
نبذة عن القسم 

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم الدراسات اإلسالمية واللغة العربية

برنامج علم النفس واالرشاد النفسي



رسالة البرنامج :

رؤية البرنامج:

أهداف البرنامج :

�أن ي�سبح برنامج علم �لنف�س و�لإر�ساد �لنف�سي  �لر�ئد حمليًا و�إقليميًا.

وتدريبية  تعليمية  خدمة  لتقدمي  �لنف�سي  و�لإر�ساد  �لنف�س  علم  برنامج  ي�سعى 
و��ست�سارية متميزة ، با�ستخد�م و�سائل  تقنية حديثة ، ت�سهم يف تنمية �ملجتمع وتلبي 
متطلبات  �سوق �لعمل �ملحلي و�لإقليمي وفقا لأنظمة �جلودة �ل�ساملة، مر�عني يف ذلك 

�لدقة يف �لأد�ء و�ل�سدق يف �لتعامل.

1.�إعد�د �لكو�در �ملتخ�س�سة ذوي �لكفاءة �لأكادميية و�ملهنية �لالزمة يف جمال علم 
�لنف�س و�لإر�ساد �لنف�سي.

2.تنمية �لقدر�ت �لعلمية و�ملهار�ت �لبحثية و�لإر�سادية للطلبة. 
و�ملتخ�س�سني  للمر�سدين  �ملجتمعية  و�لطلبات  �لعمل  �سوق  �حتياجات  3.تلبية 

�لنف�سيني.
بالتخ�س�س  �ل�سلة  وثيقة  و�ملعارف  �لعلوم  يف  �حلديثة  �لتطور�ت  من  4.�لإفادة 

وتطبيقاتها �لعملية.
5.��ستكمال متطلبات �جلودة �ل�ساملة و�لعتماد �لأكادميي �ملحلي و�لإقليمي للربنامج.



الوثائق المطلوبة للتسجيل في البرنامج: -

وللراغبين التسجيل مباشرة 
بعد نتائج الثانوية العامة  اآلتي :

مميزات البرنامج:

1.ي�سمل �لتخ�س�س جمالني معرفيني رئي�سني هما: علم �لنف�س، و�لإر�ساد �لنف�سي. 
�ملوؤ�س�سات  يف  �مليد�ين  و�لتدريب  �لعملية  باملمار�سة  �لنظرية  �جلو�نب  2.ربط 

�ملتخ�س�سة.
3.توفر مركز لالإر�ساد �لنف�سي يف �جلامعة ملمار�سة �لتدريب �لعملي.

4.تعليم غري خمتلط وبيئة تعليمية حمفزة.
5.توفر م�سادر �لتعلم �ملختلفة، و�إتباع طرق تدري�س و�أ�ساليب تقومي حديثة.
6.وجود ق�سم ووحد�ت لالإر�ساد �لطالبي وخمت�سني يف جميع كليات �جلامعة. 

- ��ستمارة �لثانوية �لعامة )�لأ�سل +طبق �لأ�سل(معمدتني من �جلهات �لر�سمية.
- �سورة من �لبطاقة �ل�سخ�سية �أو �لعائلية.

- �سورة من جو�ز �ل�سفر و�لإقامة يف �ليمن )لغري �ليمنيني(.
- )10(�سور فوتوغر�فية �أمامية)6*4( خلفيتها بي�ساء.

- ك�سف درجات معمد من �ملدر�سة .
- �لنتيجة من �لإنرتنت معمدة من �ملدر�سة. 

- رقم �جللو�س .
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فرص عمل لخريجي البرنامج

1.�لتدري�س يف �ملد�ر�س و�جلامعات �حلكومية و�لأهلية.
2.�لإر�ساد �لطالبي يف �ملد�ر�س و�ملعاهد و�جلامعات �حلكومية و�لأهلية.

3.�لتوجيه �لرتبوي يف �لدور �لإيو�ئية لالأيتام و�جلانحني وذوي �لحتياجات �خلا�سة.
4.�لإر�ساد �لنف�سي يف �ملر�كز �لإر�سادية وم�ست�سفيات �ل�سطر�بات �لنف�سية و�لعقلية.

5. �لإر�ساد �لأ�سري يف �جلمعيات و�ملنظمات و�ملوؤ�س�سات �لجتماعية.
6. باحث يف مر�كز �لبحوث و�لدر��سات �لنف�سية و�لجتماعية و�لرتبوية.

7. �لتوجيه �ملهني و�لإر�ساد �لنف�سي يف �لأندية �لريا�سية و�مل�سانع و�ل�سركات �لإنتاجية.
8. �لتدريب يف جمال �لتنمية �لب�سرية. 

9. �ل�سر�ف يف �مل�ساكن �لطالبية.

10. �لعمل يف �ملوؤ�س�سات �لر�سمية.


