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 ة:مقدم 
اإلرشاد  الماجستير فى التربية، تخصص طلبة بين أيدييضع  أن ظفارجامعة قسم التربية بكلية اآلداب والعلوم التطبيقية، سر ي
د القواعالعديد من نه يتضمن حيث إوتهم حياته الجامعية، طالب الرشادية تهم إالذي يحتوي على معلومات هذا الكتيب  النفسي

 ،كاديميةأي مشكالت أفي جامعة ظفار وذلك لتجاوز  شراف العلمي على رسالة الماجستيرواإلكاديمي رشاد األعليمات التي تنظم اإلوالت
 . ن يقع فيهاأ القسمتمنى ي ال التي األخطاء فى بعضالوقوع ويجنبه  الطالب قد تواجهأو علمية 

 
 :نبذة عن جامعة ظفارأواًل: 

 النشأة: -
اري بموجب قرار وز  2004 مؤسسة أهلية للتعليم العالي الجامعي في مدينة صاللة، سلطنة عمان. تأسست في يناير جامعة ظفار هي

. وللجامعة مجلس أمناء يمثل هيئتها العليا المسؤولة عن وضع 2004(، وباشرت عملها بصورة رسمية في سبتمبر 5/2004رقم )
اإلنترنت  وللجامعة موقع على شبكة (.AUBوتقني من الجامعة األميركية في بيروت )وقد تم تأسيسها بدعم أكاديمي السياسات العامة. 

 www.du.edu.om هو
 الموقع والمناخ: -

ات تقع جامعة ظفار في مدينة صاللة المشهورة بجوها المعتدل ال سيما في فصل الصيف المعروف بموسم الخريف. وتبقى درج     
لرملية ااطئها ظم أشهر السنة ولكنها ترتفع أحيانًا إلى منتصف الثالثينيات. كما تتميز صاللة بشو الحرارة مستقرة في العشرينات في مع

 لة.ات طويالنظيفة الطويلة التي يرتادها صائدو األسماك ورواد السباحة، كما أن جبالها القريبة مقصد لرواد التسلق والمشي لمساف
 الرؤية: -

  مرموقًا بين مؤسسات التعليم العالي النوعي. تطمح جامعة ظفار ألن تحتل مكاناً      
 الرسالة: -

يئة تعليمية منفتحة باعثة على وخدمة المجتمع، وذلك في ب ،والبحث العلمي ،تسعى جامعة ظفار لتحقيق التميز في التعليم     
 وعلى تحصيل أحدث المعارف المهنية.  ،بداعاإل
 األهداف: -
لقصوى اواالستفادة القصوى من الفرص التعليمية التي توفرها الجامعة في سبيل التنمية  ،تمكين الطلبة من استكشاف قدراتهم .1

 المكانياتهم.
 ،محلياً  يستطيعون المنافسة يجعلهم وتتسم بالكفاءة العالية في مجال تخصصها بما ،تخريج كوادر تتحلى بالمسؤولية األخالقية .2

قليمياً   ودوليًا. ،وا 
 وملتزمة بخدمة مجتمعها.  ،لم الذاتي المستمرتربية أجيال قادرة على التع .3
 في كل حقول الدراسة المتوفرة في الجامعة.  األكاديميالتأكيد على التميز  .4
 القيم األساسية: -
 األكاديميالتميز  .1
 المسؤولية الذاتية .2
 التعلم مدى الحياة .3
 الجودة .4
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 التحسين المستمر .5
 :الخريج مواصفات -

 صفات اآلتية:يحمل خريج جامعة ظفار الموا     
 ذات الثقافات المختلفة.رئيسة الكتب الو  ،مناقشاتمن خالل ال فكرية واسعة قاعدة يمتلك .1
متالك ، ى، والتفكير النقدي، واإلبداعالتعبير عن الذات القدرة على يظهر .2  .المهارات الفكريةوا 
 .واألهداف امجنالبر مستوى  مع، بما يتناسب تخصصه بمجالذات الصلة  رئيسةالتقنية ال مهاراتيمتلك ال .3
 .بأخالقيات المهنة، وااللتزام اختالف وجهات النظرالتسامح، والتواضع، واحترام  يمارس .4
 اة.مدى الحي مهارات التعلم يمارس .5

 
 

 :بجامعة ظفار كلية اآلداب والعلوم التطبيقية -
سم ست أقسام هي: قسم علوم الحاسوب، ق وتتكون منكلية اآلداب والعلوم التطبيقية هى إحدى كليات جامعة ظفار الثالث،      

ا إلى عميد قاريرهالتربية، قسم اللغات والترجمة، وحدة الرياضيات والعلوم، قسم القانون، قسم العلوم االجتماعية. وتقدم هذه اإلدارات ت
 كلية اآلداب والعلوم التطبيقية.

 :بكلية اآلداب والعلوم التطبيقية، جامعة ظفار قسم التربية -
 م:القس نشأة 

 ،يسالتدر تحقيق التميز في إلى جاهدًا يسعى و ، 2004عة ظفار في العام األكاديمي تزامن إنشاء قسم التربية مع تأسيس جام
نية، لتطوير المهو  ،األكاديمية أحدث المعارفاكتساب و  اإلبداع واالبتكار تفضي إلى بيئة تعليمية مفتوحة في، وخدمة المجتمع ،والبحث

      ية داخل سلطنة عمان بوجه عام، ومحافظة ظفار بوجه خاص. العملية التربو 
 البرامج التي يقدمها القسم: 

تكنولوجيا  ، تعليم اللغة اإلنجليزية، ، تعليم العلومتخصصات على مستوى البكالوريوس، هى: تعليم الرياضيات أربعةالقسم  يقدم
اإلدارة  لثانى فىوا ،ا فى مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزيةأولهبرامج،  بعةأر المعلومات. أما بالنسبة للماجستير فيقدم القسم حاليًا 

 ق التدريس العامة.ائمناهج وطر الفى والرابع التربوية، والثالث فى اإلرشاد النفسى. 
 :رؤية قسم التربية  

معات أفضل أقسام التربية بجاقسم التربية بجامعة ظفار، لتقديم برامج دراسية واسهامات بحثية تؤهله لكي يكون ضمن  يسعى
 السلطنة.

 :رسالة قسم التربية 
مية ومساهمين في خدمة مجتمعهم من خالل بيئة أكادي ،وباحثين ،لكي يكونوا معلمين ،تتمثل رسالة القسم في مساعدة طالبه

 محفزة، تساعدهم على التعرف على قدراتهم وتدعم تنميتها. 
  قسم التربيةأهداف: 
اس عال حسإيؤهلهم ليصبحوا معلمين منتجين في مدارسهم ومهنيين ومواطنين ذوي  وتربوياً  ،م متميز علمياً تزويد الطلبة بتعلي .1

 بالمسؤولية.
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مع  والتكيف ،ولهم القدرة على حل المشاكل د،قايمارسون التفكير الن إعداد معلمين متفكرين يتمتعون بالرغبة في التعلم المستمر، .2
 المتغيرات في حقل المعرفة.

 .لطلبةوالحداثة في حياة ا ،لدور كل من التراث اً وتقدير  ويمتلكون فهما للقضايا المعاصرة، يل معلمين يقدرون تراثهم،تأه .3
 والقيم. ،وتدريب مناسب على المهارات ،تقديم تعليم متميز للطلبة .4
 وااللتزام بالتطور االجتماعي. ،تعزيز روح المواطنة .5
 ة. دى الحيامالتشجيع على التعلم المستقل  .6

 
المعلومات المتعلقة بالبرنامج:ثانيًا:    

 :رؤية البرنامج -
 يلهم العلميتقديم برنامج متميز في اإلرشاد النفسى وفقًا لمعايير عالمية؛ يحظى باعتراف محلي ودولي للراغبين في متابعة تحص     

 للحصول على درجة الدكتوارة.
 :رسالة البرنامج -

اد اإلرشاد النفسى على أعلى المستويات األكاديمية لتلبية حاجات سوق العمل في مجال اإلرش إعداد خريجين متخصصين في     
 النفسى والمدرسى والتدريس والبحث العلمي.

 أهمية البرنامج: -
 يستمد البرنامج أهميته مما يلي:

o عدها عن محافظة مسقط. حاجة المجتمع الظفاري الماسة لمثل هذا البرنامج وذلك للموقع الجغرافي لمحافظة ظفار وب 
o مجال حاجة وزارة التربية والتعليم لمرشدين نفسيين في جميع مدارس السلطنة مما يتطلب إعداد مرشدين متخصصين في هذا ال

 يحملون درجة الماجستير في التربية / تخصص اإلرشاد النفسي.
o النتهاءأنهم يتلقون محاضراتهم بالجامعة بعد ا تقليل العبء المادي والجسدي واالجتماعي على العاملين بتلك المؤسسات حيث 

 من دوامهم اليومي، بداًل من سفرهم إلى بالد عربية أخرى مثل مصر واألردن للحصول على مثل هذا البرنامج. 
o  حرص جامعة ظفار على النهوض بالمستوى المنهجي والنفسي واإلرشادي والتنظيمي بالمؤسسات التربوية بسلطنة عمان من

 ة. فير برنامج يتماشى مع االتجاهات العالمية الحديثة، بما ينعكس بشكل إيجابي على المستوى التربوي بالسلطنخالل تو 
o  إن خريجي هذا البرنامج ستكون لهم فرصة كبيرة إن لم تكن مضمونة في الحصول على وظائف في سوق العمل سواء في

 القطاع الحكومي أو الخاص.
 :أهداف البرنامج -

 امج إلى:يهدف البرن
 ية.إعداد كوادر مؤهله في تخصص اإلرشاد النفسي لخدمة المؤسسات المختلفة في المجتمع المحلي، ومنها المؤسسات التعليم 
 .إكساب الدارسين االتجاهات النظرية المختلفة واألسس التي يستند إليها اإلرشاد النفسي 
 فسي وفنياته.تمكين الدارسين من أساليب ومهارات االتصال في اإلرشاد الن 
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  .تنمية وتطوير قدرة الدارسين على ممارسة مهارات وفنيات اإلرشاد الجمعي وبخاصة في ديناميات الجماعة والقيادة 
  ؤسسات مإكساب الدارسين مهارات إجراء البحوث في مجاالت اإلرشاد النفسي المختلفة بما يسهم في تطوير الخدمات النفسية في

 المجتمع المختلفة. 
  اق فق الميثاتجاهات إيجابية نحو المسترشدين، وتقبل مشكالتهم، واحترام قدرتهم على اتخاذ القرار، وتحملهم المسؤولية و تطوير

 األخالقي لمهنة اإلرشاد النفسي. 
  أسره.زيادة الوعي بأهمية ودور اإلرشاد النفسي في تحقيق التوافق واالرتقاء بالصحة النفسية للمجتمع العماني بأفراده و 
 
 مخرجات تعلم البرنامج: -

 من المتوقع بعد نهاية البرنامج أن يكون الطالب قادرًا على:     
 توظيف المفاهيم النظرية وتطبيقاها في مجاالت اإلرشاد النفسي المختلفة. .1
 تطبيق مهارات، وفنيات اإلرشاد النفسي، وتوظيفها في الخدمات اإلرشادية المختلفة. .2
 الت اإلرشاد النفسي.تطبيق أدوات القياس في مجا .3
 تصميم، وتطوير برامج إرشاد نفسي مختلفة، وورش عمل في مجال اإلرشاد النفسي. .4
 إدارة برامج اإلرشاد النفسي ونقل الخدمات النفسية من مصادرها المختلفة. .5
 ختلفة.إلرشادية الماستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوظيفها في توثيق سجالت المسترشدين، والجلسات اإلرشادية، والبرامج ا .6
 .SPSSإدخال البيانات وتحليلها وفق برنامج  .7
 إجراء البحوث والدراسات في مجاالت اإلرشاد النفسي المختلفة. .8
وكية ت السلتقديم اإلرشاد الفردي استنادًا إلى كل من نظريات اإلرشاد النفسي والعالج النفسي، وتطبيقاتها للتعامل مع المشكال .9

 عية والمعرفية وغيرها.واالنفعالية واالجتما
 ممارسة اإلرشاد الجمعي وديناميتة، وتطبيق نظرياته في مواقف اإلرشاد النفسي المختلفة. .10
عالية وضع برامج في اإلرشاد والتوعية النفسية خاصة باآلباء واألمهات تساعدهم في التعامل مع المشكالت السلوكية واالنف .11

 هم.واالجتماعية والمعرفية المختلفة لدى أبنائ
 تقديم خدمات اإلرشاد النفسي المتنوعة وفق مبادئ الميثاق األخالقي لمهنة اإلرشاد النفسي. .12
 
 بالبرنامج: االلتحاقشروط  -
ن عادله مأن يكون المتقدم لإللتحاق بالبرنامج حاصاًل على الدرجة الجامعية من جامعة معترف بها بمعدل اليقل عن جيد أوما ي (أ)

 الت اإلنجاز.أنظمة القياس األخرى لمعد
جال ين فى مأال يقل التقدير العام )المعدل التراكمي( عن جيد، ويجوز قبول تقدير مقبول بشرط توفر خبرة عملية ال تقل عن  سنت (ب)

 التخصص.
يجوز للجامعة قبول طلبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس فى التخصصات غير علم النفس ، شرط أن يجتاز المقررات )ج( 

 ساعة معتمدة وفقًا لوضع الطالب. 18ساعة معتمدة وال يزيد عن  12كية بما ال يقل عن اإلستدرا
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 لتحاق:المطلوبة لال الوثائق  -
 .+ نسختانفادة أصل شهادة البكالوريوس أو اإل .1

  .+ نسختانأصل كشف الدرجات  .2
 .نسختان من شهادة الثانوية .3
 .نسختان من جواز السفر )وجه وظهر( ساري المفعول .4

 .)وجه وظهر( ساري المفعول ن من البطاقة الشخصيةنسختا .5
 صور شخصية. 4 .6
 .)نسختين( حضار شهادة معادلة من التعليم العاليإيجب على الحاصلين على شهادة البكالوريوس من خارج السلطنة  .7

 .)غير قابل لالسترداد(عمانى لاير  50مبلغ رسوم التسجيل،  .8

 
 إجراءات االلتحاق بالبرامج: -
عااًل مهمًا وف ؤدي دوراً يمحور اإلرتكاز بها، حيث  وة لإلنضمام إلى جامعة ظفار وهيالقبول والتسجيل البوابة الرئيس قسمبر عتي       

 بة وفقاً وتتم عملية تسجيل الطل هما قسم القبول وقسم التسجيل.، لف من قسمينيتأجامعة. و الفي المسيرة العلمية واألكاديمية في 
 للخطوات التالية:

 وتطبيق ،تمستنداوال شهاداتالتدقيق و  جامعة،الاستالم طلبات اإللتحاق ببيختص  والذيه الطلبة إلى قسم القبول والتسجيل، تتوج .1
صدار ، وا  شروط القبول وفق األنظمة واللوائح الجامعية سواًء بالنسبة للطلبة المستجدين أو المحولين من الجامعات األخرى

 البطاقات الجامعية لهم. 
 إجراء المقابالت معهم كل على حدة. فيتولى ،إلى قسم التربية تنطبق عليهم شروط القبوللطلبة الذين تتوجه ا .2
 بعد اجتياز الطالب المقابلة يضاف اسمه إلى كشوف الطلبة بالبرنامج الملتحق به. .3
طالب دراسية التى يود اليتوجه الطالب أيام تسجيل المقررات فى كل فصل دراسى للمرشد األكاديمى ليختار معه المقررات ال .4

مرشد توجه لليدراستها فى هذا الفصل، ثم يتوجه لقسم المالية لدفع أو تسوية أموره المالية حسب عدد المقررات التى يختارها، ثم 
عطائه الجدول الدراسى  .مرة أخرى لتسجيل مقرراته على النظام وا 

 ون دفع المبالغ االمستحقة عليه أو تسويتها. يجوز للطالب أن يسجل مقرراته من خالل اإلنترنت بشرط أن يك .5
رنامج بأية مقررات خالل فترة الحذف واإلضافة التى تحددها وتعلنها الجامعة وفقًا لشروط كل إضافة أو  حذفيستطيع الطالب  .6

 المرشد األكاديمي لكل طالب.بين القبول والتسجيل و التنسيق وب

 :مالحظة هامة
 شروط القبول قبواًل نهائيًا ما لم يقترن بموافقة وزارة التعليم العالي. ال يعتبر التقديم وتلبية كافة  .1

جراءات التسجيل في تقويم الجامعة ولوحات االعالنات الداخلية وموقع الجامعة اإللكتروني. .2  يعلن عن تاريخ وا 

 
 اللغة العربية.بالبرنامج:  لغة الدراسة -

 ظام ومدة الدراسة والعبء الدراسين -
 سة بالبرامج يتطلب حضورًا إلزاميًا.نظام الدرا .1
  ى.أعوام فى حالة الدوام الجزئ وأربعةفى حالة الدوام الكلى  من الدوام المسائي عامانالبرامج  جميعمدة الدراسة في  .2
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صص ، باإلضافة إلى عدد ساعات المقررات االستدراكية للطالب غير المتخساعة معتمدة (33)ينجز الطالب خالل مدة دراسته  .3
 .)علم النفس( التربية فى

يدرس  ل، وفيهيوجد مساران للدراسة فى هذا البرنامج يختار الطالب فيما بينهما، المسار األول مسار المقررات مع االختبار الشام .4
ي، ، ومقرران مخصصان لالختبار الشامل وهما: اإلرشاد المهناختياري واحد مقررات إجبارية، ومقرر 8مقرر ) (11)الطالب 
 ماجستير، وفيهساعة أكاديمية، ثم اختبار شامل. أما المسار الثانى فهو مسار المقررات مع رسالة ال (33)بواقع  (اد األسريواإلرش

ر بواقع ساعة أكاديمية، ثم رسالة الماجستي 7(2)بواقع  (اختياري واحد مقررات إجبارية، ومقرر 8مقرررات ) (9)يدرس الطالب 
 ساعات أكاديمية.   (6)

 الواحد.الدراسى االعتيادى مساقات في الفصل  (3) عنعلى الطالب تسجيل ما ال يزيد يتوجب  .5

 أو ساعتين ونصف متواصلة تتخللها إستراحة )ثالث ساعات ساعات في يوم واحد باألسبوع لمدة فصل كامل 3ُيدرس المساق  .6
  (.تخللها استراحةيدون أن 

 

 هيكل البرنامج: -

جعي مع قياس مر  وكذلك، مع معايير وزارة التعليم العالي اً منسجمو  ،ر المؤهالت العلمية الوطنية بالسلطنةإلطا صمم البرنامج وفقاً      
اصفات لمو  قاً ومحق ،ومخرجاته ،ألهدافه مستوعباً  محتوى البرنامجالجامعات العربية واألجنبية. وبالتالي فقد خرج يد من لخطته مع العد

 .خريجي جامعة ظفار
لعالي في تعليم ااالرشاد النفسي باللغة العربية، خطة دراسية معتمدة من الجامعة تمت الموافقة عليها من قبل وزارة اللبرنامج ماجستير 

 ن، والالسلطنة. تحدد الخطة عدد الساعات التي يتوجب على الطالب إكمالها والمساقات التي يجب أن يأخذها مرتبة حسب تسلسل معي
قبل أن ينجز كل الساعات المعتمدة وفق خطة المساقات الموضوعة ويحصل على معدل  رسالةاليستطيع الطالب أن يسجل مساق 

ة(. وفي سواء في المساقات اإلجبارية أو االختيارية )مرفق الخطة الدراسي% في كل مقرر 70أال يقل عن ، و % 75تراكمي ال يقل عن 
لب واجتياز ( ساعات معتمده حسب الخطة الدراسية المعتمدة للطا6ع )حال عدم اختيار مسار الرساله علية دراسة مادتين إضافيتين بواق

 % . 70االختبار الشامل بنجاح بعالمة ال تقل عن
 
 الخطة الدراسية: -
 المقررات االستدراكية: -أ 

اصلين الحساعة معتمدة كمتطلبات استدراكية للدارسين غير  (18)ساعة معتمدة وال يزيد عن  (12)يدرس الطالب بما ال يقل عن 
 ، تحددها لجنة القبول من بين المقررات التالية:علم النفس أو اإلرشاد النفسيعلى بكالوريوس 

 الساعات األكاديمية عنوان المقرر باللغة اإلنجليزية عنوان المقرر باللغة العربية رمز ورقم المقرر م
1 EDUC 700C مدخل إلى علم النفس Introduction to Psychology 3 
2 EDUC 702C القياس النفسي Psychometrics 3 

3 EDUC 703C علم النفس التربوي Educational Psychology 3 

4 EDUC 718C الصحة النفسية Mental Health 3 

5 EDUC 719C مشكالت األطفال والمراهقين Children and adolescents 3 
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Problems 
6 EDUC 717  إرشاد ذوي االحتياجات

 الخاصة
Counseling Persons with 
special needs 

3 

 

 جدول الخطة الدراسية: -ب 

السنة 
 الدراسية

الفصل 
 الدراسي

الساعات  عنوان المقرر باللغة العربية  عنوان المقرر باللغة العربية  رمز ورقم المقرر
 األكاديمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 األولى
 
 

 
 
 
 األول
 

EDUC 704C اإلرشاد النفسى )نظرياته-
 (أساليبه

Psychological 
Counseling (Theories 
and Methods) 

3 

EDUC 705C  مناهج البحث فى التربية وعلم
 النفس

Research Methods in 
Education and 
Psychology 

3 

 Elective Course 3 مساق اختياري

                                 9 مجموع الساعات للفصل األول

 
 
 
 الثانى
 

EDUC 706C  اإلرشاد الجمعى Group Counseling 3 

EDUC 707C اإلرشاد المدرسى School Counseling 3 

EDUC 708C المقابلة اإلرشادية Psychological 

Interview 
3 

                                9 مجموع الساعات للفصل الثانى

18 مجموع الساعات للسنة األولى                                  

 Psychological مهارات اإلرشاد النفسى EDUC 709C الثالث الثانية

Counseling Skills 
3 

EDUC 701C اإلحصاء التربوي Educational Statistics 3 

EDUC 710C  تطبيقات ميدانية فى اإلرشاد
 النفسى

Practicum in 
Psychological 
Counseling 

3 

                                9 ات للفصل الثالثمجموع الساع

 EDUC 720C الرابع
 أو

EDUC 712C 
+ 

EDUC 711C 
+ 

EDUC 777C 

 رسالة الماجستير
 أو

 اإلرشاد األسري
+ 

 اإلرشاد المهني

Master's thesis 
 

Or 
 

Family Counseling 
+ 

Career Counseling 

6 
 

 أو
 

3 

+ 
3 
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 المقررات االختيارية: .ج
الثة مقررات ختار ثأما فى حالة اختياره مسار االختبار الشامل في ،ة اختياره مسار رسالة الماجستيريدرس الطالب مقررًا اختياريًا فى حال

رية الختيااعلى أن يكون من بينها اإلرشاد المهني واإلرشاد األسري، كما هو واضح بالخطة السابقة، ويوضح الجدول التالى المقررات 
 التى يختار من بينها الطالب:

 
 الساعات األكاديمية عنوان المقرر باللغة اإلنجليزية عنوان المقرر باللغة العربية مقرررمز ورقم ال م
1 EDUC 711C اإلرشاد المهني Career Counseling 3 
2 EDUC 712C اإلرشاد األسري Family Counseling 3 

3 EDUC 713C  قراءات باللغة اإلنجليزية في اإلرشاد
 النفسي

English Readings in Psychological 
counseling 

3 

4 EDUC 714C تعديل السلوك Behavioural Modification 3 

5 EDUC 715C اإلرشاد ومراحل النمو Counseling and Growth stages 3 

6 EDUC 716C علم نفس غير العاديين Abnormal Psychology 3 

7 EDUC 717C إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة Counseling Persons with special 
needs 

3 

 
 توصيف المقررات

 المساقات االستدراكية: أواًل :

  مدخل إلى علم النفسEDUC 700C : 

اق ما يلي: والنظريات األساسية في علم النفس. لذا يتضمن هذا المس يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بالمفاهيم والمبادئ       
ة لعلم لمختلفالمختلفة له، نظرة عامة على النماذج النفسية العديدة في السلوك البشرى، الحقول ا اتجاهات تطور علم النفس والمفاهيم

فس نالنفس كعلم النفس االجتماعي، والمعرفي، والطبي، وغير الطبيعي، والتعليمي، والصناعي، وعلم نفس السلوك العصبي، وعلم 
 القراءة، النظريات المختلفة لعلم النفس. 

  قياس نفسىEDUC 702C :     

يهدف المساق إلى تزويد الطالب بالخلفيات النظرية والعملية ألساليب وطرائق واستراتيجيات القياس النفسي وتدريبهم عليها، مما       
األسس النظرية والفلسفية واإلحصائية يمكنهم من االستفادة منها وتطبيقها في مجال عملهم. لذا يركز هذا المساق على ما يلي: 

+ 
 اختبار شامل

+ 
Comprehensive Exam 

+ 
0 

                                6 مجموع الساعات للفصل الرابع

                                15 مجموع الساعات للسنة الثانية

                                 33 مجموع الساعات للبرنامج ككل



 Page 12                                                    اإلرشاد النفسيتخصص:  التربيةفي ماجستير ال دليل طالب
 

النفسي،  القياسالمسلمات التي يقوم عليها القياس النفسي، المفاهيم والمبادئ واألهداف األساسية القياس النفسي، أساليب ومعايير و 
النفسي، المعوقات والمشكالت التي  القياساالتجاهات المعاصرة في النفسي،  القياسالنفسي، أنواع ومراحل  القياسمجاالت ونماذج 

 النفسي ومراحل تقنينها وبنائها. القياسسي، أدوات ووسائل النف القياستواجه 

  علم نفس تربويEDUC 703C  : 

تضمن يا. لذا بالخلفيات النظرية والعملية لعلم النفس التربوي ونظرياته وكيفية االستفادة منهيهدف المساق إلى تزويد الطالب       
لمؤسسة رامج اوعالقته ببقية العلوم األخرى، نظريات علم النفس التربوي والب المساق الموضوعات التالية : مفاهيم علم النفس التربوي

ة والخطأ المحاولنظرية التعلم بالمالحظة )باندورا(، نظرية التعلم الشرطي )بافلوف(، نظرية التعلم بعليها وتطبيقاتها التربوية مثل : 
س فسر أسجرائي )سكنر( ، ....إلخ ، بعض النظريات النفسية التي ت)ثورنديك(، نظرية التعلم باالستبصار )ّهل(، نظرية التعلم اإل

ليومية في ااعالت التأثير المتبادل بين الفرد والجماعة، نظرية الدور في السلوك االجتماعي، ديناميات الجماعة وفاعليتها، دينامية التف
، بعامة والدراسات المستخدمة في علم النفس التربوي شبكة العالقات نتيجة التفاعل المستمر والمتصل في مجال العمل، أهم البحوث

 والتعلم بخاصة.

  إرشاد ذوي االحتياجات الخاصةEDUC 717C 

قون، المتفو )يهدف المساق إلى إلمام الطالب بالخلفيات النظرية والعملية البرامج اإلرشادية لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة       
لمساق ال هذا تعليم العام )رياض األطفال، التعليم األساسي، التعليم ما بعد األساسي(. لذا يتناو المعاقون بكافة فئاتهم( بمراحل ال

فاهيم الموضوعات التالية : مفاهيم ذوى االحتياجات الخاصة والمفاهيم المرتبطة بها، فئات األطفال ذوى االحتياجات الخاصة، م
جراءاته المرتبطة بمجاالت ذوى اال ياس أسس وأساليب القحتياجات الخاصة ، برامج ذوى االحتياجات الخاصة، اإلرشاد النفسي وا 

 التشغيلو ، دور األخصائي النفسي في عمليات التوجيه واالختبار والتدريب ذوى االحتياجات الخاصةوالتأهيل النفسي والمهني لفئات 
عادة التأهيل، االتجاهات المختلفة التعليمية والنفسية والتوجيه ي النفسي ألخصائية اإلرشادية التي يمكن أن يشارك فيها اوالمتابعة وا 

ي تعليم فوالمراحل التي تمر بها، دور الوالدين واألسرة ذو االحتياجات الخاصة كمتخصص ومنسق للخدمات، المشكالت األسرية للطفل 
لبرامج ثانوية من اإلعاقة، تصميم اودور اإلرشاد األسري والزواجي والوقاية األولية والذوى االحتياجات الخاصة وتدريب وتكيف 

 العالجية لهذه الفئات ومتابعة تقدمها.

  الصحة النفسيةEDUC 718C 

لسلوك تعريف الطالب بمفهوم الصحة النفسية ومؤشراتها ومظاهرها، ومعايير الصحة النفسية، والتميز بين ايهدف هذا المقرر إلى 
لعقلية ايفرق بين األمراض النفسية العصابية واألمراض ، وأن لنفسية المختلفةالسوي والسلوك الالسوي ممن منظور نظريات الصحة ا

والحيل  لنفسي،الذهانية وأنواعها المختلفة، كذلك تعريف الطالب بمفهوم التوافق النفسي وأبعاده المختلفة، ومفهوم االحباط والصراع ا
 الدفاعية، وبعض االضطرابات السيكوسوماتية وطرق التعامل معها.

 شكالت األطفال والمراهقين مEDUC 719C  

 تواجهه التي والسلوكية والتعليمية واالجتماعية االنفعالية المشكالت بطبيعة  والنفسية العلمية بالمعرفة الطالب  تزويد الى المساق يهدف
 والنفسية التربوية بالطرق  المشكالت  هذه مع التعامل وكيفية والعالج الوقاية وطرق,  المختلفة نموهم مراحل خالل والمراهقين االطفال

 بها يمرون التي النمو مراحل من مرحلة كل في( االجتماعية االنفعالية، العقلية، الجسمية،) النمو خصائص على التعرف خالل من



 Page 13                                                    اإلرشاد النفسيتخصص:  التربيةفي ماجستير ال دليل طالب
 

 اإلرشادية النظريات طبيعة عن واضحة صورة تكوين إلى نموهم، إضافة سير تعترض التي والسلوكية النفسية المشكالت بأهم وربطها
. المشكالت هذه مع التعامل في النفسي االخصائي مهارة من تزيد التي  اإلرشادية واالستراتيجيات الفنيات وأهم المشكالت لهذه  المفسرة

 .األطفال والمراهقين مشكالت عالج في التربوية المؤسسات مع وتعاونها األسرة دور وأهمية السلوكي، االتجاه على التركيز مع

 المساقات اإلجبارية:: ثانياً 

  إحصاء تربويEDUC 701C : 

ن مكنه متيهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بمفاهيم ومبادئ اإلحصاء التربوي والمهارات الالزمة لإلحصاء المتقدم والتي       
نظيم دامه، توأهميته ومجاالت استخإجراء عمليات التحليل اإلحصائي لرسالته العلمية. لذا يتضمن هذا المساق ما يلي: مفهوم اإلحصاء 

واالنحدار،  رتباطالبيانات وتبويبها، اإلحصاء الوصفي ومقاييسه، االرتباط وأنواعه وطرائق استخدامه، االنحدار وأنواعه، العالقة بين اال
لنفسية علوم ااإلحصاء في ال مقاييس الداللة اإلحصائية، اختبار الفروض، تفسير النتائج ومناقشتها، استخدام الحاسوب من خالل برنامج

 في معالجة البيانات وتحليلها.  SPSSواالجتماعية 

  )اإلرشاد النفسي )نظرياته، وأساليبه EDUC 704C : 

 يالنفس في إدارة عملية اإلرشاد يهدف المساق إلى إكساب الطالب األسس والمعارف والمهارات والنظريات واألساليب األساسية     
ياري(، المباشر، غير المباشر، الخاألساليب والنظريات المختلفة لإلرشاد النفسي )لذا يتضمن المساق ما يلي: . وتدريبهم عليها

لوكي، ي، الساالستراتيجيات المختلفة لإلرشاد النفسي )الوقائية، العالجية، اإلنمائية(، مجاالت واتجاهات لإلرشاد النفسي )التحليل
اسكها، مرار تمسم الخطط اإلرشادية ألعضاء الجماعة، التدريب على استراتيجيات قيادة الجماعة واستر  اإلنساني، االنفعالي، العقالني(،

  .مراحل اإلرشاد الجمعي ودور األخصائي في كل مرحلة

   مناهج البحث في التربية وعلم النفسEDUC 705C : 

سابقة سات الي بما يمكنه من دراسة وتقويم البحوث والدرايهدف المساق إلى إكساب الطالب مفاهيم ومبادئ وأساسيات البحث التربو      
لتربوية بحوث افي مجال التربية بشكل عام والتوجيه واإلرشاد النفسي بشكل خاص ومناقشة نتائجها أواًل ثم اكتساب القدرة على إجراء ال

ادئ والمب در الحصول على المعرفة، المفاهيمفي مجال التوجيه واإلرشاد النفسي ثانيًا. لذا يتضمن المساق الموضوعات التالية: مصا
ة، األساسية للبحث التربوي، أهداف البحث التربوي وصفاته، خصائص الباحث التربوي ودوافعه، مجاالت وأنواع البحوث التربوي

 ق جمعبحث وطرائالخطوات األساسية للبحث التربوي، المتغيرات وأنواعها، مجتمع البحث والعينة وأنواعها، فروض البحث، أدوات ال
 البيانات، التصميمات البحثية المختلفة، كتابة التقرير النهائي للبحث.

  اإلرشاد الجمعيEDUC 706C  : 

بهم وتدري في اإلرشاد الجمعي يهدف المساق إلى إكساب الطالب األسس والمعارف والمهارات والنظريات واألساليب األساسية     
وين ة في تك، المهارات األساسية والخبرات الالزماألساليب والنظريات المختلفة لإلرشاد الجمعي: .  لذا يتضمن المساق ما يليعليها

رار ة واستمرسم الخطط اإلرشادية والعالجية ألعضاء الجماعة، التدريب على استراتيجيات قيادة الجماع الجماعات العالجية وقيادتها،
 .ي كل مرحلةتماسكها، مراحل اإلرشاد الجمعي ودور األخصائي ف
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 اإلرشاد المدرسي  EDUC 707C : 

رشاد الطال المساقيهدف  ب إلى إكساب الطالب مفاهيم ومبادئ وأساسيات اإلرشاد المدرسي بما يمكنه من دراسة وتقويم وا 
ن حيث البي مالط أسس وأساليب المهارات المهنية لعملية اإلرشاد والتوجيهبالمؤسسات التعليمية المختلفة. لذا يتضمن المساق ما يلي: 

ي فاستيعاب مراحل وطرائق اإلرشاد النفسي واستخدام أدواته من مقابالت شخصية واختبارات نفسية وتحديد دور المرشد النفسي 
سرية ة واألالمؤسسات التعليمية المختلفة، النظريات والفنيات اإلرشادية المناسبة لألطفال والمراهقين مع مراعاة الجوانب النمائي

 ماعية من حيث عالقتها بما تتعرض له هاتين الفئتين من مشاكل سلوكية ونفسية. واالجت
  : EDUC 708Cالمقابلة اإلرشادية 

رشد مله كمعيهدف المساق إلى إكساب الطالب مفاهيم ومبادئ وأساسيات ومهارات المقابلة في اإلرشاد النفسي بما يمكنه من أداء      
شادية لمساق الموضوعات التالية: مفاهيم المقابلة اإلرشادية ومبادئها، خصائص المقابلة اإلر نفسي على أكمل وجه. لذا يتضمن ا

اإلرشاد  ي مجالوأهميتها في عملية اإلرشاد النفسي، مراحل المقابلة اإلرشادية )االبتدائية، التشخيصية، العالجية(، فنيات المقابلة ف
ند القيام علنفسي هارات األساسية في إجرائها، المهارات التي يجب أن يتسم بها المرشد االنفسي، كيفية اإلعداد للمقابلة اإلرشادية والم

 بالمقابلة اإلرشادية )مهارات االتصال، صياغة األسئلة، مالحظة اتجاه المفحوص وتشخيص سلوكه، ....إلخ(.  

  مهارات اإلرشاد النفسيEDUC 709C : 

ات ت وفنيدراسة مختلف استراتيجيات التدخل اإلرشادي والعالجي وما يتطلبه من مهارا يهدف هذا المساق إلى تمكين الطالب من      
لمنهج ني، وامشتقة من أهم المناهج في المجال كالمنهج السيكودينامي، والمنهج التعبيري، والمنهج المعرفي السلوكي، والمنهج العقال

لمباشر رشاد اساسية في إدارة عملية اإلرشاد النفسي التي تشتمل على اإلالمهارات األاإلنساني، والمنهج التحليلي، ......إلخ، وكذلك 
كين مت على وغير المباشر واإلرشاد الخياري في مجاالته المختلفة مع استخدام االستراتيجيات الوقائية والعالجية واالنمائية، فضالً 

 ة.يقات عملية في بعض المواقف اإلرشادية والعالجيالطالب خالل دراسة هذا المقرر من توظيف هذه المهارات والفنيات في تطب

  تطبيقات ميدانية في اإلرشاد النفسي EDUC 710C : 

 ساليبيتضمن هذا المساق خبرة عملية تدريبية للطالب بالمؤسسات التربوية بالسلطنة، من خالل تطبيق الخلفيات النظرية أل      
مما ية(، تدريب ي تم دراستها بالمقررات داخل الجامعة بتلك المؤسسات التربوية )شراكةواستراتيجيات اإلرشاد النفسي وتعديل السلوك الت

ا عالجتهيجعلهم أكثر وعيًا وقدرة على القيام بدورهم األساسي كمرشدين نفسيين ومواجهة مشكالتهم العملية داخل هذه المؤسسات وم
  بشكل عام داخل هذه المؤسسات. بطريقة علمية موضوعية، مما يساهم في تنمية العملية التعليمية

 رسالة الماجستير EDUC 720C   : 

اده اء إعديختار الطالب موضوع بحثه أو رسالته العلمية بمساعدة المشرف الذي يقوم بتوجيهه سواء في اختيار الموضوع أو أثن      
ولية بجمع المادة العلمية من المصادر األ للرسالة في شكلها الكامل، وعلى الدارس أن يدرس وينقب في أدبيات مجال بحثه ويقوم

جراءات م واإلوالمراجع األصلية وأن يقوم بإعداد أدوات بحثه وتطبيقها وتحليل النتائج...   إلخ حتى تكتمل رسالته، وذلك وفقًا للنظ
 الواردة في الالئحة األكاديمية للدراسات العليا المعمول بها في جامعة ظفار.

 ختيارية :ثالثًا : المساقات اال
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  اإلرشاد المهنيEDUC 711C   : 
يها وتدريبهم عل في اإلرشاد المهني يهدف المساق إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات والنظريات واألساليب األساسية     

شاد ع اإلر ، وواقهنياألساليب والنظريات المختلفة لإلرشاد الم. لذا يتضمن المساق ما يلي: باإلضافة إلى النظريات المختلفة للنمو
ى ي وتدنالمهني عالميًا ومحليًا، ودور المرشد في اإلرشاد المهني وفى مواجهة مشكالت التكيف المهني كالبطالة واالحتراق النفس

 الحوافز والدافعية، كما يتضمن االستراتيجيات المختلفة لتقييم اإلرشاد المهني، وكذلك اإلرشاد المهني للمرأة. 

 اإلرشاد األسرى EDUC 712C : 

مساق ما ضمن ال. لذا يتوالتاريخية لإلرشاد األسرى وأهدافه ومبرراته بالخلفيات النظرية والعمليةيهدف المساق إلى تزويد الطالب      
اد شي اإلر فيلي: األسرة ودورها في التكيف االجتماعي والنفسي للفرد، سيكولوجية األسرة وعالقاتها، االتجاهات واألساليب الحديثة 

لسري لمرشد اااألساليب والنظريات المختلفة المفسرة لالضطرابات النفسية في األسرة، أدوار األسرى، االضطرابات والمشكالت األسرية، 
 في إدارة جلسات وبرامج اإلرشاد األسرى، أدوات القياس والتشخيص المختلفة في مجال اإلرشاد األسرى.

 ليزية قراءات في اإلرشاد النفسي باللغة اإلنجEDUC 713C : 

إلرشادية ملية ايتناول هذا المساق عددا من الموضوعات في مجال اإلرشاد النفسي باللغة االنجليزية مثل فروع اإلرشاد النفسي والع     
 رسةبشكل عام، ويعرض المساق عددا من الحاالت والبرامج اإلرشادية في مجال اإلرشاد النفسي، وموضوعات أخرى ذات صلة بالمما

 .كأخالقيات اإلرشاد النفسي وخصائص المرشد النفسي وسماته. كما يتناول المفاهيم النفسية واالرشادية باللغة االنجليزية

    تعديل السلوكEDUC 714C : 

ل يتناو  يهدف المساق إلى إكساب الطالب األسس والمعارف والمهارات واألساليب الالزمة لتعديل السلوك وتدريبهم عليها. لذا     
قة من والمشت األسس واألهداف التي يقوم عليها تعديل السلوك، األساليب والفنيات الحديثة لتعديل السلوكالمساق الموضوعات التالية: 

النفسي  المرشد مراحل عملية تعديل السلوك ودورنظريات التحليل النفسي والتعلم الشرطي واإلجرائي واالجتماعي، التعلم الرمزي ...إلخ، 
 ، تطبيقات عملية في تعديل السلوك.مرحلةفي كل 

  اإلرشاد النفسي ومراحل النموEDUC 715C : 

للنمو ومراحله المختلفة وكيفية اإلرشاد النفسي لكل مرحلة من  بالخلفيات النظرية والعمليةيهدف المساق إلى تزويد الطالب  
مختلفة معات الدراسات مقارنة لمعدالت النمو في الثقافات والمجت تلك المراحل. لذا يتضمن هذا المساق ما يلى: مفهوم النمو وقوانينه،

 العقليو وأسس وأساليب تنمية األطفال والمراهقين والشباب في ضوء المعايير والقيم الثقافية للمجتمع، خصائص النمو الفسيولوجي 
الت كودراسة المش والشيخوخة ، ة والمتوسطة والمراهقةواالنفعالي والميول واالهتمامات في مراحل ما قبل الميالد والمهد والطفولة المبكر 

رشادها وعالجها، دراسة بحوث النمو في هذه لة وأهمها المرح النفسية العصبية والنفسية االجتماعية لهذه المرحلة وكيفية التعرف عليها وا 
،  Herlock، هيرلوك   Adler، ادلر Jones، جونزLender، لندر Kretschmer،كريتشمر  Burt، بيرت Helgardبحوث هلجارد

 .  Thurstone، وثرستون  Thorndike، ثورنديك  Dumock، ديموك  Corsini، كورسيني  Miller، ميلر   Vernonفيرنون 

  غير العاديينعلم نفس  EDUC 716C : 
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لشاذ والسلوك هم بمفهوم السلوك الالضطرابات النفسية وتعريف بالخلفيات النظرية والعمليةيهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب       
بات السوي، وطبيعة وأسباب أهم االضطرابات النفسية واالنفعالية والسلوكية منها: اضطرابات القلق، اضطرابات المزاج، اضطرا
ات بالشخصية، االضطرابات االنشقاقية، االضطرابات جسدية الشكل، االضطرابات الذهانية وغيرها من االضطرابات، مع توضيح مسب

ائص نة وخصهذه االضطرابات ) البيولوجية واألسرية والمدرسية واالجتماعية ( وتشخيصها عن طريق المسوح النفسية واالختبارات المقن
والنموذج النفسي Psycho-Analytical هذه الفئات، وكيفية عالجها وفق العديد من النماذج كالنموذج النفسي التحليلي 

ودور األخصائي النفسي  Behavioral والنموذج السلوكي  Humanisticوالنموذج اإلنساني  Psycho-Educationalالتعليمي
 كمرشد ومنسق لهذه الخدمات والمناهج المستخدمة لدراستها وتصنيفها.

  إرشاد ذوي االحتياجات الخاصةEDUC 717C 

قون، المتفو )ادية لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة يهدف المساق إلى إلمام الطالب بالخلفيات النظرية والعملية البرامج اإلرش      
لمساق ال هذا المعاقون بكافة فئاتهم( بمراحل التعليم العام )رياض األطفال، التعليم األساسي، التعليم ما بعد األساسي(. لذا يتناو 

فاهيم ذوى االحتياجات الخاصة، مالموضوعات التالية : مفاهيم ذوى االحتياجات الخاصة والمفاهيم المرتبطة بها، فئات األطفال 
جراءاته المرتبطة بمجاالت ذوى االحتياجات الخاصة ، برامج ذوى االحتياجات الخاصة،  ياس أسس وأساليب القاإلرشاد النفسي وا 

 لتشغيلاو ، دور األخصائي النفسي في عمليات التوجيه واالختبار والتدريب ذوى االحتياجات الخاصةوالتأهيل النفسي والمهني لفئات 
عادة التأهيل، االتجاهات المختلفة التعليمية والنفسية والتوجيهية اإلرشادية التي يمكن أن يشارك فيها ا ي النفسي ألخصائوالمتابعة وا 

ي تعليم فوالمراحل التي تمر بها، دور الوالدين واألسرة ذو االحتياجات الخاصة كمتخصص ومنسق للخدمات، المشكالت األسرية للطفل 
لبرامج ودور اإلرشاد األسري والزواجي والوقاية األولية والثانوية من اإلعاقة، تصميم اذوى االحتياجات الخاصة ب وتكيف وتدري

 العالجية لهذه الفئات ومتابعة تقدمها.

 
 أساليب واستراتيجيات التعليم والتعلم المتبعة في البرنامج: -

 رنامج على ما يلي:تركز أساليب واستراتيجيات التدريس المتبعة في الب
 استخدام أساليب التدريس المتمركزة حول الطالب. .1
 المشاريع البحثية وأوراق العمل.  .2
 اإلعداد المسبق للدروس من قبل الطلبة من أجل مناقشتها في الصف.  .3
 التدريب العملي ومناقشة األمور والمشاكل الواقعية في مكان العمل.  .4
 الحديثة في تقديم الدروس.استخدام التكنولوجيا  .5
 دراسة الحاالت. .6
 حلقات النقاش. .7
 الضيوف الزائرون من المتخصصين في المجاالت المختلفة.  .8
 الزيارات الميدانية. .9
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 االبتعاد عن أسلوب المحاضرة التقليدي واالستعاضة عنه بأسلوب انخراط الطلبة الفعلي في عملية التعلم. .10
نترنت وكتابة تشجيع الطلبة ع .11 لى االعتماد على النفس في التعلم والبحث عن المعرفة بشتى الطرق الحديثة من مكتبات وا 

 البحوث المختلفة وغيرها.
 
 االختبارات والتقييم: -

 العديد من األساليب المتنوعة الحديثة مثل: من خالل الدراسي الفصل يتم تقييم الطلبة خالل     
 بة بعد إعدادها مسبقا تحت إشراف المعلم.تقديم الدروس من قبل الطل .1
 كتابة البحوث وأوراق العمل. .2

 استخدام الملفات الطالبية )البورتفوليو( وتنظيم أنشطة المساق فيها وتقييمها من قبل المدرس باستمرار. .3

 ظ المطلق.التركيز في التقويم على الفهم والمناقشة والتحليل واالستيعاب في االختبارات الصفية بداًل من الحف .4

 .اإلكثار من المتابعة الصفية والتقويم المستمر باستخدام االسئلة التي تتطلب التفكير الدقيق واالبداعية والتحليل .5

 عمل المشاريع الواقعية المتعلقة بالمشاكل التربوية وتقديم الحلول المنطقية لها من الواقع. .6

 االختبارات المختلفة. .7

بشكل متزامن مع عملية التدريس )قبلى،  يسير الذييغطى كافة جوانب الطالب والمستمر  يالذالتركيز على التقويم الشامل  .8
 (.مرحلى، نهائى، تتبعى

 
 :"I " المكتمل غير عالمة -

 لب،للطا يتاح إذ هائية،ن العالمة هذه تعتبر الو  .مكتملة غير للمساق المطلوبة الواجبات أن على داللة "I " عالمة أحيانا الطالب ينال     

 : اآلتية التوجيهات وفق المكتملة غير المهمات إنهاء فرصة
 المجموع وهذا لتاريخه، المساق هذا في عليها حصل التي العالمات بمجموع ملحقة ”I‘‘ عالمة المكتمل غير للمساق يعطى .1

 على القسمة بليق عددا العالمة ونتك أن شرط صفرًا، عليها ينال فإنه بها يقم لم التي الواجبات أما. بها قام التي الواجبات يعكس
 .خمسة

 خالل يرلجنة الماجستولرئيس القسم و  المادة لمدرس مقبوال شرعيا عذرا م يقد أن الطالب على ما، مساق إكمال حق على للحصول .2

 لقسم المختصاورئيس  المادة مدرس عليه يوّقع للموافقة مخصص طلب تقديم يجب لذا  .للمادة النهائي االمتحان تاريخ من اسبوعين

 .فيه ورد بما واالقتناع للطلب وافية دراسة بعد إال الموافقة تعطى وال ،لجنة الماجستيرو 

لجنة  توافق دوق ،تاليال الفعلي الدراسي الفصل بداية من أسابيع أربعة خالل يكمله أن يجب ما، مساق إكمال موافقة على يحصل من .3
  .إضافي توق منح على استثنائية، حاالت في ،الماجستير

لجنة  إلى ويرفع العالمة، بتغيير اخاصً  طلبا المادة مدرس يمأل ،عليه عالمة وينال المكتمل، غير العمل الطالب ينهي أن بعد .4
  .على الوجه الذي تم ذكرها أعالهالماجستير 

 "I" عالمة له لتسجّ  أعاله، محددةال الفترة خالل العمل إكمال يستطع لم أو المساق، إكماله عدم يبرر عذرا الطالب يقدم لم حال في .5

  .المساق هذا في للطالب النهائية العالمة المجموع هذا ويعتبر للطالب، ةالمتوفر  العالمات بمجموع وتستبدل

 .أعاله ورةالمذك اإلجراءات وفق النهائي المعدلتم تعديل العالمة ويحتسب ي ريثما للفصل العام المعدل مع العالمة مجموع يحسب .6
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 ير )نظم( التقييم المتبعة فى البرنامج )نظام العالمات(:معاي -
 %.75%، والحد األدنى للمعدل التراكمي للتخرج هو 70الحد األدنى لدرجة النجاح في كل مساق هو  .1
 إجراء زة بعد إجراء تعديالت طفيفة، أو تؤجل لحيننتيجة مناقشة الرسالة العلمية أو بحث التخرج إما أن تكون مجازة، أو مجا .2

 تعديالت جوهرية، أو غير مجازة.
%(، أعمال الفصل )حضور ومشاركة، 30درجة توزع كما يلي: )امتحانات فصلية  100تحسب الدرجة النهائية لكل مقرر من  .3

 %.40%(، اختبار نهائى 30تقارير صفية وحاالت دراسية، عروض، واجبات، أنشطة 

 
 شروط التخرج من البرنامج: -

 ار االختبار الشامل(:شروط التخرج )مس -)أ( 
، ومقرران يمقررات إجبارية، ومقرر اختيار  8)مقررًا إجباريًا  (11)يجب أن ينهى الطالب بنجاح دراسة جميع المقررات  - 1

 (%70)ساعة معتمدة، وبنسبة ال تقل عن  (33)( بواقع مخصصان لمسار االختبار الشامل وهما : اإلرشاد المهني واإلرشاد األسري
 رر.في كل مق

 في المقررات الدراسية.  (%75)يشترط أن يحصل الطالب على معدل عام ال يقل عن  - 2
ي ي، اإلرشاد النفسيجب أن يجتاز الطالب اختبارًا شاماًل في أربع مقررات دراسية هي: مناهج البحث التربوي، اإلحصاء التربو  - 3

 . (%70)ل عن )نظرياته وأساليبه(، ومهارات اإلرشاد النفسي، وبنسبة ال تق
 شروط التخرج )مسار الرسالة(: ()ب
 (27)اختياري( بواقع  واحد مقررات إجبارية، ومقرر 8) ( مقررات9) يجب أن ينهى الطالب بنجاح دراسة جميع المقررات .1

 في كل مقرر. (% 70)ساعة معتمدة، وبنسبة ال تقل عن 
 . (%75)يشترط أن يحصل الطالب على معدل عام ال يقل عن  .2
ساعات أكاديمية، على أن تكون الرسالة مجازة بعد الحكم عليها من قبل  (6)يجب أن ينهي الطالب رسالة الماجستير بواقع  .3

 لجنة الممتحنين التي يحددها القسم.  
 
 :اقشة، التسليم(رسالة الماجستير )اإلجراءات، اإلشراف، المن -

فى  ، مع ربطها بسوق العملحسب التخصص الدقيق للطالبالمختلفة  نفسي بفروعهاإلرشاد ال تجرى رسائل الماجستير فى مجال     
لتعليمية ملية االبيئة العمانية حتى يتم االستفادة العملية من تلك البحوث فى الواقع الميدانى، مما يؤثر إيجابًا وبشكل فعال فى الع

 واإلدارية بالسلطنة.
 فقاً للخطوات التالية:وبالنسبة إلجراء تلك البحوث فهى تتم و      

جل يسيستطيع أن % 75 ال يقل عن وبمعدل تراكميالمقررات الدراسية ساعة أكاديمية من  (27)الطالب من إنجاز  ينتهيبعد أن  .1
منها بة، فى تعيين المشرف على الطلض المعايير ويتم االعتماد على بع يحدده قسم التربية. الذين مع المشرف العلمية لرسالةل

 والعبء التدريسى على األساتذة بالقسم. شرافالعلمي والمهني، والتخصص العام للمشرف، وتوزيع عبء اإل طلبةتوجه ال
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تحت يتبناه القسم و  الذي، ثم يعد خطة بحث مكتملة الجوانب والعناصر وفق النموذج هيختار الطالب عنوان رسالته مع مشرف .2
 إشراف المشرف خطوة خطوة. 

ضها رئيس القسم لتحديد موعد لعر منسق البرنامج ثم إلى ى الخطة التى يعدها الباحث يرسلها إلى بعد أن يوافق المشرف عل .3
 .مرة واحدة أسبوعيًا على األقل حسب عدد الخطط الجاهزة للعرضيعقد  والذيومناقشتها فى سيمينار القسم 

ئة سة رئيس القسم وبحضور كافة أعضاء هييكون بمثابة حلقة بحث علمى مفتوح برئا والذيتناقش الخطة فى سيمينار القسم،  .4
 مقترحاتوال، مع إعطاء التوجيهات مدى صالحية هذه الخطة للبحث من عدمها التدريس والطلبة بالقسم والكلية. ويحدد السيمينار

 .الالزمة للطالب
شراف المش .5 ل من خال رف خطوة خطوةبعد موافقة السيمينار على الخطة البحثية يستكمل الطالب إعداد الرسالة تحت توجيه وا 

ي فمن خاللها متابعة الطالب فى المراحل التي وصل إليها  المشرف يستطيعلقاءات أسبوعية مجدولة بين الطالب والمشرف، 
 خالل ذلك. الرسالة وحل المشاكل التي تواجهه أوعداد البحث إ

لى رئيس إجاز رسائلهم ومشاريعهم، وتقديمها فى إنتقريرًا فصليًا عن طلبته الذين يشرف عليهم وعن مراحل تقدمهم  يعد المشرف .6
 .القسم

تهاء الطالب رئيس القسم يفيد بإنمنسق البرنامج ثم إلى صالحية إلى )إقرار( خطاب  بعد االنتهاء من إعداد الرسالة يرسل المشرف .7
إلى موقع  إدخالها قيقها لغويًا، وأنه تميثبت أن الرسالة تم تد ، مع أربع نسخ ورقية من الرسالة، على أن يقدم الطالب مامن الرسالة

Turnitin.com   (20)الحد األقصى للنسبة المقبولة%.  

ن خارج سالة، متحديد المحكم الخارجي للر ، والتي تقوم بلجنة الدراسات العليا بالكلية يتم رفع إقرار الصالحية ونسخ الرسالة إلى .8
 في مجال التخصص. الجامعة ومن األكاديميين الذين لديهم خبرة وكفاءة

اء الثة أعضثوتتكون اللجنة من ، أعضاء لجنة مناقشة الرسالة، وتاريخ ووقت ومكان المناقشة تحدد لجنة الدراسات العليا بالكلية .9
 ،ةعلى الرسال ، واألعضاء هم: المشرفالطالبولهم خبرة وكفاءه في مجال تخصص هيئة تدريس من رتبة أستاذ مساعد فما فوق 

 . ى من خارج الجامعة أو القسم، وممتحن داخلى من القسمخارجوممتحن 

طالب تم إعالم اليعلى لجنة المناقشة وتاريخ ووقت ومكان المناقشة، والبحث العلمي من عميد الدراسات العليا  النهائية موافقةالبعد  .10
ء لى أعضاقارير الفردية والجماعية إبذلك، ثم ترسل نسخ من الرسالة مع خطابات طلب مشاركة فى المناقشة ونماذج فارغة من الت

  من موعد المناقشة. أسبوعاللجنة قبل فترة ال تقل عن 
ح شكل يوضمنه، وتكتب تقريرًا جماعيًا عن ذلك ب ةتجتمع اللجنة وفق الوقت المحدد لمناقشة الطالب علنيًا فى الرسالة المقدم .11

 ما يلى:كوتتم إجراءات المناقشة  ًا فرديًا أيضًا عن الرسالة.اجتياز الرسالة من عدمه، مع العلم بأن كل ممتحن يقدم تقرير 

  وتقديم الطالب وأعضاء اللجنة.يعلن رئيس اللجنة بدء المناقشة 

  دقيقة. (20 – 15)يقوم الطالب بعرض ملخص عن رسالته لمدة 
  ى حدود الطالب فى رسالته ف عن إدارة المناقشة ويعطى الفرصة للطالب وأعضاء اللجنة لمناقشةيكون رئيس اللجنة مسؤواًل

دقائق للمشرف، ويحق  (10)دقيقة للممتحن الداخلى، و (20)دقيقة للممتحن الخارجى، و (30)دقيقة للطالب، و (15)
 والطلبة حضور المناقشة.اآلخرين الهيئة التدريسية ألعضاء 

 ار من كون القر بأغلبية أعضائها. ويتالذي يتخذ لجنة المناقشة بعد االنتهاء من مناقشة الطالب التخاذ القرار المناسب و  تجتمع
 حدى الخيارات االتية:إ

 .الرسالة مجازة 
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 .الرسالة مجازة بعد إجراء تعديالت طفيفة 

  جوهريةإجراء تعديالت  مجازة بعدالرسالة. 

 .الرسالة غير مجازة 

 الكلية  البرنامج، ثم رئيس القسم، وعميد منسقبأن الرسالة مجازة، يرسل التقرير الجماعى إلى ذا تضمن قرار اللجنة إ
 .وفق لوائح الجامعة إجراءات التخرجإلعتماده، ثم يرسل إلى قسم القبول والتسجيل الستكمال 

  لتعديالت يتابع المشرف إجراء الطالب لأو جوهرية بأن الرسالة مجازة بعد إجراء تعديالت طفيفة تضمن قرار اللجنة إذا
يرسل  ثمويجب أن تتم في فترة أقصاها شهر من تاريخ المناقشة وال تقل عن أسبوعين، أواًل، المطلوبة من قبل اللجنة 

م امج، ثالبرن منسقإقرار لرئيس القسم يفيد بانتهاء الطالب من التعديالت المطلوبة، ويرسل معه التقرير الجماعى إلى 
 . لجامعةاوفق لوائح  إجراءات التخرججيل الستكمال رئيس القسم، وعميد الكلية إلعتماده، ثم يرسل إلى قسم القبول والتس

  خرى بما أيعطى الطالب فرصة ثانية إلعادة كتابة الرسالة مرة الرسالة غير مجازة، وأخيرًا إذا تضمن قرار اللجنة بأن
 يتوافق مع شروط القبول والتسجيل.

 يلى: طلوبة وتغليفها كما سبق ذكره، كمابعد إجراء التعديالت الم الرسالة الجامعية بشكلها النهائييسلم الطالب  .12
 ( لمكتبة الجامعة، ونسختان إلى مكتبة الكلية/القسمنسختان أربع نسخ مجلدة تتضمن قرار المناقشة موزعة كالتالي.) 

  نسخة إليكترونية على قرص مدمجCD  بصيغةWord .كاًل  النسخة اإللكترونية الى أربعة ملفات وتقسم إلى مكتبة الجامعة
 حده حسب اآلتي:على 

 العربية.اللغة ملف يتضمن ملخص الرسالة ب 

  نجليزيةاإلاللغة ملخص الرسالة بملف يتضمن. 

 ( :لجنة  توقيعاتهداء، صفحة الشكر والتقدير، صفحة صفحة العنوان، صفحة اإلملف يتضمن الصفحات التالية
 المناقشة(.

  ة الرسالةلى نهايا  ملف يتضمن نص الرسالة بداية من صفحة المحتويات و. 

 مع نسخة إلكترونية على قرص مدمج  نسخة ورقية من الرسالةCD  بصيغةWord  إلى قسم التربية. وتقسم النسخة
 اإللكترونية الى أربعة ملفات كاًل على حده حسب اآلتي:

 .ملف يتضمن ملخص الرسالة بالعربية 

  نجليزيةملخص الرسالة باإلملف يتضمن. 

  :لجنة  توقيعاتهداء، صفحة الشكر والتقدير، صفحة صفحة العنوان، صفحة اإل)ملف يتضمن الصفحات التالية
 المناقشة(.

  لىملف يتضمن نص الرسالة بداية من صفحة المحتويات  .نهاية الرسالة وا 

 .ثالث نسخ ورقية إلى مشرف الكلية والممتحنين الداخلى والخارجى 

، كي لمكتبةى اكتروني وتقديمه مع نسخ الرسالة إللى موقع المكتبة االليجب على الطالب تعبئة نموذج تسليم الرسالة والمتوفر ع  .13
ذ ذلك يستطيع أن يخلى طرفه من المكتبة وأن يستكمل إجراءات التخرج من القبول والتسجيل. وعلى الجهات ذات االختصاص تنفي

 ومتابعته.

 بالنسبة لإلشراف على الرسالة، يجب مراعاة مايلي: .14
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  ة العلميرسائل الشراف على فى اإل أستاذ مساعد فما فوق فقط هم الذين لهم الحقمرتبة من هم فى معضاء هيئة التدريس أ
 لطلبة.ل

  ى فطلبة  9وز رفع العدد إلى ويج فقط فى الفصل الدراسى الواحد طلبة 6شراف على الرسائل العلمية هو الحد األقصى لإل
 .القسم على ذلكرئيس موافقة الحاالت الضرورية بعد 

 ذلك طبيعة البحثفي الجامعة إذا اقتضت خرى العلمية األقسام ن تعيين مشرف مساعد من األيمك. 

  وافقة مبديل، مع أخذ مشرف القسم بتسمية وم لظروف خاصة، يق شراف على الطالبالستمرار في اإللم يكن المشرف مستعدًا لإذا
 .الكلية على ذلك عميد

 
 :البحثية مواصفات إعداد الخطة -

مل، أو مشروع ع ىالبحث ه وخطة، الرسالة البحث متطلبًا أساسيًا ومرحلة مهمة قبل البدء في التنفيذ العملي لخطوات خطةعد ت .1
 خطة منظمة تجمع عناصر التفكير المسبق الالزمة لتحقيق الغرض من الدراسة.

، A4على ورق قياس  Simplified Arabic وبنوع 14ف لألسطر بحروف حجم ينبغي أن تكتب الخطة بمسافات سطر ونص .2
نى سم عدا عند الحافة اليم 2.5غامق، ويكون عرض الحافات  14غامق، والعناوين الفرعية حجم  16والعناوين الرئيسة حجم 
لمقدمة ا.....( في وسط أسفل الصفحة ابتداًء من 3، 2، 1سم. وترقم الصفحات باألرقام العربية ) 3.25)للغة العربية( فتكون 

 وحتى النهاية. 

 من األخطاء الطباعية وأن تطبع على وجه واحد. الخطةالتحقق من خلو  .3

البحث، /، مقدمة، مشكلة الدراسة/البحث وتساؤالته، حدود الدراسةالرسالة عنوانصفحة كمايلى: بالترتيب تكون محتويات الخطة  .4
جتمع ملبحث، أدوات الدراسة/البحث، مصطلحات الدراسة/البحث، أهداف الدراسة/البحث، أهمية الدراسة/البحث، منهج الدراسة/ا

 جريبى(،الدراسة/البحث، عينة الدراسة/البحث، متغيرات الدراسة/البحث، فروض الدراسة/البحث )فى حالة الدراسة أو البحث الت
 .إجراءات الدراسة/البحث، مراجع الدراسة/البحث

 .12جم ، حTimes New Romanلتزام باستخدام نوع الخط عند كتابة ملخص الرسالة باللغة االنجليزية والمراجع األجنبية يتم اال .5

 
 :رسالة الماجستيرعداد مواصفات إ -
 تتصف بمنهجية واضحة ومواصفات محددة وطريقة علمية في الكتابة.  أنرسالة الماجستير تمثل كتابات علمية ينبغي  .1

 ،A4على ورق قياس  Simplified Arabic  وبنوع 14سطر بحروف حجم سالة بمسافات سطر ونصف لألالر تكتب  أنينبغي  .2
نى سم عدا عند الحافة اليم 2.5ويكون عرض الحافات  ،غامق 14حجم  غامق، والعناوين الفرعية 16الرئيسة حجم  والعناوين

لمقدمة من ا سفل الصفحة ابتداءً .....( في وسط أ3، 2، 1ام العربية )رقسم. وترقم الصفحات باأل 3.25تكون )للغة العربية( ف
 .....(. ج، ب، ما الصفحات التي تسبق ذلك )الخالصة، المحتويات، الخ( فترقم باألرقام العربية الهجائية )أ،أحتى النهاية. و 

 صفحة. 200صفحة، وال يزيد عن  100أال يقل عدد صفحات الرسالة عن  .3

 ن تطبع على وجه واحد.أخطاء الطباعية و التحقق من خلو الرسالة من األ .4

 كمايلى:الرسالة تكون محتويات    .5
 ( صفحة العنوان باللغة العربية بخطSimplified Arabic) 
 إن وجدت( ية القرآنيةاآل( 
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  لجنة المناقشة توقيعاتصفحة 
 هداءاإل 
 مبالغة. أوسهاب إويكون مختصرًا دون أي  الشكر والتقدير 
  حثمنهج البو  ومشكلتها، ،ة وهدفهاويتضمن مقدمة تعريفية بالرسال ،كلمة 350العربية بما ال يزيد عن الملخص باللغة ،

 المقترحات. أوالنتائج والتوصيات  وأهم والعينة، واألدوات، واألساليب اإلحصائية،
  ا(.رقام الصفحات لكل منهأشكال والمالحق، و وكذلك الجداول واألومحتوياتها، جدول المحتويات )ويشمل عناوين الفصول  
 وتشمل: ،فصول الرسالة 

 النقاط التالية بالترتيب:ويشمل  ،العام للدراسة ن: المدخلالفصل األول بعنوا 
 .المقدمة 

 .مشكلة الدراسة وتساؤالتها 

 .حدود الدراسة 

 .مصطلحات الدراسة 

 .)فروض الدراسة )إذا كانت الدراسة تجريبية 

 .أهداف الدراسة 

 .أهمية الدراسة 

 :الفصل الثانى بعنوان: اإلطار النظرى والدراسات السابقة 

  سيتم  يتضمنه أو ما ة توضح مابمقدمة تمهيدي - كما فى بقية فصول الدراسة عدا الفصل األول –الفصل يبدأ هذا
 تناوله فى هذا الفصل.

 ة.يتم تقسيم هذا الفصل إلى جزأين الجزأ األول خاص باإلطار النظرى، والجزأ الثانى خاص بالدراسات السابق 
 ة.تابعة ومتتالية من العام إلى الخاص وفق متغيرات الدراسيقسم الجزأ الخاص باإلطار النظرى إلى محاور مت 
 من عدد صفحات الرسالة.30ال يزيد عن يفضل أ % 
  يثة، لى الحدإيقسم الجزأ الخاص بالدراسات السابقة إلى محاور متتابعة ومتتالية عربية وأجنبية من الدراسات القديمة

 يراتها والحديثة فقط قدر اإلمكان.على أن تذكر الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة ومتغ
 ستفادةيختتم الجزأ الخاص بالدراسات السابقة بتعقيب واستنتاجات من الباحث حول الدراسات السابقة، ثم أوجه اال 

 من تلك الدراسات.

 :جراءاتها  الفصل الثالث بعنوان: منهجية الدراسة وا 

واألساليب  متغيرات الدراسة، وأدوات الدراسة وكيفية بنائها،ويتضمن منهج الدراسة، ومجتمع الدراسة، والعينة ووصفها، و 
 .، وخطوات الدراسةاإلحصائية المستخدمة فى الدراسة

  ئج الدراسة وتوصياتهانتامناقشة الفصل الرابع بعنوان 

 البحوثويتضمن نتائج الدراسة وتفسيرها وتحليلها وكيفية اإلجابة عن أسئلة الدراسة، وتوصيات الدراسة، والدراسات و 
 المقترحة.

  مراجع الدراسة، ويتبع طريقةقائمة APA فى نهايتها. المراجعقائمة متن الرسالة وفى  في لغرض التوثيق 

 .مالحق الدراسة، وتكتب بالترتيب وفق إجراءات سير الدراسة 
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 ة الرسالة ويوضع في نهاي كلمة ويوضع بعد صفحة العنوان باللغة االنجليزية 350ال يزيد عن بما نجليزية ص باللغة اإلالملخ
 من جهة اليسار.

  نوع الخط( صفحة العنوان باللغة االنجليزيةTimes New Roman و .)جهة اليسار.الرسالة ول صفحة من أوضع في ت 
 يالكارتونوع غامق وأن يكون الجالد من الن خضرأالنهائى بعد مناقشتها وتعديلها وفق آراء المحكمين الرسالة لون  أن يكونيراعى  .6

 العربية( غالف باللغة -1)رقم النموذج المرفق  مبين فيهو على الغالف كما  تكون كتابة العنوان .Hard cover)السميك )
 عنوان الرسالة والسنةتب على كعب الرسالة اسم الطالب و يكو  وباللون الذهبي.ة االنجليزية( غالف باللغ -2والنموذج المرفق )رقم 

 (.3)رقم  المرفق النموذجمبين في هو كما الكعب  وأسفلسم من أعلى  2مسافة ويترك 

 الهوامش: يمكن للباحث استخدام الهوامش في الحاالت االتية: .7
 .شرح بعض المفردات أو مناقشة قضية 

 .تصحيح بعض أخطاء النصوص والتعليق أو االقتراح عليها 

 .اإلشارة إلى مراجع أخرى تعالج الفكرة نفسها 

 اة شخص له أهمية في البحث أو التعريف به.تقديم نبذة قصيرة عن حي 

 .الداللة على المصادر التي تتضمن أدلة تدعم أو تعارض رأيه 

 .إحالة القارئ إلى مواد في مواضيع أخرى من البحث 

يوضع النص المقتبس بين عالمتي التنصيص، ويراعى عدم المبالغة بنقل النصوص  المراجعحد عند االقتباس الحرفي من أ .8
 ال عند الضرورة.إالحرفية 

 . تواهيوضع رقم للجدول في أعلى الجدول وترقم الجداول بشكل متسلسل كما يوضع عنوان للجدول يبين مح .9
ء ود جز وفي حالة وج،  APAأن يكتب المرجع في أسفل الجدول وفق نظام و ، 12، فيتم استخدام حجم خط في حالة وجود الجدول .10

 . ( فقد احتسبت من قبل الباحث: أما النسب المئوية )مثالً  ، فتضاف عبارةمن الجداول من عمل الباحث
 نه.المخطط مع عنوان واضح يبين مضمو  أوالرسم  أوسفل الشكل أرقام لها أو مخططات فتوضع أرسوم  أوشكال في حالة وجود أ .11

خر صحيح للترقيم شرط توحيد نظام آ وهكذا (، أو -، *-أ ،-1واًل:، في متن الرسالة يتم ترتيب فقرات الموضوع بالشكل اآلتي )أ .12
 نظام الترقيم فى الرسالة كلها.

 .12جم ، حTimes New Romanيتم االلتزام باستخدام نوع الخط  عند كتابة ملخص الرسالة باللغة االنجليزية والمراجع األجنبية .13

 
 جدول زمني يوضح توقيتات إعداد الرسالة وفق مراحلها المختلفة: -
 مالحظات حد األقصىال الحد األدنى النشاط م
تعيين مشرف  1

 للطالب

الفترة المخصصة 
 للتسجيل

الفترة المخصصة 
 للحذف واإلضافة

 تحدد تلك الفترة من قبل إدارة الجامعة
  

تحديد موعد  2
ثابت أسبوعى 
إللتقاء الطالب 

 بالمشرف

بداية األسبوع 
 األول من الدراسة

نهاية األسبوع األول 
 من الدراسة

حديد ذلك الموعد مع الطالب، على أن يعلن فى يقوم المشرف بت
 جدول المشرف على باب غرفته 

له  المشرفالطالب بإعداد خطة البحث مع متابعة يقوم  .1العاشر من سبوع األمن الرابع سبوع األخطة تقديم  3
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جازتهاالبحث  بداية الفصل  وا 
 األول الدراسي

بداية الفصل 
 الدراسى األول

 خطوة خطوة. 
ا فى صورتها النهائية واعتمادها من المشرف بعد إعداده .2

لمناقشتها يتم عرضها فى السيمينار األسبوعى لقسم التربية 
 جازتها للبحث. وا  

البحث حتى نهاية  خطةفي حالة فشل الطالب في تقديم و  .3
 يعتبر منسحباً  العاشر من بداية الفصل الدراسىسبوع األ
 المقرر.من 

كتابة اإلطار  4
النظري 
ت والدراسا

السابقة وتقديمه 
 للمشرف

الثانى سبوع األ
عشر من بداية 
الفصل الدراسى 

 األول

الخامس سبوع األ
عشر من بداية 
الفصل الدراسى 

 األول

نجازاته فى  يقوم المشرف بإعداد تقرير عن أداء الطالب .1 وا 
فى نهاية الفصل الدراسى األول، وتقديمه لرئيس  الرسالة

 قسم التربية.
فى نهاية الفصل الدراسى األول،   PRدرجة للطالب يعطي  .2

 ت تحت اإلعداد.البحث ما زالالرسالة/وهي تعني أن 

إعداد أدوات  5
 البحث وتقنينها

من األول سبوع األ
بداية الفصل 

 الثانى الدراسي

من الثالث سبوع األ
بداية الفصل 

 الثانى الدراسي

 يتابع المشرف الطالب خطوة خطوة 

جمع البيانات  6
وتحليلها 
وتقديمها 
 للمشرف

الخامس سبوع األ
من بداية الفصل 

 الثانى الدراسي

من السابع سبوع األ
بداية الفصل 

 الثانى الدراسي

 يتابع المشرف الطالب خطوة خطوة 

كتابة النتائج  7
والتوصيات 
وتقديمها 
 للمشرف

التاسع سبوع األ
من بداية الفصل 

 الثانى الدراسي

من العاشر سبوع األ
بداية الفصل 

 الثانى لدراسيا

 يتابع المشرف الطالب خطوة خطوة 

تسليم المسودة  8
 للرسالةولى األ

الحادى سبوع األ
من بداية عشر 

 الفصل الدراسي
 الثانى

الثانى عشر سبوع األ
من بداية الفصل 

 الثانى الدراسي

 يتابع المشرف الطالب خطوة خطوة 

تسليم المسودة  9
 للرسالة النهائية

الثالث سبوع األ
من بداية شر ع

 الفصل الدراسي
 الثانى

الخامس سبوع األ
من بداية عشر 

 الفصل الدراسي
 الثانى

نجازاته فى  .1 يقوم المشرف بإعداد تقرير عن أداء الطالب وا 
الرسالة/البحث فى نهاية الفصل الدراسى الثانى، وتقديمه 

 لرئيس قسم التربية.
يقوم المشرف بإجراء ترتيبات مناقشة الطالب مع رئيس  .2

خطار الطالب بذلك.  القسم وا 
في حالة فشل الطالب في تقديم المسودة النهائية بنهاية  .3
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وهي تعني أن   PRالفصل الدراسى الثانى يعطي درجة 
الرسالة/البحث ما زالت تحت اإلعداد ويسمح للطالب 
جراء المناقشة خالل الفصل الدراسي  باستكمال إعدادها وا 

 البحثنجاز الرسالة/الثالث. وفى حالة فشل الطالب فى إ
 فى الفترة المحددة يعتبر راسبًا.

فى بعض الحاالت الخاصة يمكن تمديد للطالب فصل  .4
جراء  دراسى رابع الستكمال إعداد الرسالة/المشروع وا 
المناقشة وذلك بعد اعتماد رئيس القسم وعميد الكلية الطلب 

  المقدم من الطالب بشأن ذلك.
 

 االختبار الشامل: -
بنسبة دة، و ساعة معتم (33)للبرنامج بواقع أن يجتاز الطالب المقررات الدراسية المتضمنة بجدول الخطة الدراسية األساسية  بعد     

األخير في دراسته أن يلتحق باالختبار يحق له في الفصل التالي للفصل  معدل عام% 75، % لكل مقرر70تقل عن  نجاح ال
 الشامل، وفقًا للضوابط التالية:

 الفصل األخير لدراسته. مع تسجيل مقرراتسجل الطالب لمقرر االختبار الشامل على نظام اللوجوس أن ي .1
ث ج البحيهدف االختبار الشامل إلى قياس المهارات العقلية العليا للطالب في أربعة مقررات أساسية في البرنامج، وهي: مناه .2

 . ه(، ومهارات اإلرشاد النفسيليباإلرشاد النفسي )نظرياته وأساالتربوي، اإلحصاء التربوي، 
 يتم إعداد االختبار الشامل وتصحيحه من قبل لجنة متخصصة في المناهج وطرائق التدريس يحددها قسم التربية. .3
 داخل سلطنة عمان أو خارجها. اإلرشاد النفسي يتم مراجعة االختبار خارجيًا من قبل أحد األساتذة المتخصصين في  .4

ات مقسمة على جزأين كل جزء ساعتان. الجزء األول لمقرري التخصص وهما اإلرشاد النفسي )نظري ت،( ساعا4زمن االختبار ) .5
 وأساليب( ومهارات اإلرشاد النفسي. والجزء الثاني مخصص لمناهج البحث في التربية وعلم النفس واإلحصاء التربوي.

ت % من درجا70ر الشامل أن يحصل على نسبة مئوية يتطلب اجتياز الطالب لالختبا( درجة، 100درجة االختبار الشامل من ) .6
 االختبار كحد أدنى.

س لى رئيإبعد رصد درجات االختبار، وتعبئة استمارة التقرير الفردي لكل طالب، واعتمادها من قبل اللجنة المختصة يتم رفعها  .7
لبة عبر نها للطالنتيجة على نظام اللوجوس واعالالقسم، ثم لعميد الكلية لالعتماد، ومن ثم يتم رفعها إلى القبول والتسجيل لتسجيل 

 موقعهم االلكترونى.
لين ل الفص، ويجب عليه إعادة االختبار خاليحق للطالب الذي أخفق في االختبار للمرة األولى أن يعيد االختبار مرة ثانية فقط .8

ذا أخفق الطالبالدراسيين التاليين  في الدراسات العليا. الدبلوم ة للمرة الثانية يعطى له درج في االختبار . وا 
 : محتوى االختبار الشامل

 يتم االختبار الشامل في المقررات التالية:
 الوزن النسبي اسم المقرر المقرر رمز

EDUC 704 30 ساليبه(أ-اإلرشاد النفسى )نظرياته% 
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EDUC 709 30 مهارات اإلرشاد النفسى% 

EDUC 705 20 مناهج البحث في التربية% 

EDUC 701 20 اإلحصاء التربوى% 

 
 :: الضوابط واللوائحثالثاً 
 :لدراسة هذا البرنامج ظفار جامعة إلى بها معترف أخرى جامعة / كلية من االنتقال -

جامعة ظفار  ىإلنتقال تقديم طلب لال في السلطنةمن قبل وزارة التعليم العالي  بها معترف كلية أو جامعة فيدرس ي طالب ألي يحق     
 ذيال ةلكليا ديلعم توصياته يقدم الذيقسم التربية على ذلك،  موافقةو  ،ةالمطلوبيستوفي شروط القبول  أنعلى  ،سة هذا البرنامجلدرا

 ، مع مراعاة الشروط التالية عند معادلة المواد:والتسجيل القبول مدير إلى دراستها بعد بدوره حيلهاي
 امج دراسي محدد.يشترط لمعادلة أي مقرر دراسي أن يكون ضمن برن .1

 ال تعتمد المواضيع ذات الساعات المعتمدة المساوية ) صفر( ) بدون وحدات (. .2

  .يشترط لمعادلة أي مقرر دراسي أن تكون ساعاته الدراسية المعتمدة معادلة لتلك الموجودة في جامعة ظفار .3

 .والمفردات وعدد الساعات المعتمدة يشترط لمعادلة أي مقرر دراسي وجود ما يماثله في جامعة ظفار من حيث العنوان .4

سبقة موافقة مجامعة، إال إذا حصل الطالب على الجامعة بعد التسجيل في المعادلة أي مقرر دراسي يتم إنجازه خارج  يجوز ال .5
 مكتوبة من الكلية ومن رئيس جامعة ظفار.

  ساعات معتمدة. 6عن يجب أن اليتجاوز عدد الوحدات التي يمكن معادلتها  .6

 القبول والتسجيل. قسمسل الى ب وتتطلب مصادقة العميد ومن ثم تر في معادلة الطاللجنة المعادالت بالقسم  تنظر .7

 
 :واإلرشاد األكاديمى للطلبةتوجيه ال -

أوقات بعندما يتم قبول الطالب في برامج الماجستير يعين له مرشد أكاديمي، وتحدد له طريقة االتصال مع المرشد في مكتبه      
وضيح تبالقسم حيث يتولى األساتذة  القسم لجميع طلبة البرامج في مستهل كل فصل دراسي، من خالل محاضرة إرشادية يعقدهانة معي

ة ومصفوف ومعايير النجاح والرسوبيير التقويم ونظام منح الدرجات، جميع اللوائح لزيادة وعي الطلبة بنظام الدراسة وأساليب ومعا
 :يليفيما  مرشد األكاديميويتمثل دور ال التقديرات.

برنامج رشادهم إلى أفضل السبل التي تساعدهم على التكيف مع متطلبات العدة الطلبة على التسجيل، وا  شرح خطة الدراسة، ومسا .1
 والحفاظ على المعدل التراكمي المطلوب.

 كاديمية.بة في فهم المنهج ومسؤولياتهم األمساعدة الطل .2

 خالقية والمهنية.لى المعايير األتشجيع الطلبة على االلتزام بأع .3

 مساعدة الطلبة في التخفيف من مخاوفهم وحل المشاكل ذات الصلة عند حدوثها. .4

 وااللتزام بتعليمات وقواعد الجامعة.حث الطلبة على معرفة وفهم  .5

 يوم لغاية التخرج. أولكاديميًا من أمراقبة تقدم الطلبة  .6

 .هالحل قائمناقشة المشاكل مع الطلبة والتوصية بطر  .7
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 .رشاد في المستقبلستفادة منها في تقديم النصح واإلاالحتفاظ بالمالحظات حول تقدم الطالب لال .8

 مثل الغيابات الزائدة عن الحد والعالمات المنخفضة.ومناقشتها التعرف على بعض الحاالت غير العادية  .9

 .مساعدة الطلبة في فهم تعقيدات البيئة المحيطة .10

 .SPSSتفادة من أجهزة الحاسوب واكتساب مهارات تطبيقات برنامج تدريب الطلبة على االس .11
 لفهرسةباستخدام ا توجيه الطلبة إلى االستفادة من المكتبة والتنسيق مع القائمين عليها لمساعدتهم في الوصول إلى المراجع .12

 وكذلك الوصول إلى المراجع االلكترونية بسهولة ويسر.األلكترونية، 
 وتوعية الطلبة بأهمية الوقت وحسن استثماره.الزمنية الدراسية لكل فصل دراسي، تسليم كل طالب الخطة  .13
 مساعدة الطلبة في التغلب على جميع العقبات التي قد تحد من تقدمهم الدراسي والتحصيلي. .14
 التنسيق مع مشرف كل طالب لمتابعة حسن سير الطلبة في إعداد خطط رسائلهم ومشروعاتهم. .15

 

 الحذف واإلضافة: -

 تبع جامعة ظفار نظام الساعات المعتمدة حيث يسجل الطالب عدد معين من الساعات المعتمدة في كل فصل دراسي. يتمت
سي، الدرا إعطاء الطالب الفرصة الختيار مقرراته بالتشاور مع المرشد األكاديمي خالل فترة التسجيل. ومع ذلك، بعد اختيار الجدول

ل القبو  خالل فترة الحذف واإلضافة من خالل تقديم "نموذج الحذف واإلضافة" معتمد إلى مكتب الطالب لديه الفرصة إلجراء تغييرات
والتسجيل. يجب على الطالب الحرص على عدم تغيير جميع المقررات التي اختارها سابقا، ولكن مقرر واحد فقط أو اثنين من 

 المقررات، إذا كان التغيير ال بد منه.

مني في عادة األسبوع األول من الفصل الدراسي. ستظهر فقط المقررات التي تبقى في الجدول الز فترة الحذف / اإلضافة هي 
الحذف  د فترةاليوم األخير من فترة الحذف / اإلضافة في السجل األكاديمي الدائم للطالب. ال يسمح بأي تغييرات في الجدول الزمني بع

 ي وموافقة اللجنة اإلدارية للكلية.اإلضافة دون الحصول على إذن من المرشد األكاديم /

 الحذف: -أ 

ل ا( خاليسمح للطالب، بعد موافقة مرشده األكاديمي، بإجراء بعض التعديالت في برنامجه الدراسي )أي إضافة بعض المساقات وحذفه 
اديمي د األكعلى موافقة المرش األسبوع األول من الفصل الدراسي، وال يحق له إجراء أية تعديالت بعد انقضاء هذه المهلة دون الحصول

ساقين د أو مفي الكلية أو عميد الكلية. وعلى الطالب أن يتنبه إلى عدم تغيير كل المساقات التي اختارها إذ يحق له تغيير مساق واح
 فقط، في حال كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك. 

 

 اإلضافة: -ب 

 يمكن للطالب اضافة أي مقرر بشرط: 

 دة في كل فصل دراسي.ساعة معتم 12األعلى للعبء الدراسي المسموح به للتسجيل وهو عدم تجاوز الحد  -1

 عدم وجود تعارض في الجدول الدراسي . -2

 جود إمكانية للتسجيل في إحدى شعب المقرر الدراسي المراد إضافته .و  -3

 
 الحضور الصفي وقوانين الغياب: -
 تعتبر واجبة.  حضور حصص التدريس واألنشطة ذات الصلة بالمقرر .1

 % من عدد المحاضرات المقررة للمساق. 25اليسمح للطالب أن يغيب أكثر من  .2
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% 15% إنذار أول،  5، وذلك وفقًا للمعايير التالية:  WA% من عدد محاضرات المقرر يعطى 25أى طالب يغيب أكثر من  .3
يتم سكما  ،إيميل الطالب إلى (SAO)ريق النظام عن طتلك اإلنذارات رسال ويتم إ .( WA% إنسحاب من المقرر )25إنذار ثان، 

 .األكاديميالمرشد  أوالمدرس  من قبل عالم الطالب شفهياً إ

 إذا إال االختبار، ذلك في صفر عالمة على يحصلفى أى مساق  خالل الفصل الدراسى إلزامي اختبار أي عن بيغتيالطالب الذي  .4

ختبار النهائى رس إعادة االختبار له مرة أخرى أو يعطى نسبة درجة الطالب فى االمدرس المساق فيمكن للمد وقبله شرعياً  عذراً  قدم
 لذلك االختبار. والخيار الثانى هو المعمول به داخل قسم التربية.

 اعذرً  طلبًا مخصصًا لذلك يتضمن يقّدم لم ما" فرعالمة "ص حصل علىي مساق ألي الفصل نهاية إختبار عن بيغتي لذياالطالب  .5
فإذا  هاء االختبار.اللجنة اإلدارية بالكلية خالل أسبوعين من انتو ورئيس القسم  مدرس المساق هيقبل موثقًا من الجهات الرسميةًا شرعي

 تعتبر الو ،  "I" مكتمل غير الطالب عالمة تبقىو  "I" مكتمل غير عالمةمن المدرس واللجنة يعطى الطالب  حصل على الموافقة

لفصل الذى تغيب خالل أربعة أسابيع من بداية الفصل الدراسى التالى ل المحدد الموعد في االختبار يقدم أن إلى نهائية العالمة هذه
 بتغيير اخاصً  طلبا المادة مدرس يمأل ،عليه درجة وينال المكتمل، غير العمل الطالب ينهي أن بعدو  فيه الطالب عن االختبار.

إلى  "I" تملمك غيروأخيرًا قسم القبول التسجيل، ومن ثم تغير درجة الطالب من رئيس القسم، ثم عميد الكلية،  إلى ويرفع ،الدرجة
 .الدرجة التى يحصل عليها فى المساق

ساعات معتمدة 6ال يجوز فصل الطالب من مساق ما ألي سبب إذا كان ذلك سيؤدي الى انخفاض عبئه الدراسي إلى أقل من  .6
لى مكتب اتمت الموافقة على سحب الطالب من المساق، ترسل رسالة بهذا الخصوص دون موافقة اللجنة اإلدارية بالكلية. فإذا ما 

 القبول والتسجيل لسحب الطالب.

 سياسة الحضور واالنصراف الجديدة للجامعة ال تقبل االلتماسات.  .7

 
  االنسحاب من المساقات: -
 .WA% يعطوا 25تم انسحابهم من المساق نتيجة الغياب المفرط  الذينالطالب  .1

 .Wينسحب من إحدى مساقاته أو يلزم بذلك على عالمة  الذيحصل الطالب ي .2

ل فصل كال يسمح للطالب أن ينسحب من إحدى مساقاته أو أن يلزم باالنسحاب إال في المدة المحددة من قبل الجامعة فى بداية  .3
ذا تعدى المدة المحددة يجب أن الصيفي فصلال في الرابع واألسبوعأدراسى اعتيادى  ارية في يحصل على موافقة اللجنة اإلد، وا 

 الكلية.
اليحق للطالب أن ينسحب من إحدى مساقاته أو إلزامه باالنسحاب في حال سينقص ذلك من عدد ساعاته المعتمدة في هدا  .4

 ساعات معتمدة إال إذا حصل على موافقة مسبقة من اللجنة اإلدارية في الكلية. 3الفصل الدراسى إلى مادون 
من يرغب في غير ذلك يجب أن يلتمس موافقة اللجنة واحد في الفصل الدراسي ال غير، و االنسحاب من مساق  يحق للطالب .5

 اإلدارية في الكلية.

 
 تعليمات القاعات االمتحانية: -
 دقيقة على األقل من موعد االمتحان. 15على الطالب التواجد في قاعة االمتحان قبل  .1

 إلى قاعة االمتحان. على الطالب إحضار البطاقة الجامعية .2

 يمنع إدخال الكتب والنوتات واألوراق الخاصة باالمتحان إلى داخل قاعة االمتحان. .3
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 يمنع استخدام الحاسبات القابلة للبرمجة. .4

 يمنع الحديث بين الطلبة أثناء االمتحان وبأي طريقة من طرق التواصل. .5

 يجب أن يكون الهاتف النقال مغلقًا طوال فترة االمتحان. .6

 ن طلب المساعدة عن طريق االستفسار من المراقب في القاعة االمتحانبة.يمك .7

ذايمنع الطالب من مغادرة القاعة االمتحانية تحت أى سبب من األسباب إال فى الحاالت الضرورية التى يحددها المراقبو  .8 خرج  ن، وا 
 الطالب من قاعة االمتحان دون موافقة المراقبين لن يسمح له بالعودة.

 للطالب بمغادرة القاعة االمتحانية إال بعد مرور نصف الوقت المخصص لالمتحان. ال يسمح .9

 
عادة دراستها: الدراسية المساقات في الرسوب -  وا 

 % فى أى مساق يعتبر راسبًا فى ذلك المساق.70يحصل على درجة أقل من  الذيالطالب  .1
ى ذلك فيرسب فيه الطالب فقط ويكون سبب لرسوبه  الذيبار االخت يعيد أن له اليسمح المساقات، أحد في الطالب رسوب حال في .2

 بالكامل عند طرحه. المساق يعيد أن عليه يجبالمساق، بل 
 المعدل حساب في األعلى العالمةتحتسب  اإلعادة، حال في، و مرات ثالث من أكثر نفسه المساق دييع أنللطالب  يسمح ال .3

  .الدائم الطالب جلستسجل في  المساق عالمات كلإال أن  اإلجمالي،
% 75أقل من  إجمالي معدل على% كحد أدنى للتخرج، وفى حال عدم حصوله 75يجب أن يحصل الطالب على معدل إجمالى  .4

 .سهاأقل درجة فى المساقات التى در  فيها نال التي المساقات إعادة أو إضافية مساقات يدرس أن منه يطلب اختصاصه حقل في

 
 التماس إعادة الدرجات: -

تدقيق بمدرسه يحدد مدرس المادة عالمة الطلبة النهائية معتمدًا على نتائجهم األكاديمية خالل الفصل. ويسمح للطالب أن يقدم طلبًا ل
لطلب اإجاباته. تعرض النتيجة على مدير البرنامج وعميد الكلية لغرض المصادقة، ويكون القرار نهائيًا. وتكون إجراءات تقديم 

 :جية كاآلتيوالحصول على النتي
 .يملئ الطالب استمارة إلتماس مراجعة العالمة )الدرجة( والمتوفرة لدى منسقة البرنامج .1
 .يحدد موعد للطالب لمراجعة العالمة بالتنسيق مع أستاذ المقرر المعني .2
لكلية عميد ا يقوم أستاذ المقرر باإلجابة على االستمارة وتسليمها إلى مدير البرنامج لغرض المصادقة ومن ثم تعرض على .3

 .لغرض المصادقة النهائية
 .ترسل نسخة من االستمارة إلى قسم التسجيل لغرض الحفظ أو/ وتعديل الدرجة )في حالة وجود تعديل في درجة الطالب( .4
 يوم عمل من تاريخ تقديم اإللتماس. 15يحصل الطالب على نتيجة اإللتماس بمراجعة مكتب عميد الكلية خالل  .5

 
 :يمي ورفعهاإلنذار األكاد -

 :يوضع الطالب تحت اإلنذار األكاديمي في الحاالت اآلتية
( مما يعني أن 1،1% في نهاية الفصل الدراسي الثاني االعتيادي، ويرمز لوضعه األكاديمي )75معدله التراكمي دون  .1

 قط.ولى ولما مجموعه مالحظة واحدة فالطالب حصل على مالحظة أكاديمية أ
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( مما يعني 2،2( أو )1،1% في نهاية الفصل الدراسي الثالث االعتيادي، ويرمز لوضعه األكاديمي )70 معدله الفصلي دون .2
 .أن الطالب حصل على مالحظة أكاديمية أولى ولما مجموعه مالحظة واحدة فقط أو مالحظتان لما مجموعه مالحظتان

أو أي فصل الحق، باستثناء فصل الصيف، ويرمز  % في نهاية الفصل الدراسي الرابع االعتيادي75معدله الفصلي دون  .3
دة ( مما يعني أن الطالب حصل على مالحظة أكاديمية أولى ولما مجموعه مالحظة واح3،3( أو )2،2( أو )1،1لوضعه األكاديمي )

 .فقط أو مالحظتان لما مجموعه مالحظتان أو ثالث مالحظات لما مجموعه ثالث مالحظات
% في  75% في الفصل االعتيادي الثالث أو 70مي عن الطالب حين يحصل على معدل فصلي أدناه يرفع اإلنذار األكادي .4

 ق.الرابع أو في اي فصل اعتيادي الحالفصل االعتيادي 
يجب العمل على رفع اإلنذار األكاديمي خالل فصلين اعتياديين من تاريخ اصدار اإلنذار، باستثناء فصل الصيف، وفي حال  .5

 وضع الطالب على الئحة االنذار األكاديمي المشدد ولمدة فصل دراسي واحد فقط.تعذر ذلك، ي

 
 تأجيل الدراسة أو االنسحاب من البرنامج: -
تكون  يسمح للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل الفصل خالل األسابيع األربعة األولى من بدء الدراسة أو في أي وقت آخر على أن .1

، بما فيه منفصلين ال يمكن أن تزيد فترة التأجيل عن فصلين دراسيين متتاليين أوو  اإلدارية بالكلية.بأعذار يقبل بها القسم واللجنة 
 الفصل الذي تم التأجيل فيه.  

 كتبم من الغرض لهذا مخصصاً  طلباً  يمأل أن عليه ولكن يشاء، وقت يأ فيالبرنامج  من لالنسحاب طلبا يقدم أن للطالب يجوز .2
 عند ومالرس باسترداد المتعلقة الجامعة بسياسة االلتزام الطالب وعلى. نترنتاإل على الجامعة موقع من أو والتسجيل القبول

   .في فقرة استرداد الرسوم الدراسية والمذكورة االنسحاب

عد ة بال يجوز للطالب أن ينقطع عن الدراسة مدة أكثر من فصلين متتاليين أو منفصلين، وعلى الطالب الذي يعود إلى الجامع .3
 انقطاع أن يمأل طلبًا بذلك علمًا بأن الطالب سيحتفظ بسجله الدراسي خالل مدة انقطاعه.

حتفاظ الب باالإذا تعدى انقطاع الطالب مدة فصلين دراسيين، فعليه أن يقدم طلبًا جديدًا، ويجوز للقسم وعميد الكلية أن يسمح للط .4
ال اعتبر طالبًا مستجدًا.  بسجله الدراسي، وا 

 

عادة التسجيل:  الجامعة من الفصل -  وا 

  التالية: لألسباب تخصص اإلرشاد النفسي التربية ماجستيربرنامج  من الطالب يفصل .1
 دمشدّ  إنذار بعد الصيف، فصل باستثناء ،اعتيادي واحد فصل خالل المشدد األكاديمي اإلنذار من خلصيت أن عليه تعذر إذا . 
 ن حتى الجامعة من الطالب فصل يمكن ،يننظامي يندراسي لينفص ةمد األكاديمي اإلنذار الئحة على استمر إذا  نتهس في كان وا 

 . األخيرة الدراسية
 الدراسة لمتابعة أخالقياً  أو أكاديمياً  مؤهل غير اعتبر إذا . 

 فصله بعد بها إلتحق بها معترف جامعة من وتوصية مقبول سجل على هحصول عند تسجيله يعاد أن فصل الذي للطالب يسمح .2
 . صحية أو شخصية ألسباب الجامعة غادر الذي الطالب يستثنىو . معتمدة ساعة 12 األقل على فيها درسو 

 جامعة في% 70 ال تقل عن درجة على يحصل أنعلى الطالب  يجبو . الطالب عمل مسار يقيم أن بعد المعتمدة الساعات تحول .3
  . تحويلها يود التي المساقات كل . وتنطبق هذه اإلجراءات أيضًا علىظفار
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 واستردادها: الرسوم الدراسية -
 ةوتبلغ للساع الدراسى، التكلفة اإلجمالية للرسوم الدراسية تحتسب بناًء على عدد الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في الفصل .1

صص المبلغ المخ ، باإلضافة إلىر.ع 4125=33×125يقدر بـ برنامج ال رسوم ماليإج ، وبذلك يكونلاير عماني 125الواحدة 
 علم النفس.غير المتخصص فى للعدد ساعات المقررات االستدراكية للطالب 

تسدد الرسوم واألقساط مقدمًا، وذلك خالل فترة التسجيل التي تسبق تاريخ بدء الدراسة فى كل فصل دراسى والتى تحددها الجامعة.  .2
قساط المتأخرة ويتوجب على الطالب المتأخر في الدفع غرامة ويعتبر األسبوع الدراسي األول من كل فصل آخر فرصة لتسديد األ

 ر.ع.  25تأخير مقدارها 

 عمانى لاير (50)إذا قام الطالب بالتسجيل بعد االنتهاء من المدة المحددة للتسجيل )التسجيل المتأخر( فيتوجب عليه دفع مبلغ  .3
 يسجلها فى الفصل الدراسى.كغرامة تأخير خالف المبلغ المستحق عليه حسب عدد المساقات التى 

 وقيتت على عتمدت الرسوم استعادة ولكن واستعادة الرسوم الدراسية التى دفعها، الدراسي الفصل من االنسحاب الطالب يستطيع .4
 :يلي، كما اإلنسحاب

 كاملة الدراسية الرسوم يستعيد فإنه الدراسة بدء قبل الطالب انسحب إذا. 

 الرسوم من %50 فيخسر( الدراسة بداية من ولاأل سبوعاأل خالل) افةضواإل السحب فترة خالل انسحب إذا. 

 له يحق ال ،الدراسي الفصل من األول األسبوع انتهاء بعد قرر االنسحاب إذا بمعنى آخر ضافة،واإل السحب فترة بعد بحانس ذاإ 
 .دفعه مبلغ أي استرداد

 

 :منع االنتحالو  ياألكاديمي الصدق -
  ".مثل هذا العمل نشر تم أو لم يتم سواء، شخص آخر عمل منستخدام غير مصرح به ا بأنه: االنتحال يعرف .1
  .الطالبي أو العمل المهام األكاديمية في أي نوع من غير مصرح بها مساعدة هو الغش .2
يجاد سبل و  معلومات ممنوعة؛ أو مواد باستخدام؛ المعلومات من اآلخرينتلقي عطاء و وا عن طريق أخذ الغش يحدث .3  مليةع مع رارللفا 

 (. الكذب أو، وفاة في العائلة المرض أو، مدعيا اصابةتزوير التقييم )
 أخرى غير عادلة أي وسيلة توظيف سعى إلىي وال وظفي وال االنتحال في شاركي الأ ظفار في جامعة على الطالب يجب .4

  .يجامع مقررأي  كجزء من للتقييم العمل المقدم شكل آخر من أشكال في أو االختبارإلجراء
 .مناسبالتخاذ اإلجراء ال المخالفة التي وقعت فيهاكلية اإلدارية لل إلى اللجنة يحال الغش أو االنتحال شخص متهم بارتكاب أي .5
 
 :المخالفات المسلكية -

بتخريج  أيضابينما تسعى جامعة ظفار إلى تنمية اإلحساس االجتماعي عند الطالب ومعارفه ومهاراته المهنية، غير أنها تلتزم      
 لحق فيطلبة مسئولين يحترمون القوانين ويعملون بموجبها ويكونون جديرين بحمل اسم جامعة ظفار. ولذا تحتفظ الجامعة لنفسها با

.وتتراوح لجامعةاتطبيق إجراءات سلوكية تتناسب مع المخالفة للقوانين العمانية أو ما يتعارض مع األنظمة واللوائح المرعية اإلجراء في 
ءات إلجراءات السلوكية بين توجيه اإلنذار والفصل من الجامعة، وذلك وفق نوع المخالفة. يحق لكل مدرس أن يطبق بعض اإلجراا

ى تاج إلالسلوكية، بينما يبقى حق االستبعاد المؤقت أو الطرد منوطا بعميد الكلية. ولكن القصاص األشد وهو الفصل النهائي، فيح
البة ة إلى ذلك، يتوجب على أي موظف في الجامعة يشاهد اعتداء أو ارتكاب مخالفة من أي طالب أو طموافقة مجلس الجامعة. إضاف

 أن يبلغ عنها إلى عميد الكلية المعني بذلك.

 تكون محدودة على ما يلي: أنالمخالفات المسلكية التي تخضع للمساءلة تشمل دون  إن
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 الجامعة. أوالبالد سمعة  أوالعقائد الدينية  إلىقول يسيء  أوعمل  أي .1
 قول يخالف السلوك الحميد داخل وخارج الجامعة. أوعمل  أي .2
 التدخين ضمن حرم الجامعة. .3
باتخاذ عمل  ، حيث يعرف االنتحالتالمقاال أوالتقارير  أواالنتحال في الفروض البيتية  أومحاولة الغش في االختبارات  أوالغش  .4

 .نفسهه عمل الطالب على ان وتقديمهكلي  أوبشكل رئيسي  اآلخرين
 العملية. أوالمحاضرات النظرية  أوالتشويش خالل االختبارات  .5
 ظما.تالقيام بالواجبات التي تتطلب حضورا من أورفض حضور المحاضرات  .6
 موظف من موظفي الجامعة. أو آخرشتيمة طالب  أوعمل عدواني  أي .7
 معة.الجا إدارةخطي من  إذنما شابة من العمل المنظم دون مؤتمرات و  أومنظفات  أوجمعيات  أوتنظيم لجان  أوالمشاركة في  .8
 لجامعة.ا إدارةخطي من  إذنتواقيع دون  أوجمع تبرعات  أو ةااللكتروني أو الرسائلالمطبوعات  أونوع من المنشورات  أيتوزيع  .9

 الجامعة الثابتة والمنقولة. وأصولمن ممتلكات  أيتخريب  أوسوء استخدام  .10
 والمجتمع العماني. اإلسالمية واألخالقياتالتي تتعارض مع القيم  والصور والمجالت وما شابة ماألفالعرض  أوحيازة  .11
 المتفجرات داخل حرم الجامعة. أوتخزين المواد المشتعلة  أوحيازة  .12
 المصرح بها. األغراضاستخدامها لغير  أوممتلكاتها  أومحتوياتها  أوتعديل في مباني الجامعة  أي إجراء .13
 السكن داخل الجامعة  ظمةأنمخالفة  .14
ية الحصول على وثائق رسم أورسمية للجامعة  أوراقمعلومات مغلوطة على  إعطاء أومعلومات عن الجامعة  أوتزوير بيانات  .15

 للجامعة بطرق غير مشروعة.
التعامل  في خالقيةأغير  تممارسا أيةارتكاب  أو آخرالجامعية لطالب  األعمالتخريب  أواالنتحال ومخالفة قوانين حقوق النشر  .16

 علمية. أبحاثالذين تجرى عليهم  األشخاصمع 
 
 :المسلكية اإلجراءات -

ن هذه وم المسلكية اتجاه المخالفين بين التحذير والفصل النهائي من الجامعة وذلك حسب طبيعة المخالفة. اإلجراءاتوتتراوح      
 :مايلى اإلجراءات

 واللوم. التأنيب .1

 الخطي. اإلنذار .2
 في الحرم الجامعي. آخرمكان  أي أوالب من الصف الدراسي طرد الط .3
 درجة راسب في اختبار واحد مقرر. إعطاء .4
 الطرد لمدة معينة. .5
 فرض غرامة مالية تتناسب مع حجم الضرر الالحق بممتلكات الجامعة. .6
 الطرد من سكن الجامعة. .7
 الفصل النهائي من الجامعة. .8
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 فينحصر 7 إلى 5من  اإلجراءاتعلى الطالب المخالف. وتطبيق  4 إلى 1مسلكية من ال اإلجراءاتيطبق  أنمدرس  أليويحق      
 أوشاهد ي أكاديمي أوموظف  أيموافقة مجلس الجامعة. ويجب على  إلىوهي الفصل النهائي، فتحتاج  األشدالعقوبة  أمابعميد الكلية. 

 لكلية.لعميد ا الشأنالطالب كتابة تقرير في هذا  أحديتعرض لمخالفة ما من 
 
 :التظلم إجراءات -

 الجامعيةلجنة التظلم  إلىعميد كليته الذي بدوره يرفع التظلم  إلى يرفع تظلماً  أنيحق للطالب المتهم بمخالفة نظام سلوك الطلبة      
متوازية مع المخالفة.  انزل بالطالب عقوبة غير إذابراهين جديدة، )ب(  أو اً إثباتهناك  أنتبين  إذا)أ(  فقط: التاليتين وفق الحالتين

 .وسيكون قرار لجنة التظلم الجامعية نهائياً 

 :المساندة الخدمات األكاديميةرابعًا: 
زها كن إيجامجموعة من الخدمات األكاديمية المساندة، يم في المناهج وطرائق التدريس ماجستير التربيةتقدم جامعة ظفار لطلبة      
 :يليفيما 
 المكتبة: -

 التي تدعم ، سواءً تبة أحد ركائز العملية التعليمية في الجامعة، فيناط بها توفير مصادر المعلومات المطبوعة وااللكترونيةعد المكت     
ثين الباح البرامج الدراسية في الجامعة أو التي هي عامة وثقافية تخدم مجتمع الجامعة بشكل خاص أو المجتمع المحلي بشكل عام، أو

 ة.ات الرسميجاز إلى الخميس باستثناء األوحتى الثامنة مساًء من األحد صباحًا بة أبوابها من الساعة الثامنة تفتح المكتو أي كانوا. 
ة وأخرى متر مربع، مجهزة بقاعات للمطالع 4000تقع المكتبة في مبنى منفصل يتكون من ثالثة طوابق بمساحة اجمالية تقدر بـ      

، وأماكن حقاتهالكترونية وملكترونية مجهزة لخدمات المصادر اإلي واالنترنت وقاعة للمكتبة االلللقراءة الذاتية ومختبرات للحاسب اآلل
 لخدمات النسخ والطباعة تستخدم بالبطاقات الذكية حيث تحتل المكتبة مكانًا استراتيجيًا يتوسط مباني الجامعة. 

د وقواع 21مارك نظام تصنيف مكتبة الكونجرس، ونظام  تستخدم المكتبة أنظمة ذات مواصفات ومعايير عالمية حيث تستخدم     
ونظام  Virtuaليًا جاع البيانات آتكامل الدخال واستر . كما تستخدم نظام الكتروني عالمي مأمريكية في طبعتها الثانية -الفهرسة األنجلو

باشرة ات المدد من الخدملمكتبة للمستفيدين عتقدم ادارة مصادر المكتبة والحفاظ عليها من التسرب خارج المكتبة. التردد الالسلكي إل
  لمرجعية. الخدمة عارة، واالنترنت، والبحث اآللي، والنسخ والطباعة، والرد على استفسارات المستفيدين، والتدريب واالرشاد، واأهمها اإل

وداتها حيث تحتوي المكتبة على مجموعة الرف المفتوح الذي يتيح لمستخدمي المكتبة التعامل السريع مع موج سياسةالمكتبة تعتمد      
الف المقاالت المنشورة ( وآكتاب 70000وااللكترونية )أكثر من  مرجع( 18000المطبوعة )أكثر من  متوازنة من مصادر المعلومات

فيدين الوصول منظمة بشكل يسهل على المستالفي مجالت محكمة ومجموعة من الرسائل الجامعية وقواعد البيانات االلكترونية األخرى 
، والمنهل. Edusearchومن أشهر تلك القواعد التى تخدم طالب ماجستير التربية قاعدة  اليها بأسرع وقت ممكن وبأسهل الطرق،

 .www.du.edu.om/library  عن أي من هذه المصادر من خالل موقع المكتبة االلكترونيبسهولة البحث  للطالب يمكنو 
 
 :خدمات الكمبيوتر والشبكة -

من  وجود العديدتوفر جامعة ظفار بيئة متكاملة من شبكات تقنية المعلومات التي تساند الخدمات األكاديمية وتثريها، ويتمثل ذلك ب     
جامعة كما أن كل أبنية الفي الجامعة. مبيوتر الستخدام الطلبة ترتبط بشبكة الخدمات جهاز ك 25على  يحتوي كل منها المختبرات

 ومختبراتها تترابط بجهاز من األلياف البصرية الحديثة. 

https://email.du.edu.om/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.du.edu.om/library
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 لكتروني:البريد اإل  -
ه آلخر. كما يكون بمقدور عيله وتجديده من وقت مع رقم حساب خاص يجب تف لكترونياً إ كل طالب في الجامعة بريداً  يعطى     

       لكتروني من داخل الجامعة أو من خارجها وبشكل سهل وآمن ويعتمد عليه.الوصول إلى حسابه اإل
   
 :الطلبة شؤون -

 :اآلتية األهدافشؤون الطلبة، بما يتوافق مع  دائرةطالبية، وفق توجيهات  أندية إنشاءيحق للطلبة      
 ورياضية وعلمية واجتماعية. أكاديمية أنشطةاالنخراط في  .1
 .واإلداريين واألساتذةتوطيد العالقة بين الطلبة  .2
 عند الطلبة. اإلبداعيةتطوير الملكات  .3
 تدريب الطلبة على المهارات المرتبطة بسوق العمل. .4
 تخدم مجتمعاتهم. أنشطةالمشاركة في  .5

 
 :الطلبةمجلس  -

الجامعة.  ارةإد إلىالجامعة وترفع اهتماماتهم  أنشطةالتي تمثل الطلبة في  لبةلجنة مجلس الط إلىممثليهم  ينتخب الطلبة سنوياً      
جنة مدير الل ويرأس، التأسيسيبرنامج لل ينممثل إلى إضافة ،عن كل كلية من كليات الجامعة ين: ممثلأعضاءاللجنة من ثمانية  تتألف

 شؤون الطلبة.
 
 :البطاقة الجامعية -

 التالية: اإلجراءاتبطاقة جامعية لكل طالب في جامعة ظفار وفق شؤون الطلبة  دائرةيصدر      
 القبول والتسجيل ويحصل على بطاقة مؤقتة. إلى إدارةملونة وحديثة بحجم صور جواز السفر  صور 4يحضر الطالب  .1
 سم خدمات الطلبة.ق -مكتب شؤون الطلبة  إلىالقبول والتسجيل الصور  إدارةترسل  .2
 يحصل الطالب على بطاقة جديدة من مكتب شؤون الطلبة.، أسابيعبعد مرور ثالثة  .3

 
 :البرامج التعريفية -

ا ا معلومات منهتعريفية للطلبة المستجدين وتقدم فيه أنشطةشؤون الطلبة خالل فترة التسجيل وامتحانات تحديد المستوى دائرة ينظم      
 كثرأة منها ومرافقها، وتكون هناك لجان ترحيبية يشترك في كل لجن الجامعة ولوائحها ومنها عن الخدمات الجامعية أنظمةعن  أكاديمية

 .اإلداريةعضوين من الهيئة  إلى إضافةطلبة  10من 
 :برنامج عمل الطلبة -

تعطي جامعة ظفار الطلبة فرصة الحصول على خبرة عمل في الجامعة مع كسب بعض المال من ذلك. وعلى كل من يرغب في      
امج يعمل ضمن هذا البرن أنمكتب شؤون الطلبة. وال يجوز للطالب  إلى يقدم طلباً  أنل ضمن هذا البرنامج الحصول على فرصة عم

 بالساعة عن ذلك العمل. أجراً ، ويتقاضى األسبوعساعات في  10من  أكثر
 
  :رشاد الطالبيمكتب اإل  -
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ن يعانون من الطلبة الذي أمالطلبة المستجدين والقدامى. ل اإلرشاديةشؤون الطلبة الخدمات  دائرةيقدم المرشدون والمرشدات في      
 رشاداإلشؤون الطلبة  دائرةحد المرشدين فالجامعة. كما يوفر أتماعية والنفسية، فعليهم مراجعة المشكالت االج أوبعض الصعاب 

حضير ابة سيرتهم الذاتية والتمختلفة ومحاضرات ومواد للقراءة. كما تتم مساعدة الطلبة على كت أنشطةالمهني للطلبة من خالل 
 للمقابالت والبحث عن عمل مناسب.

 
 
 :سكن الطالبات -

كما توفر  تين من مناطق بعيدة للدراسة في جامعة ظفار.أطالبات اللواتي ياللسكن في الحرم الجامعي  بنايات 3الجامعة يوجد ب     
 حيث، تالطالبا ساعة على 24 تعمل واإلشراف األمن خدمة الجامعة توفر كما. إليهاووسائل النقل  اإليجارلهن مساكن مؤثثة مخفضة 

 الئمة.ممساكن  إيجادبعيدة على  أماكنمساعدة الطالب القادمين من  أيضاً ويتم كما  .اإلناث األمن وحراس المشرفات من 8 هناك أن

      :العيادة الطبية -

 جامعة معخالل الساعات التي يتواجد فيها الطبيب. وقد تعاقدت التلبى العيادة الطبية حاجات الطلبة الصحية الذين يزورونها 
 أوسعادة الحاالت الطارئة فيتم معالجتها في المستشفيات والمراكز الصحية في ال أماالعيادة ساعتين كل يوم.  إلى يأتيطبيب 

 مدينة صاللة.
 :كافتيريا الجامعة -

 متأقا أنهامن قاعتين لخدمة الطالب والطالبات كل منهما على حدة. كما كل منهما  يتألفللطلبة  نالجامعة مطعميب توجد     
  والعلوم التطبيقية لتقديم وجبات خفيفة وسريعة. اآلدابكافتيريا صغيرة في حديقة كلية 

 :الرياضية والترفيهية األنشطة -
يزه بتمويل كرة القدم والجمنازيوم حيث تم تجه وبخاصة ملعب هتجهيزاتمع نادي النصر الستخدام متعاقدة بشكل دائم جامعة ظفار      

مون ، كما ينظرياضية مثل دورات التنس، والبلياردو، والشطرنج، وكرة القدم أنشطةشؤون الطلبة دائرة من الجامعة. وينظم المرشدون في 
 رحالت المشي في المناطق الجبلية. أوتراثية  أماكن إلىاجتماعية وترفيهية مثل الرحالت  أنشطة

  :وأنديتهمالطلبة  أنشطة -
ة ي يقدم الطلبالثقاف األسبوعخالل  شؤون الطلبة، فمثالً  دائرةاجتماعية وثقافية ورياضية بمساعدة  أنشطةيشترك الطلبة في تنظيم      

 متد هذهل. وتزمالئهم والمجتمع حولهم كك إلىمتنوعة يظهرون فيها مواهبهم وقدراتهم المتميزة والتي تدخل السرور  وأنشطة عروضاً 
عدة  ستأسالجامعة قد  أنالفائدة العلمية. كما و بريل وتكون مليئة بالمرح إشهر  أواخرتكون عادة في  أيامعلى مدى عدة  األنشطة

 مسرح ,نادي الو  وعمل،نادي شبابي علم ، و ونادي التصميم الجرافيكي ،صدقاء الصحة، ونادي أهلنانادي خيرنا ألللطلبة مثل  أندية
لس لبة من مجطالطلبة برعاية الجامعة وبدعم مادي منها، ويشرف عليها  أنشطةما تكون  وغالباً  .ناثنادي البنيان لإلو , العالمونادي ا
 في الجامعة. واألساتذةالطلبة 
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