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الصحة النفسية قسم  

(13) نموذج رقم  
 

 الدبلوم الخاصة فى التربيةصيف برنامج تو

 2019/2020الصحة النفسية تخصص 

 :معلومات أساسية –أ 

 ةنفسيالصحة الالتربية تخصص  فى ةخاصالدبلوم ال:  اسم البرنامج -1

 (   ) مشترك)  (           ثنائى  (         √ ) أحادى:      البرنامجطبيعة  -2

الصحة النفسيةقسم :  القسم المسئول عن البرنامج  

2/6/2013:  قرار البرنامجإتاريخ   

( 472مجلس الكلية رقم )و 15/4/2015( بتاريخ 83)مجلس القسم رقم :  تاريخ اعتماد البرنامج

  3/12/2017بتاريخ 

معلومات متخصصة  -ب  

األهداف العامة للبرنامج -1  

 يهدف برنامج الدبلوم الخاصة فى التربية إلى: 

. إعداد كوادر متميزة من الخريجين القادرين على مواجهة متطلبات العمل  فلى مجلال الصلحة 1/1

 النفسية واإلرشاد النفسى. 

. تزويلللد الخلللريج بالمعلللارف والنىريلللات التلللى تتهللللن لحللل  المشلللك ت المهنيلللة والمجتمعيلللة 2/2

 المرتبطة بالصحة النفسية واإلرشاد النفسى. 

ومنهجيات البحث العلمى واستخدام أدواتن المختلفة فى مجلال الصلحة إتقان تطبيق أساسيات  3/3

 النفسية واإلرشاد النفسى. 
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. تمكين الخريج ملن تنميلة تاتلن أكاديميلاه ومهنيلاه لمواكبلة كل  ملا هلو جديلد فلى مجلال الصلحة 4/4

 النفسية واإلرشاد النفسى. 

 الصحة النفسية واإلرشاد النفسى.. إجراء البحوث التدخلية والبحوث الميدانية لتطوير مجال 5/5

 لتعليمية المستهدفة من البرنامجالمخرجات ا -2

  على أن:  بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاصة فى التربية يكون الخريج قادراه 

 المعلومات والمفاهيم أ. 

 يتعرف مناهج البحث فى العلوم النفسية والسلوكية.   1أ.

 يتعرف نىريات اإلرشاد والع ج النفسى وأساليبن وفنياتن.  2أ.

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

 لوكية.يتعرف أساليب معالجة وتحلي  البيانات اإلحصائية فى العلوم النفسية والس  4أ.

 يتفهم أخ قيات مهنة اإلرشاد النفسى والتشريعات المنىمة لها ومتطلبات العم  الفريقى.    5أ.

 يتعرف االتجاهات الحديثة فى علم النفس االجتماعى.   6أ.

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

 اليب الكشف المبكر والتشخيص لذوى االحتياجات الخاصة.   يتعرف اإلعاقات المختلفة وأس  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 والنىريات الفكرية المختلفة فى الصحة النفسية واإلرشاد النفسى.   3ب.

يصمم البحوث فى مجال الصحة النفسية لوصف وتفسير المشك ت التربوية والنفسية  4ب.

 واالجتماعية. 

 يُوظف نىريات اإلرشاد وأساليبن وفنياتن لع ج المشك ت التربوية والنفسية واالجتماعية.   5ب.

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

 وتفسيرها.

 والعمليةج. المهارات المهنية 

 يحدد المشك ت الجارية واالتجاهات الحديثة فى الصحة النفسية.   1ج.
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 يطبق مناهج البحث لتحقيق أهدافن البحثية.  2ج.

 العلمى فى إعداد خطة بحث وتوثيق المراجع العلمية.  يطبق مهارات البحث  3ج.

 يستخدم نىريات اإلرشاد النفسى وأساليبن وفنياتن فى إعداد برامج إرشادية. 4ج.

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

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

 والمنقولةة العاممهارات الد. 

 يتواص  بفاعلية فى فريق عم  بحثى. 1د.

 يتواص  مع اآلخر ويتقب  التنوع الفكرى واالخت فات الثقافية. 2د.

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

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

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

   الصحة النفسية. ينمى تاتن أكاديميها ومهنيها فى مجال  6د.
 

المعايير األكاديمية للبرنامج  -3  

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

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

 3/3/2014( بتاريخ 246مجلس الكلية رقم )بموجب  المجالس الحاكمة

  ةدبلوم الخاصالمج برناالمواصفات القياسية لخريج 

  أدواتن المختلفة. ناهج البحث العلمى ويستخدم يطبق أساسيات وم 3/1

   مجال التخصص. يستخدم المنهج التحليلى فى  3/2

 ممارستن المهنية. فى  مع المعارف تات الع قةيدمج المعارف المتخصصة  3/3

 المهنية والمجتمعية، ويجد حلوال لها باستخدام األساليب العلمية. دد المشك ت يح 3/4

 فى مجال التخصص. الجارية والرؤى الحديثة  بالمشاك  يىهر وعياه  3/5

 بتخصصن. يتفهم المستجدات تات الع قة  3/6
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يطبق مهارات االتصال والقيادة مع فريق العم  والقدرة على اتخات القرار الم ئم فى ضوء  3/7

 المعلومات المهنية المتاحة. 

   مع القدرة على التعلم المستمر.  ومهنياه  ن أكاديمياه تات نمىي 3/8

 
 )إن وجدت(الع مات المرجعية -4

 ال تنطبق

ل ئحة الكلية()طبقا  :هيك  مكونات البرنامج -5  

 مدة البرنامج أ. 

فصلين األدنى لني  درجة الدبلوم الخاصة فى التربية تخصص الصحة النفسية الحد يكون 

عامين  األقصى لني  درجة الدبلوم الخاصة فى التربيةالحد يكون دراسيين أساسيين، و

 دراسى أساسىجوز مد فترة القيد لمدة فص  وي دراسيين )أربعة فصول دراسية أساسية(،

 لني  الدرجة.

 هيكل البرنامج -ب

 ىإجمال               ىعمل                ىنظر               :عدد الوحداتعدد الساعات / 

 

         اختيارى            ىانتقائ               ىإلزام                                                
   

                                                                          :متطلبات عامة

                               :متطلبات تخصصية إجبارية

  :متطلب اختيارى فى التخصص

 

         (نىام الساعات المعتمدة فىمستويات البرنامج ) -ج

( ساعة 15( ساعات معتمدة، والحد األقصى )9دنى للعبء الدراسى فى الفص  الواحد )الحد األ

 معتمدة.

 د. مقررات البرنامج 
 الزامى: -أ

23 2 24 

 3 ال يوجد 21

9 37.5% 

12 50% 

3 12.5% 
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كود أو رقم 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

 الوحدات

 ةالفرق ةعدد الساعات االسبوعي

 والمستوى

الفصل 

 عملى تمارين نظرى الدراسى

   - - 3 3 *ىمقرر ثقاف 

Ment 

0407701 

   - - 3 3 مناهج بحث تخصصية

Psyc 

0402702 

   2 - 3 3 إحصاء تربوى متقدم

Ment 

0407702 

قراءات في الصحة النفسية 

 باللغة االنجليزية

3 3 - -   

Ment 

0407703 

   - - 3 3 النفسيةالبحوث فى الصحة 

Ment 

0407704 

   - - 3 3 ىاإلرشاد والع ج النفس

Ment 

0407705 

سيكولوجية توى 

 االحتياجات الخاصة

3 3 - -   

 
 

 ال يوجد انتقائى: -ب

كود أو رقم 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

 الوحدات

الفرقة  عدد الساعات االسبوعية

 والمستوى

الفص  

 عملى تمارين نىرى الدراسى

Ment         

        

 

 اختيارى:ج. 
كود أو رقم 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

 الوحدات

 الفرقة ةعدد الساعات االسبوعي

 والمستوى

الفص  

 عملى تمارين نىرى الدراسى

Ment 

0407706 

   - - 3 3 ىعلم النفس اإلرشاد

Ment 

0407707 

اتجاهات حديثة في علم 

 ىاالجتماعالنفس 

3 3 - -   

 
 

 : محتويات المقررات  -5
       

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج -6

ن : أية وفقاه لنىام الساعات المعتمدةفى الترب رط فى الطالب لني  الدبلوم الخاصيشت (:56مادة )

فى التربية أو على الدبلوم المهنية فى التربية من إحدى الجامعات  يكون حاص ه على الدبلوم العام

عتمدة من المجلس المصرية بتقدير جيد على األق  أو على درجة علمية معادلة لك  منهما م

 .األعلى للجامعات

التربية من حملة الدبلوم  الدبلوم المهنية فىيجوز لمجلس الكلية أن يقيد الحاصلين على و     

 راجع استمارات توصيف المقررات
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لعلوم والتربية أو ا آلداب والتربية أو البكالوريوس فىا ى التربية أو الليسانس فىف العام

 . لم يحصلوا على تقدير جيد ن  الفنون والتربية م   البكالوريوس فى

 

 واعد المنىمة الستكمال البرنامج الق -7

( ساعة معتمدة تشم  24التربية ) طلبات ني  درجة الدبلوم الخاصة فىتكون مت (:57مادة )

مقرر طلبات عامة : مقررين )، وتشم  : متراسية بواقع ث ث ساعات لك  مقررثمانية مقررات د

، وأربعة مقررات ومقرر مناهج بحث متخصصةمتقدم(،  ثقافى اختيارى، ومقرر إحصاء تربوى

ومقرر اختيارى فى ، اإلنجليزيةقرر فى التخصص باللغة منهم مبوى إجبارية فى التخصص التر

 التربوى. التخصص 

يكون الحد األدنى لني  درجة الدبلوم الخاصة فى التربية تخصص الصحة النفسية  (:58مادة )

فصلين دراسيين أساسيين، ويكون الحد األقصى لني  درجة الدبلوم الخاصة فى التربية عامين 

فترة القيد لمدة فص  دراسى أساسى لني   دراسيين )أربعة فصول دراسية أساسية(، ويجوز مد

 الدرجة. 

% ل متحللان 20% لألعملال الفصلللية، 20يخصللص ملن النهايللة العىمللى لكل  مقللرر  (:59ملادة )

 . التحريرى فى نهاية الفص  الدراسى% ل متحان 60الشفوى،  

والبحوث والمقلاالت تحسب درجات األعمال الفصلية على إنجازات الدارس فى ورش العم  و      

 التى يكلف بها واالختبارات التى تعقد لن أثناء الفص  الدراسى.

، والحلد ( سلاعات معتملدة9الحد األدنى للعبء الدراسلى فلى الفصل  الدراسلى الواحلد) (:60مادة )

 .( ساعة معتمدة15األقصى )

معتملدة طلوال ملدة دراسلتن ( سلاعات 9يسمح لللدارس بععلادة دراسلة ملا ال يتجلاوز ) (:61مادة )

 المسموح بها فى البرنامج، وتلك من أج  رفع معدلن التراكمى.

يمنح الدارس درجة الدبلوم الخاصة فى التربية فى التخصص اللذ  قيلد فيلن إتا أنهلى : (62مادة )

 ( على األق .+Dجميع المقررات الدراسية بنجاح، على أن يحقق معدال تراكميا مقداره )

 : (63)مادة 

أحللد  ىالتربيللة فلل ىع بحللث للتسللجي  لدرجللة الماجسللتير فلليمكللن للللدارس عللر  موضللو -أ

 ىتملدة ملن المقلررات المشلار إليهلا فل( سلاعة مع15التخصصات التربوية بشرط دراسة )
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لللدارس بعلد  ىلتسلجي ، وأال يقل  المعلدل التراكملل ى( بال ئحلة كمتطللب أساسل57المادة )

 ، والمقررات هى : (+Dاجتياز المقررات السابقة عن )

 . ىث ثة مقررات من متطلبات التخصص التربو •

 .مقرر مناهج البحث التخصصية •

 .)متقدم( ىمقرر إحصاء تربو •

نجلازه الرسلالةو وتللك فلى حاللة إلة مقرراه دراسياه للباحث أثنلاء يحدد المشرف على الرسا -ب

 .موافقة مجلس القسمو ويشترط لذلك  رؤية المشرف الحتياج الباحث لهذه اإلضافة

 اعد تقييم الملتحقين بالبرنامج طرق وقو -8

 ما تقيسن من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

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

 6ب. -5ب.

 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

داةاأل العينة  القائم بالتقويم  

 ةط ب الدبلوم  الخاص -1 استبيانات الط بجميع 

 طرق أخرى -2  

 

                     المسئول عن البرنامج                                      منسق البرنامج                        

       القسم العلمىمجلس رئيس                                        د/ نهى عبد الرحمن أبو الفتوح 

 ا.د وفاء عبد الجواد                                                                                    


