
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 معتمدة ( ساعة 24ثانياً: متطلبات الكلية: )  

 معتمدة ( ساعة 15أ.متطلبات الكلية االجبارية: ) 

 المتطلب

 السابق

ساعة 

 معتمدة 
 ادةاسم الم

 رقم

 ادةالم

 0110111 فن الكتابة والتعبير 3 0114101

 0110113 فن الخطابة والحوار 3 ---

 0111140 مدخل إلى علم االتصال 3 ---

 0111160 مناهج البحث 3 ---

 0130102 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 3 0130101

 

 ات معتمدة (ساع 9ب.متطلبات الكلية االختيارية: )

 المتطلب

 السابق

ساعة 

 معتمدة 
 ادةاسم الم

 رقم

 ادةالم

 0110112 تذوق النص األدبي 3 ---

 0110280 المكتبة العربية والمعاجم 3 ---

 0115115 تنمية وتنظيم المجتمع 3 ---

 0111117 مهارات التفكير 3 ---

 0120113 تستيعا االقراءة وال 3 ---

 0180360 ثقافة جمالية 3 ---

 0190473 تاريخ الفن العالمي 3 ---

 

 ( معتمدة ساعة 81: )التخصص  : متطلباتثالثاً   

 ( ساعة معتمدة 66: )جباريةاإل التخصص اتالمتطلب أ.    

 متطلب سابق
ساعة 

 معتمدة
 اسم المادة

 رقم
 المادة

 0170111 مبادئ اإلرشاد النفسي والتربوي 3 ---

 0170112 مبادئ اإلرشاد الجمعي 3 ---

 0170113 اتجاهات نظرية في اإلرشاد 3 ---

 0170121 الصحة النفسية 3 ---

 0170141 التربوي مبادئ اإلحصاء  3 ---

 0170214 المدرسي اإلرشاد 3 ---

 0170222 الشخصية والتكيف 3 ---

 0170231 االتصال في اإلرشاد 3 ---

 0170242 مبادئ القياس والتقويم  3 0170141

 0170251 مدخل إلى التربية الخاصة  3 ---

 0170323 معالجتها وأتسالي  الطلبة مشكالت 3 ---

 0170332 أساليب اإلرشادمهارات و 3 ---

 0170333 اإلرشاد الوقائي 3 0170111

 0170343 اإلرشاد في والتشخيص التقييم 3 0170141

 0170352 االضطرابات النفسية 3 0170251

 0170424 تعديل السلوك 3 ---

 0170434 التوجيه التربوي والمهني 3 ---

 0170444 االختبارات والمقاييس في اإلرشاد 3 0170141

 0170453 التأهيلي اإلرشاد 3 0170111

 0170471 تدري  ميداني في اإلرشاد 9 ساعة معتمدة 90اجتياز

 

 

 

 ساعة معتمدة ( 9)  المساندة )إجبارية( المتطلبات ب.

 متطلب سابق
ساعة 

 معتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

 0170261 مهارات الحياة 3 ----

 0170362 التربوي النفس علم 3 ---

 0170363 اإلرشاد األتسري 3 ---

 

 ساعات معتمدة ( 6) التخصص االختيارية متطلباتج.  

 متطلب سابق
ساعة 
 معتمدة

 اسم المادة
 رقم

 المادة

 0170235 األنشطة التعبيرية في اإلرشاد 3 0170111

 0170254 الموهبة والتفوق 3 ---

 0170324 علم النفس العيادي 3 ---

 0170364 االجتماعي لنفسا علم 3 ---

 0170455 العقلية اإلعاقة 3 0170251

 

 يتوجب على الطالب أن يخضع للتدريب الميداني في إحدى المؤسسات ذات* 
 .القسمساعة معتمدة، وبموافقة  90العالقة بالتخصص، بعد تجاوز 

 

 
 
 
 
 
 
 
 19/1/2015تاريخ                             

 ( ساعة معتمدة27اوال : متطلبات الجامعة : )
 ( ساعة معتمدة12متطلبات الجامعة اإلجبارية : ) المجال االول:أ.  

 المتطلب

 السابق

ساعة 

 معتمدة 
 ادةاسم الم

 رقم

 ادةالم

0114099 

 ناجح

 1141010 (*1)مهارات اللغة العربية  3

 1111000 علوم عتسكرية  3 ---

 1111010 وطنيةالتربية ال 3 ---

0130099 

 ناجح

 1301010 *(1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 3

 ( ساعة معتمدة 15متطلبات الجامعة االختيارية : ) ب.  

التالية بحد أدنى مادة واحدة من كل مجاال تساعة معتمدة من المجاالت  15يدرس الطال  

 وبحد أقصى مادتين  من كل مجال

 ( ساعات معتمدة6-3) نية:العلوم االنسا:  المجال الثاني

 المتطلب

 السابق

ساعة 

 معتمدة 
 ادةاسم الم

 رقم

 ادةالم

 1141020 (2اللغة العربية )مهارات  3 1141010

 1301030 (3مهارات اللغة اإلنجليزية ) 3 1301020

 1401010 1مهارات اللغة الفرنتسية  3 ---

 1401040 ( 1لغة أجنبية)إيطالي 3 ---

 0140105 ( 2أجنبية)إيطاليلغة  3 0140104

 0140106 (1لغة أجنبية )عبري 3 ---

 0140109 (1مهارات اللغة الصينية ) 3 ---

 0140110 (2مهارات اللغة الصينية ) 3 0140109

 ( ساعات معتمدة6-3)  العلوم االجتماعية واالقتصادية::  المجال الثالث

 المتطلب

 السابق

الساعات 

 المعتمدة
 ادةاسم الم

 قمر

 ادةالم

 1111110 مقدمة في علم االجتماع 3 ---

 0111112 مقدمة في علم النفس  3 ---

 1111330  (1)الفكر والحضارة اإلنتسانية 3 ---

 1111420 وتسائل االتصال والمجتمع 3 ---

 0115255 ثقافة التنمية 3 ---

 0420140 حقوق اإلنتسان 3 ---

 0420143 الثقافة القانونية 3 ---

( ساعات 6-3)  :العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة:  لمجال الرابعا
 معتمدة

 المتطلب

 السابق

ساعة 

 معتمدة 
 ادةاسم الم

 رقم 

 ادةالم

 0371111 مهارات إدارة المشاريع 3 ---

 0731101 مهارات اتستخدام مواقع التواصل االجتماعي 3 ---

 7611110  *حاتسو المهارات  3 ---

 0910101 ة اإلنتسان والمجتمعصح 3 ---

 0910105 مبادئ التمريض واإلتسعافات األولية 3 ---

 اللغة العربية واللغة االنجليزيةفي  ات المستوىالطلبة التقدم المتحان جميعيتوجب على  *
في أي من هذه االمتحانات أن النجاح ال  يحقق عالمة ومهارات الحاسوب وعلى الطالب الذي   

 ( خارج خطته الدراسية. 099تدراكي ) يسجل مادة اس

  ب:ـــم الطالـــــــــاس

 ي:ــــم الجامعـــالرق

 المرشد االكاديمي :

   جامعة فيالدلفيا     
       كلية اآلداب والفنون 

 لدرجة البكالوريوسالخطة الدراسية  
 (2012/2013)   اإلرشاد النفسيتخصص                           

 

 ساعة معتمدة "  132" 

 
 

 


