
 
 

 

 

 صحة نفسيةتخصص  أوال: الدبلوم المهنية في التربية

 متطلبات القبول:

التربية الطالب الحاصلين على درجة الليسانس فى اآلداب والتربية أو  فيتقبل الكلية بالدبلوم المهنية 

من إحدى  البكالوريوس فى العلوم والتربية ، كما تقبل الكلية الطالب الحاصلين على الدبلوم العامة فى التربية

 .الجامعات المصرية  أو ما يناظرها  أو الحاصلين على أيــة شهادة معادلة

 :القواعد المنظمة

( 9يكون الحد األدنى للعبء الدراسي ) المقررات الدراسية ( في الفصل الدراسي الواحد ثالثة مقررات بواقع )

ر الطالب المقررات التي يقوم بتسجيلها ( ساعة معتمدة على أن يختا20ساعات معتمدة ، ويكون الحد األقصى )

 ودراستها فى أي فصل دراسي من بين المقررات المحددة بجداول الفصلين األول والثاني.

 :البرامج المقدمة

األخصائي النفسي املدرسي 
الرتبية اخلاصة 



 
 

 

 

في ضوء االتجاهات املدرسي لألخصائي النفسي  الزمهتنمية المعارف والمهارات المهنية ال:  الهدف

 .المعاصرة

 :ا علىيصبح الطالب قادًر بنجاحبعد إتمام البرنامج     

 توظيف المعارف و المفاهيم النظرية في الممارسة المهنية. .1
 اإللمام بمشكالت المهنة وصياغة حلول مناسبة لها. .2
 ستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثه و توظيفها في ممارسة المهنة.إ .3
 إتقان المهارات البحثية التي تخدم مجال مهنته. .4
 المشاركة الفعالة في قيادة فرق العمل و التواصل المهني المنظومي. .5
 إتخاذ القرارات المناسبة في ضوء المعلومات المتاحة و في التوقيت المناسب. .6
 البيئية للحفاظ علي البيئة .توظيف الموارد  .7
 اإللمام باألصول المجتمعية )السياسية و اإلجتماعية و الفلسفية و التاريخية ( المرتبطة بالمجتمع. .8
 االلمام بأخالقيات المهنة و تقبل المحاسبة. .9

 تنمية قدراته الذاتية و القدرة علي التعلم المستمر. .11
 فسي في ممارسته المهنية.توظيف آليات اإلرشاد و التوجيه التربوي و الن .11
 تفهم المستجدات ذات العالقة بتخصصه المهني. .12
 فهم المشكالت المدرسية و كيفية مواجهتها. .13
 إعداد المقاييس و اإلختبارات النفسية و تطبيقها. .14
 معرفة أدوار األخصائي النفسي المدرسي التي يجب أن يؤديها. .15
 المشاركة في حل مشكالت المهنة للنهوض بأداءه. .16
 ين اإلختبارات النفسية و تصحيحها و تفسير الدرجات عليها.تقن .17
 تطبيق مفهوم التقويم النفسي و التربوي و مجاالته و أهدافه في مجال التخصص . .18
 يحلل الوثائق و البيانات باستخدام األساليب الكمية و الكيفية. .19
 التعرف على المشكالت السلوكية و اإلتجاهات الحديثة في معالجتها. .21
 ق الميداني لما إكتسبه الخريج من معارف و مهارات في الواقع.التطبي .21
 تخطيط وتصميم وإدارة بيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم. .22

 

 ساعة معتمدة( 30مدة البرنامج عام دراسي واحد ) :هيكل البرنامج

 / ساعات معتمدة معامل/تدريب8  -/ ساعات معتمدة  محاضرات22: عدد الساعات األسبوعية

 :قررات البرنامجم

 الفصل الدراسى األول

رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات
 أعمال فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

 

 
 علم النفس المدرسى

3 15 15 70 100 

PSY 

601 
 التقويم النفسي التربوي

3 15 15 70 100 

  األخصائى النفسى
 املدرسى



 
 

 

PSY 

602 
 100 70 15 15 3 مناهجالبحــث

 100 70 15 15 2 (*1ختيارى )مقرر ا 

PSY 

605 
 50 - 15 35 4 التدريب الميداني

 450 - - - 15 المجموع

 يختار الطالب مقررا واحدا من :

MH  603     رامج التدخل وتعديل السلوكب 

MH  604  مهارات وأدوار األخصائى النفسى المدرسى 

 

 الفصل الدراسى الثانى

 اسم المقرر رقم المقرر
دد ع

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

PSY 606   100 70 15 15 3 سيكولوجية إدارة األزمات المدرسية 

MH  607 100 70 15 15 3 إعاقات التعلم 

ED 608 100 70 15 15 3 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية 

 100 70 15 15 2 (*2مقرر اختيارى ) 

MH  612 50 - 15 35 4 التدريب الميداني 

 450 - - - 15 المجموع

 

 * يختار الطالب مقررا واحدا من :

 MH 609 مهارات التشخيص والتوجيه 

Curr    610 

ED 611 

 المناهج الموجهة لألخصائى النفسى

 المعلم ومهنة التعليم

 

 

 .في ضوء االتجاهات المعاصرة ية اخلاصةالرتبالخاصه بعلم تنمية المعارف والمهارات :  الهدف

 :ا علىيصبح الطالب قادًر بنجاحبعد إتمام البرنامج :

 اإللمام بالمعارف والمعلومات والمبادئ والقوانين ذات العالقة بذوي االحتياجات الخاصة وممارسته المهنية . -1

 ح حلول ناجحة لها .الوقوف على طبيعة المشكالت المرتبطة بمجال التربية الخاصة واقترا -2

 اإللمام بأساليب التكنولوجيا الحديثة وممارستها في حل مشكال ت ذوي االحتياجات الخاصة .  -3

 القدرة على العمل في فريق وتوزيع األدوار . - 4

 الرتبية اخلاصة) 
 املدرسى



 
 

 

 زمة .تشخيص ذوي االحتياجات الخاصة واتخاذ قرار إحالتهم إلى الجهات المختصة بهدف التأهيل وتقديم الخدمات الال - 5

 العمل على توفير وتوظيف الموارد الالزمة لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة . - 6

 توعية المجتمع بطبيعة اإلعاقة وفئاتها وأسبابها وطرق التعامل معها .  -7

 المساهمة في تعديل اتجاهات المجتمع السلبية نحو المعاقين . -8

 هني وقواعد المهنة .التزام معلم التربية الخاصة بميثاق العمل الم -9

 المشاركة في تصميم ووضع خطط إرشادية عالجية لذوي االحتياجات الخاصة . -11

 القدرة على تقييم ذاته وتنميتها وتحديد احتياجاته التعليمية والتشخيصية . -11

 

 ساعة معتمدة( 30مدة البرنامج عام دراسي واحد ) :هيكل البرنامج

 / ساعات معتمدة معامل/تدريب8  -/ ساعات معتمدة  راتمحاض22: عدد الساعات األسبوعية

 :مقررات البرنامج

 الفصل الدراسى األول

 اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

MH/PSY600  100 70 15 15 2 مدخل لسيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة 

Curr 601 100 70 15 15 2 اهج ذوى االحتياجات الخاصة من 

ED 602 100 70 15 15 2 فلسفة التربية لذوى االحتياجات الخاصة 

MH/PSY603 100 70 15 15 2 مناهج البحث فى التربية الخاصة 

Psy 604 
التعررررررت والتشرررررخيص لرررررذوى االحتياجرررررات 

 الخاصة
2 15 15 70 100 

 

مقرررررررررررررر 

اختيرررررارى 

(1*) 

2 15 15 70 

Curr 607 
الترررررردريب 

 الميداني
4 35 15 - 

 650 - - - 16 المجموع

 يختار الطالب مقررا واحدا من :* 

MH 605 علم النفس المرضى 

MH 606 تحليل السلوك و تعديله 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 الفصل الدراسى الثانى

 اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات
 أعمال فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى ىشفو

PSY 608 100 70 15 15 2 الموهبة والتفوق 

Curr 609      100 70 15 15 2 طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة 

Tech 610 
تكنولوجيا التعليم وإنتاج المواد التعليمية  

 لذوى االحتياجات الخاصة                
2 15 15 70 100 

MH 611 100 70 15 15 2 أسرهمارشاد ذوى االحتياجات الخاصة و 

 100 70 15 15 2 (*2مقرر اختيارى ) 

Curr614 
التدريب 

 الميداني 
4 35 15 - 

 550 - - - 14 المجموع

 يختار الطالب مقررا واحدا من :* 

MH/Curr612  استراتيجية التدخل والدمج 

ED 613  إدارة مؤسسات التربية الخاصة 

  

 (ةنفسي ةصح)قسم  بيةفي التر الخاصة: الدبلوم ثانًيا

 متطلبات القبول: 

يلتحق بالدبلوم الخاصة فى التربية الطالب خريجو الكليات أو المعاهد غير التربوية والحاصلين على الدبلوم 

العامة في التربية، والدبلوم المهنية في التربية ، ويلتحق الطالب خريجو كليات التربية أو ما يعادلها الحاصلون 

 .وس أو الليسانس والحاصلين على الدبلوم المهنية في التربية بالدبلوم الخاصة في التربيةعلى البكالوري

 فى جيد تقدير على الحصول صحة نفسية(تخصص ) التربية فى الخاصة بالدبلوم الطالب لقيد يشترط

 اختبارات و اإلنجليزية اللغة في الكلية تحددها التي االمتحانات اجتياز و التربية فى المهنية الدبلوم

. الشخصية المقابلة

 

 القواعد المنظمة:



 
 

 

( 9يكون الحد األدنى للعبء الدراسي ) المقررات الدراسية ( في الفصل الدراسي الواحد ثالثة مقررات بواقع )

( ساعة معتمدة على أن يختار الطالب المقررات التي يقوم بتسجيلها 20ساعات معتمدة ، ويكون الحد األقصى )

 ى أي فصل دراسي من بين المقررات المحددة بجداول الفصلين األول والثاني.ودراستها ف

 البرامج المقدمة:

 . (صحة نفسية)ة في التربية مج الدبلوم الخاصبرنا

 .(ةخاص ة)تربيبرنامج الدبلوم الخاصة في التربية 

 

 

 

 

 . الصحة النفسية علمفي مجال األكاديمية والمهارات والبحثية المتخصصة  : تنمية المعارف والنظريات لهدفا

 ( قادرًا على: صحة نفسيةيجب أن يكون خريج برنامج الدبلوم الخاص )  

 يتعامل بمهنية مع المضطربين نفسيا وسلوكيا  *  

 .يوظف مفاهيم ومناهج الصحة النفسية في خدمة العاديين والمضطربين سلوكيا * 

 .نولوجية الحديثة في تقديم خدمات الصحة النفسيةيتواصل بفاعلية مستغال قدراته ومهارات التك   *

 .يوظف آليات االرشاد والتوجيه النفسي في ممارساته المهنية    *

 .يطبق مناهج البحث في ايجاد حلول للمشكالت النفسية.   *

 .يلتزم باألمانة والمصداقية واخالقيات العالج النفسي في ممارساته المهنية   *

 .عقلية والمعرفية ومهارات التفكير في ضوء نظريات علم النفس المعرفيينمي العمليات ال   *

 .يوظف مهاراته البحثية في دراسة المشكالت واالضطرابات النفسية   *

 .يراعي االسس االجتماعية والفلسفية للتربية وانعكاساتها على الصحة النفسية   *

 .يةيفهم المستجدات الحديثة ذات العالقة بالصحة النفس   *

 .يستخدم وسائل التكنولوجياالمتنوعة في تقويم العاديينوالمضطربين سلوكيا  *

 ينمي قدرات ومهارات االشخاص األسوياء وذوي االحتياجات الخاصة.  *

  يوظف نظريات الصحة النفسية بكفاءة مع االشخاص االسوياء والمضطربين سلوكيا  *

 والفرق بينهمايحدد أسباب األمراض العصابية والذهانيه    *

 يوظف القضايا المعاصرة في مجال الصحة النفسية   *

  يوظف االدوات النفسية في تقويم الشخصية السوية والالسوية  *

 ( نفسيةالصحة لابرنامج الدبلوم الخاصة في التربية)  



 
 

 

 يحدد المشكالت المهنية التي تواجهه في مجال الصحة النفسية  *

 يحدد المناهج المختلفة في مجال ذوي االحتياجات الخاصة  *

 الساليب االحصائية ومناهج البحث في الصحة النفسيةيربط بين استخدام ا  *

ةخصييوظف النظريات المعرفية في تنمية الش  *

  :هيكل البرنامج

 ساعه إختياري 5ساعه إجباري +  25 ساعة معتمدة( 30مدة البرنامج عام دراسي واحد )

 تدريب عملي/ميداني 12+  ساعة نظرية18 : عدد الساعات األسبوعية

 برنامج:مقررات ال

 

 

 

 الفصل الدراسى األول

رقم  

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

MH 

700 

 االضطرابات النفسية والسلوكية
3 15 15 70 100 

MH 

701 

 صحة نفسية إيجابية
3 15 15 70 100 

MH 

702 

 مناهج البحث في الصحة النفسية
2 15 15 70 100 

 
مقرران اختياريان من قسمين تربويين  

 آخرين*

3 

3 

15 

15 

15 

15 

70 

70 

100 

100 

 500 - - - 14 المجموع

 * يختار الطالب مقررين مما يلى :

Curr703 مناهج ذوى االحتياجات الخاصة 

ED704 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية 

Tech705 تكنولوجيا التعليم 

 

 لدراسي الثانىالفصل ا

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

MH 706 100 70 15 15 3 إرشاد نفسى متقدم 

MH 707  الشخصية وقضايا معاصرة فى الصحة

 النفسية
3 15 15 70 100 



 
 

 

MH 708 100 70 15 15 2 قاعة البحث 

ريرران مررن قسررمين تربررويين  مقرررران اختيا 

 آخرين*

3 

3 

15 

15 

15 

15 

70 

70 

100 

100 

STAT711 **100 70 15 15 2 االحصاء التربوى 

 600 - - - 16 المجموع

 * يختار الطالب مقررين مما يلى :

Psy709 علم النفس المعرفى 

Psy710 العمليات العقلية ومهارات التفكير 

 .** يقوم كل قسم بتدريس هذا المقرر لطالبه، وفى حالة عدم توفر متخصص ينتدب القسم أحد المتخصصين من داخل الكلية

 

 

 . ةالنفسي ةالصحوالبحثية المتخصصة في مجال علم والمهارات  والنظريات األكاديمية تنمية المعارف:  الهدف

 ( قادرًا على: ةخاص ةبيترجيب أن يكون خريج برنامج الدبلوم اخلاص )  

 ( ةخاص ةتربيبرنامج الدبلوم الخاصة في التربية )  



 
 

 

 

  :هيكل البرنامج

 ساعه إختياري 5ساعه إجباري +  25ساعة معتمدة(  30مدة البرنامج عام دراسي واحد )

 تدريب عملي/ميداني 12ساعة نظرية + 18 : عدد الساعات األسبوعية

 مقررات البرنامج:

 

 الفصل الدراسى األول

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

MH700  متقدم لذوى االحتياجات إرشاد نفسي

 الخاصة
3 15 15 70 100 

ED701 100 70 15 15 3 فلسفة التربية الخاصة 

Curr702 المناهج  لذوى االحتياجات الخاصة  

4 
15 15 70 100 

MH/Psy703 100 70 15 15 2 مناهج البحث في التربية الخاصة 

مقرر  

اختيارى 

(1*) 

3 15 15 70 

 ا يلى :* يختار الطالب مقررين مم

MH704 أساليب وأدوات التشخيص والقياس لذوى االحتياجات الخاصة 

Tech705 تكنولوجيا وانتاج المواد التعليمية للفئات الخاصة- 

   ED 706الخاصة النظم العالمية فى التربية 

 



 
 

 

 الفصل الدراسي الثانى

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

MH707    ذوى  ةاتجاهات معاصررة فرى سريكولوجي

 االحتياجات الخاصة  
3 15 15 70 100 

ED708   التخطرررررريط وإدارة مؤسسررررررات التربيررررررة

 الخاصة   
3 15 15 70 100 

Curr709 طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة 
3 

15 15 70 100 

MH/Psy710 قاعة البحث 
2 

15 15 15 100 

 100 70 15 15 2 (*2قرر اختيارى )م 

STAT713  االحصررررررررراء

 التربوى**
2 15 15 70 

 * يختار الطالب مقررين مما يلى :

Psy711 العمليات العقلية ومهارات التفكير 

Psy712 علم النفس المعرفى 

 .صصين من داخل الكلية** يقوم كل قسم بتدريس هذا المقرر لطالبه، وفى حالة عدم توفر متخصص ينتدب القسم أحد المتخ

 

 

 

 

 



 
 

 

 الصحة النفسيةتخصص  في التربية الماجستيـــر: ثالًثا

نفسيةالصحة ال

*

*

*

*

*

*

*

*.
 

 



 
 

 

-

لمقررات خالل مدة البرنامج :يدرس الطالب هذه ا

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

MH800 100 70 10 20 3 مقرر تخصصي متقدم  فى التخصص العام 

MH801 
مقرررررر تخصصرررري متقرررردم فررررى التخصررررص 

 الدقيق
3 20 10 70 100 

مقرر واحد من هذه المقررات خالل مدة البرنامج: يدرس الطالب 

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

Curr802 100 70 10 20 3 مقرر اختياري من قسم المناهج 

ED802  100 70 10 20 3 أصول تربيهمقرر اختياري من قسم 

Tech802 100 70 10 20 3 اختياري من قسم تكنولوجيا التعليم مقرر 

PSY802  100 70 10 20 3 علم نفس التربويمقرر اختياري من قسم 

 

 الصحة النفسيةدكتوراه الفلسفة في التربية تخصص : رابًعا
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يدرس الطالب هذه المقررات خالل مدة البرنامج :

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

MH900 100 70 10 20 3 مقرر تخصصي متقدم  فى التخصص العام 

MH901 
ر تخصصرررري متقرررردم فررررى التخصررررص مقررررر

 الدقيق
3 20 10 70 100 

يدرس الطالب مقرر واحد من هذه المقررات خالل مدة البرنامج: 

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

Curr902 100 70 10 20 3 مقرر اختياري من قسم المناهج 

ED902  100 70 10 20 3 أصول تربيهمقرر اختياري من قسم 

Tech902 100 70 10 20 3 مقرر اختياري من قسم تكنولوجيا التعليم 

PSY902  100 70 10 20 3 علم نفس التربويمقرر اختياري من قسم 



 
 

 

 


