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 الفصول على موزعة الدراسية الخطة

 التربوي والتوجيه النفسي اإلرشاد: البرنامج  التربية: الكلية

 2017: الخطة سنة  129: المعتمدة الساعات 5: الخطة رقم
  

 األول الفصل - األول المستوى
 المساق نوع المساق اسم المساق رقم 

  ARAB 1202 جامعة (وصرف نحو) العربية اللغة   

  COUN 1202 تخصص النفسي اإلرشاد مبادئ   

  COUN 1307 تخصص النفس وعلم اإلسالم   

  COUN 1313 تخصص النفس علم إلى مدخل   

  HADT 1202 جامعة السيرة في دراسات   

  QURN 1101 جامعة (1) كريم قرآن   

  SHAR 1202 جامعة الفقه في دراسات   

 15 المعتمدة الساعات
    

 الثاني الفصل - األول المستوى 
 المساق نوع المساق ماس المساق رقم 

  COUN 1205 تخصص االجتماعي النفس علم   

  COUN 1314 تخصص النفسية الصحة   

  COUN 1316 تخصص (الطفولة) تطوري نفس علم   

  EDUC 2209 كلية تربوي نفس علم   

  ENGL 1201 جامعة اإلنجليزية اللغة   

  OPTI 3206 جامعة اختياري جامعة متطلب   

  QURN 2101 جامعة (2) كريم قرآن   

  QURN 2201 جامعة وعلومه القرآن في دراسات   

 17 المعتمدة الساعات
  

  

  
  
  

 األول الفصل - الثاني المستوى
 المساق نوع المساق اسم المساق رقم 

  AQID 3306 جامعة العقيدة في دراسات   

  COUN 2204 تخصص التجريبي النفس علم   

  COUN 2211 تخصص الشخصية سيكولوجية   

  COUN 2311 المراهقة) تطوري نفس علم 

 (والشيخوخة

   تخصص

  COUN 3211 تخصص الخاصة االحتياجات ذوي إرشاد   

  LOUN 2104 تخصص (عملي) التجريبي النفس علم   

  QURN 3101 جامعة (3) كريم قرآن   

  SHAR 2207 جامعة اإلسالمية النظم   

 16 المعتمدة الساعات
    

 الثاني الفصل - الثاني المستوى 
 المساق نوع المساق اسم المساق رقم 

  COUN 2106 تخصص (عملي) باللعب العالج   

  COUN 2206 تخصص باللعب العالج   

  COUN 2208 تخصص األسري اإلرشاد   

  COUN 2306 تخصص الديني اإلرشاد   

  COUN 2307 تخصص الفسيولوجي نفسال علم   

  OPTI 2208 تخصص (1) اختياري تخصص متطلب   

  OPTI 3205 كلية (1) تربوي اختياري متطلب   

  QURN 4102 جامعة (4) كريم قرآن   

  VOLN 1000 جامعة ساعة 60 /تطوعي عمل   

 16 المعتمدة الساعات
  

  

  
  

  

 األول الفصل - الثالث المستوى
 المساق نوع المساق اسم ساقالم رقم 

  COUN 3201 تخصص المدرسي اإلرشاد   

  COUN 3207 تخصص النفسية األمراض   

  COUN 3303 تخصص اإلرشاد نظريات   

  COUN 3311 تخصص (1) اإلرشاد في تدريبية مهارات   

  COUN 3312 تخصص وتطبيقاته النفسي القياس   

  EDUC 3104 كلية (عملي) مالتعلي تكنولوجيا   

  EDUC 3204 كلية التعليم تكنولوجيا   

  LOUN 3107 تخصص (عملي) النفسية األمراض   

 17 المعتمدة الساعات
    

 الثاني الفصل - الثالث المستوى 
 المساق نوع المساق اسم المساق رقم 

  COUN 1201 تخصص التعلم صعوبات   

  COUN 3114 صصتخ (عملي) وصفي إحصاء   

  COUN 3213 تخصص (2) اإلرشاد في تدريبية مهارات   

  COUN 3214 تخصص وصفي إحصاء   

  COUN 3215 تخصص (1) ميداني تدريب   

  COUN 3313 تخصص العيادي النفس علم   

  COUN 3314 تخصص اإلنجليزية باللغة نفسية مصطلحات   

  POLS 3220 جامعة فلسطينية دراسات   

 17 المعتمدة اتالساع
  

  

  
  

  

 األول الفصل - الرابع المستوى
 المساق نوع المساق اسم المساق رقم 

  COUN 4121 تخصص (عملي) استداللي إحصاء   

  COUN 4201 تخصص النفس علم في البحث مناهج   

  COUN 4213 تخصص النفسي الدعم برامج   

  COUN 4215 تخصص (2) ميداني تدريب   

  COUN 4219 تخصص النفس علم في معاصرة قضايا   

  COUN 4220 تخصص السلوكي المعرفي العالج   

  COUN 4221 تخصص استداللي إحصاء   

  COUN 4315 تخصص وتطبيقاتها التشخيصية المقاييس   

 16 المعتمدة الساعات
    

 الثاني الفصل - الرابع المستوى 
 المساق عنو المساق اسم المساق رقم 

  AQID 3201 جامعة اإلسالمي العالم حاضر   

  COUN 4200 تخصص تخرج بحث   

  COUN 4222 تخصص (3) ميداني تدريب   

  HADT 4204 جامعة الشريف الحديث في دراسات   

  OPTI 2209 تخصص (2) اختياري تخصص متطلب   

  OPTI 4207 كلية (2) تربوي اختياري متطلب   

  TECH 4101 تخصص (عملي) النفس علم في تطبيقية برمجيات   

  TECH 4201 تخصص النفس علم في تطبيقية برمجيات   

 15 المعتمدة الساعات
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