد والعالج النفسى وأساليبه وفنياته.يتعرف نظريات اإلر  2أ.

 يتعرف طرق ومجاالت اإلرشاد النفسى وأدواته وخصائص المرشد الفعال.     3أ.

 يتعرف أساليب معالجة وتحليل البيانات اإلحصائية فى العلوم النفسية والسلوكية.  4أ.

 بات العمل الفريقى.  يتفهم أخالقيات مهنة اإلرشاد النفسى والتشريعات المنظمة لها ومتطل  5أ.

 يتعرف االتجاهات الحديثة فى علم النفس االجتماعى.   6أ.

 يتعرف المصطلحات األجنبية المتخصصة فى الصحة النفسية واإلرشاد النفسى.   7أ.

 يتعرف اإلعاقات المختلفة وأساليب الكشف المبكر والتشخيص لذوى االحتياجات الخاصة.     8أ.
 

 ب. المهارات الذهنية 

 يناقش أهم المستجدات فى مجال الصحة النفسية واإلرشاد النفسى بفكر ناقد.   1ب.

 يستنبط الفجوات البحثية فى مجال الصحة النفسية واإلرشاد النفسى.  2ب.

 يقارن بين المدارس والنظريات الفكرية المختلفة فى الصحة النفسية واإلرشاد النفسى.   3ب.

ة النفسية لوصف وتفسير المشكالت التربوية والنفسية يصمم البحوث فى مجال الصح 4ب.

 واالجتماعية. 

 يُوظف نظريات اإلرشاد وأساليبه وفنياته لعالج المشكالت التربوية والنفسية واالجتماعية.   5ب.

يستخدم األساليب اإلحصائية المالئمة لمعالجة البيانات اإلحصائية فى بحوث الصحة النفسية  6ب.

 وتفسيرها.

 مهارات المهنية والعمليةج. ال

 يحدد المشكالت الجارية واالتجاهات الحديثة فى الصحة النفسية.   1ج.

 يطبق مناهج البحث لتحقيق أهدافه البحثية.  2ج.

 يطبق مهارات البحث العلمى فى إعداد خطة بحث وتوثيق المراجع العلمية.   3ج.
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 فى إعداد برامج إرشادية.يستخدم نظريات اإلرشاد النفسى وأساليبه وفنياته  4ج.

 يستخدم بكفاءة أدوات جمع المعلومات والتشخيص النفسى والتربوى.   5ج.

 يخطط برنامج إرشادى لعالج مشكلة تربوية أو سلوكية.   6ج.

 د. المهارات العامة والمنقولة

 يتواصل بفاعلية فى فريق عمل بحثى. 1د.

 ختالفات الثقافية.يتواصل مع اآلخر ويتقبل التنوع الفكرى واال 2د.

 يتحلى بالدقة واألمانة العلمية فى جمع المعلومات وعرضها وتحليلها.   3د.

 يستخدم بكفاءة الوسائط التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات.  4د.

 يجيد التواصل باللغة اإلنجليزية فى مجال الصحة النفسية.  5د.

 لصحة النفسية.  ينمى ذاته أكاديميًا ومهنيًا فى مجال ا 6د.

 المعايير األكاديمية للبرنامج  -3

كلية التربية جامعة ب ARSتم تبنى المعايير المرجعية األكاديمية لبرامج الدراسات العليا      

حلوان، والتى قامت لجنة الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة بصياغتها، وتم اعتمادها من 

 3/3/2014( بتاريخ 246قم )مجلس الكلية ربموجب  المجالس الحاكمة

  الماجستيرالمواصفات القياسية لخريج برنامج 

 يطبق أساسيات ومناهج البحث العلمى ويستخدم أدواته المختلفة.   3/1

 يستخدم المنهج التحليلى فى مجال التخصص.    3/2

 يدمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة فى ممارسته المهنية.  3/3

 المشكالت المهنية والمجتمعية، ويجد حلوال لها باستخدام األساليب العلمية.  يحدد 3/4

 يظهر وعياً بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة فى مجال التخصص.  3/5

 يتفهم المستجدات ذات العالقة بتخصصه.  3/6

م فى ضوء يطبق مهارات االتصال والقيادة مع فريق العمل والقدرة على اتخاذ القرار المالئ 3/7

 المعلومات المهنية المتاحة. 

 ينمى ذاته أكاديمياً ومهنياً مع القدرة على التعلم المستمر.    3/8
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 ال تنطبق:)إن وجدت(العالمات المرجعية -4

 )طبقا لالئحة الكلية(هيكل مكونات البرنامج:  -5

 أ. مدة البرنامج 

فصول  عشرةوام جامعية ( أع خمسةالحد األقصي لنيل درجة الماجستير في التربية )

جميع من تاريخ القيد، ويجوز مد فترة القيد لمدة عام للدارسين الذين اجتازوا أساسية دراسية 

من إعداد رسائلهم العلمية ، بناء على تقارير السادة  نتهاءلالالمقررات الدراسية بنجاح 

.معة بالجاالمشرفين وموافقة مجلس القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا   

( سااعة معتمادة بنجااح بشارط أ  15يجوز للطالب تسجيل رسالة الماجستير بعـد اجتيااز  )

تقاديم الرسالاـة للمناقشاة والحكام إ  بعـاـد مـاـرور فصالين  يكون علـى قائمة اإلنـذار ، و  يجاوز

.يلوافقة مجلس الكلية علــى التسجدراسيين أساسيين كاملين )عام جامعي كامل( مــن تاريخ م  

( سااعة معتمادة بنجااح بشارط أ  15يجوز للطالب تسجيل رسالة الماجستير بعـد اجتيااز  )

يكون علـى قائمة اإلنـذار ، و  يجاوز تقاديم الرسالاـة للمناقشاة والحكام إ  بعـاـد مـاـرور فصالين 

.وافقة مجلس الكلية علــى التسجيلدراسيين أساسيين كاملين )عام جامعي كامل( مــن تاريخ م  

 

 هيكل البرنامج -ب

 ىإجمال               ىعمل                ىنظر عدد الساعات / عدد الوحدات:              

 

            اختيارى            ىانتقائ               ىإلزام                                                

                                                      متطلبات عامة:                    

 متطلبات تخصصية إجبارية:                              

 متطلب اختيارى فى التخصص

 

 

 نظري                        مواد تكميلية:

 ساعة 12الرسالة: 

 مستويات البرنامج )فى نظام الساعات المعتمدة(         -ج

3 

23 2 24 

 3 ال يوجد 21

9 37.5% 

12 50% 

3 12.5% 
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( سااعات معتمادة، والحاد األقصاى 9د األدنى للعبء الدراسي في الفصل الدراسي الواحد)الح -

 ( ساعة معتمدة .15)

( ساعات معتمدة طوال مدة دراسته المساموح 9يسمح للدارس بإعادة دراسة ما   يتجاوز ) -

 .وذلك من أجل رفع معدله التراكمي بها في البرنامج ، 

 د. مقررات البرنامج 
 ا لرسالة الماجستيرتكميلي تبع -أ

كود أو رقم 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

 الوحدات

 ةالفرق ةعدد الساعات االسبوعي

 والمستوى

الفصل 

 عملى تمارين نظرى الدراسى

Ment040

780 

   - - 3 3 علم النفس الشخصية

Ment040

780 

مفاهيم في علم النفس 

 االجتماعي

3 3 - -   

Ment040

780 

   2 - 3 3 االرشاد االسري

Ment040

780 

المهارات الحياتية لالفراد 

 الذتويين

 

3 3 - -   

      12 الرسالة 

 
 

 محتويات المقررات:   -5
       

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج -6

 ( 64مادة )
تمنح الجامعة بناء على اقتراح كلية التربية درجة الماجستير فى التربية فى أحد  -

 التالية : سامالتربوية باألق التخصصات

  أصول التربية . -1

        علم النفس التربوى . -2

تخصص الطالب فى الدرجة " الدقيق النوعىفى مجال التخصص ) المناهج وطرق التدريس -3

  . "(الجامعية األولى

 تكنولوجيا التعليم . -4

       التربية المقارنة و اإلدارة التربوية . -5

                       الصحة النفسية . -6

وز للجامعة منح درجة الماجستير فى تخصصات أخرى بناء على طلب األقسام العلمية يج -

 المختصة ، وبعد موافقة مجالس الكلية والجامعة والمجلس األعلى للجامعات .

 ( :65مادة )
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 شروط القيد :

ما  بمكونيها ) المقررات + الرسالة ( يشترط لقيد الدارس بدرجة الماجستير فى التربية

 يلى:

حصول على إحدى الدبلومات المهنية من كليات التربية بالجامعات المصرية أو ما يعادلها ال -1

 من المجلس األعلى للجامعات .

مرحلة ب التربية  في ذات التخصص للقيد يقبل الدارسون الحاصلون على الدبلوم الخاص فى  -2

م إعفاؤهم من ، على أن يتفي مكونها الثاني ) الرسالة + المقرر المصاحب ( الماجستير

يحدد  المشرف  الذي الدراسيفيما عدا المقرر السابقة للرسالة ، المقررات الدراسية دراسة 

برسالة مقبولة خالل مدة أدناها  التقدملهؤ ء الدارسين  لرسالته. ويمكنأثناء إنجاز الدارس 

،  كامل )فصالن دراسيان( وأقصاها عامان دراسيان )أربعة فصول دراسية( دراسيعام 

ويجوز مد فترة التسجيل للرسالة لمدة عام واحد ، بناء على تقارير السادة المشرفين 

 وموافقة المجالس المختصة.

يجوز قيد الدارسين الذين اجتازوا المقررات الدراسية ) المكون األول لدرجة الماجستير (  -3

ر ) الرسالة ممن لم يحصلوا على الدبلوم المهنية بالمرحلة الثانية من درجة الماجستي

( ساعة معتمدة موزعة على خمسة مقررات دراسية 15والمقرر المصاحب( بشرط اجتياز )

 تكميلية يقرها مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم العلمي المختص .

يتم احتساب المعدل التراكمى للدارسين فى المقررات السابقة للرسالة على النحو التالى   -4

 نقاط ، جيد نقطتان( 3اً نقاط، جيد جد 4)ممتاز = 

 ( :66مادة )
 متطلبات نيل الدرجة :

( ساعة معتمدة علي النحو 39)رجة الماجستير في التربية اجتيازتشمل متطلبات نيل د

 التالي:

تبينها الجداول ساعة( بواقع ثالث ساعات لكل مقرر ،  27تسعة مقررات دراسية ) -1

 . المرفقة

 ساعة معتمدة( . 12رسالة مقبولة ) -2

 : (67ادة )م

، شفوىالالمتحان ل% 20، % لألعمال الفصلية20مى لكل مقرر يخصص من النهاية العظ -

 % لالمتحان التحريرى فى نهاية الفصل الدراسى . 60

تحسب درجات األعمال الفصلية على إنجازات الدارس فى ورش العمل والبحوث والمقا ت  -

 لفصل الدراسى.أثناء ا التى يكلف بها وا ختبارات التى تعقد له

 ( :68مادة )

فصول  عشرةأعوام جامعية (  خمسةالحد األقصي لنيل درجة الماجستير في التربية )



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

جميع من تاريخ القيد، ويجوز مد فترة القيد لمدة عام للدارسين الذين اجتازوا أساسية دراسية 

تقارير السادة من إعداد رسائلهم العلمية ، بناء على  نتهاءلالالمقررات الدراسية بنجاح 

 .بالجامعة المشرفين وموافقة مجلس القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا 

 ( :69مادة )
( ساعة معتمدة بنجاح بشرط أ  15يجوز للطالب تسجيل رسالة الماجستير بعـد اجتياز  )

ر فصلين يكون علـى قائمة اإلنـذار ، و  يجوز تقديم الرسالـة للمناقشة والحكم إ  بعــد مــرو

 .وافقة مجلس الكلية علــى التسجيلدراسيين أساسيين كاملين )عام جامعي كامل( مــن تاريخ م

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  -7

 ( :70مادة )
في التربية إذا أنهى جميع المقررات الدراسية السابقة  ةيمنح الدارس درجة الدبلوم الخاص -

( ساعة معتمدة بشرط أن يحقق معد  24ح وهي )على التسجيل لرسالة الماجستير بنجا

 ( على األقل .  +Dتراكميا مقدار   )

سنوات من  أربعيشطب قيد الدارس لدرجة الماجستير إذا لم يتقدم لتسجيل رسالة بعد مرور  -

 تاريخ قيد .

 إذا كان قد تقدم برسالته ورفضتها لجنة المناقشة والحكم رفضاً مطلقاً.  ذاته الحكم ويسرى -

 ( :71ادة )م
( ساعات معتمدة، والحد األقصى 9الحد األدنى للعبء الدراسي في الفصل الدراسي الواحد) -

 ( ساعة معتمدة .15)

( ساعات معتمدة طوال مدة دراسته المسموح 9يسمح للدارس بإعادة دراسة ما   يتجاوز ) -

 بها في البرنامج ، وذلك من أجل رفع معدله التراكمي .

 ( :72مادة )
 م الرسالة :أحكا

يختار الدارس موضوعاً لرسالته العلمية وفقاً لخطة القسم البحثية يقر  مجلسا القسم   -

 والكلية ، ويبدأ التسجيل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على الموضوع .

ُيلغى قيد الدارس إذا انقضى ثالثة أعوام من تاريخ التسـجيل دون الحصول على درجة  -

م المشرف على الرسالة تقريرين متتاليين بعدم صالحية الباحث للبحث الماجستير ، أو إذا قد  

 ، واعتمدهما مجلسا القسم والكلية .

، تقبلها لجنة المناقشة والحكم بعد أداء  علميةتتضمن نتائج  بحثيةيقدم الدارس رسالة  -

لس فيها ، وذلك بعد مضى عام جامعي كامل على األقل من تاريخ موافقة مج نيةعالمناقشة 

 الكلية على التسجيل . 

التقدير الذي حصل عليه "حاصل ضرب بحساب : يتم حساب عدد نقاط تقدير الرسالة  -

 . "عدد الساعات المعتمدة للرسالة" فى "الدارس فى الرسالة
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 : (73مادة )

، العلمييحصل عليها الطالب القسم  التيالتربية  فيُيذكر فى شهادة منح درجة الماجستير ي

، وفقا للتخصصات المحددة إليه الرسالة داخل القسم تنتمي الذي لنوعى الدقيقوالتخصص ا

 4وموضوعها، وتقديرها الذي وافقت عليه لجنة المناقشة والحكم على النحو التالي : )ممتاز=

، ويتم حساب عدد نقاط تقدير الرسالة بحاصل ضرب نقطتان (، جيد=  نقاط 3، جيد جدا= نقاط

لدرجة  النهائيسالة مع عدد الساعات المعتمدة لها ؛ وكذلك التقدير تقدير الدارس في الر

 . في التربية بجميع التخصصات باألقسام العلميةالماجستير 

 : (74مادة )
يحدد التقدير النهائى لمرحلة الماجستير بحاصل جمع عدد النقاط التى حصل عليها الدارس 

لى عدد النقاط الحاصل عليها فى تقدير ( ساعة معتمدة مضافة إ27فى المقررات الدراسية )

 ساعة( . 12الرسالة )

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج  -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

 -5ب. -4ب. -3ب. -2ب. -1ب. -8أ. -7أ. -6أ. -4أ. -3أ. -2.أ -1أ. االختبارات التحريرية-1

 6ب.

 6د.-5د. -3د. -6ج. -5ج.-4ج. -2ج. -1ج. االختبارات الشفهية-2

 5د. -4د. -3د. -1د. -6ج. -5ج. -4ج. -3ج. -2ج. -1ج. أعمال فصلية-3

 طرق تقويم البرنامج  -9

 القائم بالتقويم  داةاأل العينة

 الماجستيرطالب  -1 استبيانات جميع الطالب

 طرق أخرى -2  

 

                     المسئول عن البرنامج                                      منسق البرنامج                        

       رئيس مجلس القسم العلمى                                        هدي عصام عبدالوهاب محمدد/ 

 فاء عبد الجواد ا.د و                                                                                   
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