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 الررب ي الخجصي أو العةوم الرربوفي أو العةوم امورمجج ي, أو أي تخرص آخر.

تعة مووووووجج المجودوووووور ر المعمووووووول إل ووووووج  وووووو  وج عووووووي الحدوووووو   إلوووووو  تحق وووووو  شووووووروط القبووووووول الووووووواير   وووووو   .2
 طالل.

 أاي شروط تقريهج الةججن والمججلس المخرري. .3

 : المواد االستدراكيةثانياا 
     .المعمول إل ج    الجج عي رعة مجج   ح ريوي المجودر رالطجلب ل ج و قج ل ر  تحو وهج ورياسي 

   الرسالة:

( ثالث وثالث   سججي  عرمو  33   ) لويوي المجودر ر    اميشجر األسري )  دجي الرسجلي( تركون الخطي الوياس ي: ثالثاا 
  وزجي جةل ال حو اآلت :

 سججي  عرمو  تذمأ الموار اآلت ي: (11)  :المواد اإلجبارية-أ
 اسم المـــادة رقم المـادة

الداعات 
 المعتمدة

 المتطمب الدابق

  3 وأسجل بهيشجر ا نظرفجج  1114111

  3 سري األيشجر ا  1114121

  3 سري وأسجل بهاأليشجر ا    جج  1114123
  3   جهج البحث    الررب ي  1111112
  3 الرحة أ ا حرجئ     البحوث الرربوفي 1111111
  3 األسري تويفب   وان     ا يشجر  1114141

 
 اخرجيهج الطجلب    إل   الموار اآلت ي:سجججج  عرمو  ( 1)المواد االختيارية:  -ب

 اسم المـــادة رقم المـادة
الداعات 
 المعتمدة

 المتطمب الدابق

  3 زواو اليشجر ام 1114122

  3   د ي العقة ي و الضطرابجج متذخ ص وجالج ا 1114112

  3 جمع  اليشجر ا  1114113
  3 إيشجر أسر ذوي الحجوجج الخجصي 1114131

  3 مو    الإيشجر  1114132

  3 واوبجج األسر  وحقوق ج  1114124
  3 رربوفيال  د ي و المقج  س الإل جء  1114111

 ( سجججج  عرمو .0) :( 1114100) رسالة -ج



  

 الذامل:
( ثالث وثالث   سججي  عرمو  33   ) لويوي المجودر ر    اميشجر األسري ) دجي الذج أ( تركون الخطي الوياس ي: رابعاا 

  وزجي جةل ال حو اآلت :
 

 سججي  عرمو  تذمأ الموار اآلت ي: (24)  :المواد اإلجبارية - أ
 اسم المـــادة رقم المـادة

الداعات 
 المعتمدة

 المتطمب الدابق

  3 يشجر وأسجل بها نظرفجج  1114111

  3 سري األيشجر ا  1114121

  3 زواو اليشجر ام 1114122
  3 سري وأسجل بهاأليشجر ا    جج  1114123
  3   جهج البحث    الررب ي  1111112
  3 الرحة أ ا حرجئ     البحوث الرربوفي 1111111
  3    اميشجر األسري   ذروع بحث 1114101
  3 األسري تويفب   وان     ا يشجر  1114141

 
 سجججج  عرمو  اخرجيهج الطجلب    إل   الموار اآلت ي: (0)المواد االختيارية:   - ب

 اسم المـــادة رقم المـادة
الداعات 
 المعتمدة

 المتطمب الدابق

  3   د ي العقة ي و الضطرابجج متذخ ص وجالج ا 1114112

  3 جمع  اليشجر ا  1114113
  3 إيشجر أسر ذوي الحجوجج الخجصي 1114131

  3 مو    الإيشجر  1114132

  3 واوبجج األسر  وحقوق ج  1114124
  3 رربوفيال  د ي و المقج  س الإل جء  1114111

 
 )ص ر( سججي  عرمو .( : 0774110ج. االمتحان الذامل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ماجدتير في االرشاد األسري ال وادوصف م
                                مىاٌط الثحس فٓ الرشتٕح       1111010

، مخطة  الثحةس َػىاهةشي، يٕ ٕةح يراتةح ذاشٔةش الثحةس طشق اخرٕاس الؼٕىةحذرىاَل ٌزي المادج     

َػىاهشي، مااسوةح تةٕه الثحةس الىةُػٓ َالثحةس الومةٓ، َطةشق الثحةس فةٓ الرشتٕةح  الذساعةاخ 

 ( مغ الرشيٕض ػلّ يافح أشوال الثحس الرعشٔثٓ.حالُه ٕح َالمغحٕح َاالسذثاطٕح َالرعشٔثٕ

 

 لرحلٕل اإلحصائٓ فٓ الثحُز الرشتُٔح ا     1111011

 

اخرثاس ال شضٕاخ َفرشاخ الصاح، اخرثاس ال شضٕاخ حُل الُعة   فٓذرىاَل ٌزي المادج ماذمح     

، المااسوةةةاخ الثؼذٔةةةح، اخرثةةةاس  َالصىةةةائٓ األحةةةادْذحلٕةةةل الرثةةةأه  (t)  َzحغةةةاتٓ  اخرثةةةاس لا

االوحةةذاس المرؼةةذد َذحلٕةةل الرثةةأه المرؼةةذد ،  الرثةةأه َالىغةةة َمؼةةامتخ االسذثةةاط، ال شضةةٕاخ 

َورةةائط  إحصةةائٓالمرغٕةةشاخ َالمصةةاحة. َعةةٕرد الرلةةذٔذ ػلةةّ افرشاضةةاخ اعةةرخذا  يةةل اخرثةةاس 

ٌةةزي االخرثةةاساخ  ( إلظةةشا  (SPSS تشوةةامط َيةةزلك يٕ ٕةةح اعةةرخذا ، اورٍةةاه ٌةةزي االفرشاضةةاخ 

 .اإلحصائٕح

 

 وظشٔاخ اإلسشاد َأعالٕثً   1114011

 

م ٍةةُ  الىظشٔةةح ، َأٌةةد وظشٔةةاخ اإلسشةةاد َالؼةةتض الى غةةٓ َأعةةالٕثٍا   المةةادج  ٌةةزي ذرىةةاَل    

, َالظاٌشٔةةةةةةح،  َالغةةةةةةلُيٕح، َالرحلٕلٕةةةةةةح، َالُظُدٔةةةةةةح، االو ؼالٕةةةةةةح الُاقؼٕةةةةةةح، َالؼاتوٕةةةةةةح

 َذطثٕق الىظشٔاخ فٓ معاالخ اإلسشاد المخرل ح. َالمؼشفٕح, َاالوغاوٕح,َاالخرٕاسٔح،

 

 د األعشْاإلسشا   1114001

المةةةادج الرؼشٔةةةو تم ٍةةةُ  األعةةةشج َذطُسٌةةةا الرةةةاسٔخٓ َادَاس أػ ةةةا  األعةةةشج ,  ٌةةةزي ذرىةةةاَل

, َالملةةوتخ األعةةشٔح َأعةةالٕة شْ َوظشٔاذةةً َأعةةالٕثً َذطثٕااذةةًَالرؼشٔةةو تاإلسشةةاد األعةة

 الُقأح َالؼتض لرحإق ذُاهل َاوغعا  فٓ األعشج.

 

 اإلسشاد الضَاظٓ 1114000

مادج الرؼشٔو تاإلسشاد الضَاظٓ َوظشٔاذً, َالا أا الرٓ ذرؼلق تالحٕةاج الضَظٕةح, ال ٌزي ذرىاَل

َذ اػةةل األصَاض مةةغ المعرمةةغ المحلةةٓ َالةةىظد االظرماػٕةةح المخرل ةةح, َدَس المششةةذ فةةٓ ق ةةأا 

خةذماخ الالطتق َػتض االضةطشاتاخ العىغةٕح َالح ةاوح َالؼىةو األعةشْ, َم عغةاخ ذاةذٔد 

 لألعشج. 

 

 فىٕاخ اإلسشاد األعشْ َأعالٕثً  1114000

المةةةادج م ةةةإٌد أعةةةالٕة َفىٕةةةاخ وظشٔةةةاخ اإلسشةةةاد الضَاظةةةٓ َاألعةةةشْ الحذٔصةةةح ٌةةةزي ذرىةةةاَل 

َالمراذمةةح َذطثٕاٍةةا,  لرةةذسٔة الطةةتب ػلةةّ الثةةذ  تاعةةرخذامٍا َذطثٕاٍةةا فةةٓ ػملٕةةح اإلسشةةاد 

 اقؼٕح.األعشْ َالضَاظٓ ذحد إششاف األعرار المذسط فٓ مُاقو إسشاد أدائٕح ََ

 

 عمؼٓالسشاد اإل  1114010

المةةادج الرؼشٔةةو تالمعمُػةةاخ األَلٕةةح َالصاؤُةةح، َأعةةظ ذطةةُس َتىةةا  العماػةةح،  ٌةةزي ذرىةةاَل

َوظشٔةةاخ َأعةةالٕة اإلسشةةاد العمؼةةٓ، َذطثٕاةةاخ ػملٕةةح فةةٓ اإلسشةةاد العمؼةةٓ ػلةةّ المذسعةةح، 

 َاألعشج، َظماػاخ الؼمل.

 



 ى غٕحالَ ؼالٕحالضطشاتاخ الذلخٕص َػتض ا  1114010

 

مةه حٕةس الُهةو َالر غةٕش،  َالى غةٕح المادج الغلُه اللار َاالضةطشاتاخ الؼالٕةح ٌزي ذرىاَل

لةةةذلٕل أحةةةذز اهةةةذاس ل يمةةةا ذشيةةةض َذ يةةةذ ػلةةةّ الؼةةةتض الى غةةةٓ لتضةةةطشاتاخ المصةةةى ح ضةةةمه

  لتمشاض الؼالٕح َالى غٕح الصادس ػه ظمؼٕح الطة الى غٓ االمشٔوٕح. الرلخٕصٓ َاالحصائٓ

 

 إسشاد أعش رَْ الحاظاخ الخاهح  1114001

َدَسي, َذذسٔثةً  عةش رَْ الحاظةاخ الخاهةحلطالةة تم ٍةُ  إسشةاد االمادج ذؼشٔو ا رىاَل ٌزيذ

ػلّ مٍاسج المااتلح َظمغ المؼلُماخ ػه اٖشاس الى غٕح َاالظرماػٕح َالغلُيٕح الرٓ ذىلأ ػىذ 

, َرَْ الرحصةةٕل حض المضمىةةامةةشألارَْ المغةةا  إلةةٍٕد, ََ  َأعةةشٌد, الخاهةةح رَْ الحاظةةاخ

المرذوٓ َالمر ُقٕه َغٕشٌد. َذ غٕش ٌةزي المؼلُمةاخ فةٓ ضةُ  وظشٔةاخ اإلسشةاد، َاالعةر ادج 

 . مىٍا فٓ إسشادٌد

 

 إسشاد المذمىٕه 1114000

حٕةس َالغلُيٕاخ المشضٕح الاٍشٔح،  المادج ذؼشٔو الرؼُد َاإلدمان َمذِ اورلاسي  ٌزي ذرىاَل

المخةةةذساخ َالؼاةةةاقٕش َالرةةةذخٕه َػةةةاداخ األيةةةل َالامةةةاس َغٕةةةشي َأعةةةثاتٍا, َذحذٔةةةذ   ذرىةةةاَل

االضطشاب الغلُيٓ َالملوتخ األعةشٔح المرشذثةح ػلٕةً,  َاالػرمةاد َاإلعةا ج المرشذثةح ػلٕةً, 

َاعرشاذٕعٕاخ الُقأح َذطثٕااذٍا, َالرحُٔل، َمٍاساخ ذإٕد الغلُه َذلخٕصً َػتظةً َفةق 

 إلسشاد .مخرلو وظشٔاخ ا

 

 َاظثاخ األعشج َحاُقٍا  1114004

المادج الرلشٔؼاخ َاألوظمح َالاُاوٕه اإلعتمٕح َالغشتٕح الرٓ ذحذد َاظثاخ األعشج  ٌزي ذرىاَل

َحاُقٍا َػتقرٍا تىظد المعرمغ, َأشش المرغٕشاخ االظرماػٕح َالغٕاعٕح  َالؼلمٕح ػلّ الحٕةاج 

خاهح, َذؼشف دَس األعةشج ََاظثاذٍةا َحاُقٍةا َدَس  الُٕمٕح لألعشج ػامح َاألعشج األسدوٕح

 م عغاخ المعرمغ المحلٓ فٓ دػمٍا.

 

 رشتُٔحالى غٕح َالماإٔظ التىا   1114011

أَ الم ٍةُ ، َمُاهة اخ ال اةشج  ط، َذطُٔش الثىا المادج ذاىٕاخ ذطُٔش أدَاخ الإا ٌزي ذرىاَل

خ َالصةةذق، َأختقٕةةاخ الثحةةس. َٔطةةُس َاالخرثةةاس، َيراتةةح ال اةةشج، َالرخطةةٕ  لذساعةةاخ الصثةةا

أَ عةةمح ٍٔرمةةُن تٍةةا. َذطثٕاٍةةا فةةٓ الرلةةخٕص  مةةادج أداج لإةةاط تىةةا الطلثةةح اشىةةا  دساعةةح ال

 َاإلسشاد.

 

 ملشَع تحس فٓ اإلسشاد األعشْ  1114011

إلسشةاد َ اعةرطتػٓ فةٓ معةال االمادج إػةذاد تحةس مخرصةش أَ اعةرطتػٓ مصةغش أذرىاَل ٌزي 

, َرلةةك مةةه خةةتل الرطثٕةةق الؼملةةٓ لمىٍعٕةةح  ٌةةزي الذساعةةحػةةه  م صةةل ذاشٔةةش ، َإػةةذاداألعةةشْ

 . الثحس الؼلمٓ

 

 األعشْ اوٓ فٓ اإلسشادذذسٔة مٕذ  1114041

المادج ظضأٔه أحذٌما وظشْ ٔر مه الرؼشٔو توٕ ٕح َضغ تشامط إسشاد اعشْ َفق  رىاَل ٌزيذ

وظشٔاخ اإلسشاد لمؼالعح ملوتخ أعشٔح َصَاظٕح, َالعض  الؼملٓ ٔر مه الرذسٔة ػلّ َضةغ 

تشامط َذطثٕاٍا مٕذاوٕا ػلّ حاالخ إسشاد اعشْ فٓ إحذِ الم عغاخ أَ المشايض أَ العمؼٕةاخ 

 ٔح ذٍذف إلّ ذموٕه األعشج مه اعرغتل إمواواذٍا.الرٓ ذاذ  تشامط سػا



 

 سعالح  1114011

المةادج ذةذسٔة الطالةة ػلةّ اػةذاد الثحةس الؼلمةٓ مةه خةتل قٕامةً تالثحةس فةٓ احةذ  ذر مه ٌزي

ٔرثغ فٍٕا خطُاخ الثحس الؼلمةٓ حغةة أهةُل َمُاهة اخ إظةشا   عشْسشاد األمُضُػاخ اال

تُٔةح، َٔاةُ  تالةذفاع ػةه تحصةً امةا  لعىةح فاحصةح ذؼةٕه شرالثحُز المؼرمذج فةٓ يلٕةح الؼلةُ  ال

 . اشاس ٌزي اللعىحعاحً فٓ المادج مشٌُواً تلٍزي الغأح، َٔوُن و
 


