
 

طاجامعة محمد الخامس بالرب  

 المدرسة العليا لألساتذة
 

 المتخصص  ماسترلادبلوم : 

 

 اإلرشاد النفسي التربوي عنوان المسلك: 

 

 أحمد معد األستاذ  المنسق البيداغوجي للمسلك:
       طالبا(40-20)  ما بي     للمسلك:الطاقة االستيعابية 

،  علم النفس، الت   :  للمسلك المحددة المفاھیم بية الدامجة، القياس النفسي بية، اإلرشاد، التدخل، االنصات، الوساطة، الت 
وع الشخصي                                       . المشر

   : التكوین أھداف 
بوي وبأهم نظرياته اإلتكوين أطر ذات كفاءة علمية متينة ودراية منهجية بأساسيات    ✓ رشاد النفسي الت 

 الحديثة والمعارصة؛

 وير مهارات التشخيص والتدخل لفائدة ذوي صعوبات التعلم واالضطرابات السلوكية؛تط ✓

 مساعدة الطلبة عىل فهم السياق المدرسي وعالقته بالمحيط األرسي وآليات التعامل مع قضاياه؛ ✓

توجيه الطالب لبناء كفايات تهم الخطوات المنهجية المتعلقة بالتواصل واالنصات والوساطة والدعم  ✓

؛  بالوسط   المدرسي

تمكي   الطالب من القدرة عىل التشخيص والتدخل لفائدة الفئات الخاصة »ذوي االحتياجات الخاصة،  ✓

..."؛ ، الجانحي    المدمني  

بوي؛ ✓  تدريب الطالب عىل تصميم مقاييس وبرامج االرشاد النفسي الت 

بوي ✓  ؛ تمكي   الطالب من القدرة عىل قيادة وتدبت  المشاري    ع االرشادية بالوسط الت 

ي تحضت  الدكتوراه ✓
ي المجاالت ذات الصلة بالوحدات   تأهيل الطالب لالنخراط ف 

حة.  العلميةف   المقت 

   منافذ التكوين: 

ي  ✓
بوي ف  ي مجال االرشاد النفسي الت 

بية  مؤسسات التدخل ف                بشكل عام؛ الت 

بوي   ✓ بوي؛ لتحقيق للتالميذالدعم النفسي الت    االندماج النفسي الت 

ي  والتدخلف ارسر اال  ✓
ي  ف 

بوي بالمؤسسات التعليمية ف   اإلنصات؛ خاليا  إطارمجال االرشاد النفسي الت 

بوي النفسي  الدعم ✓ لفائدة أولياء أمور التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم داخل المؤسسات   الت 

 التعليمية؛ 

بوي  النفسي  الدعم  ✓ غت  الئقة داخل المؤسسات  سلوكات منون لفائدة أولياء أمور التالميذ الذين يعان الت 

 التعليمية؛ 

بوي لفائدة الدعم النفسي   ✓ ي من  المستفيدين الت 
ية  إطار أعمال التالميذ ف  الجمعيات أو المنظمات الخت 

 بالمغرب أو خارجه؛ 



بوي؛ ✓ ي تحتاج إىل خدمات االرشاد النفسي الت 
   التدخل والدعم النفسي لفائدة جميع المؤسسات الت 

 .وين بسلك الدكتوراهمتابعة الدراسة والتك   ✓

وط القبول:  شحي   بناء عىل   شر ي إضافة إىل دراسة الملف ثم يتم انتقاء المت    .يةشفو مقابلةاختبار كتاب 

  المتطلبة:  تالديبلوما

   ؛أو دبلوم  يعادلها االجتماععلوم التربية، علم   جازة في علم النفس،إلا ✓

    ؛يم االبتدائي، تخصص التعليم الثانوي، أو دبلوم  يعادلهاجازة في التربية تخصص التعلاإل ✓

   .جازة المهنية في المساعدة االجتماعية، مهن التمريض، أو دبلوم يعادلهااإل ✓

  المعارف البيداغوجية الخاصة:   

 .د النفسي التربويعلم النفس، علوم التربية، التواصل، االرشا أساسية في معارف ✓

  طرق االنتقاء:      
   الملف: راسة د ✓

ي المواد األساسية ذات  -
ات والنقط المحصل ف  انتقاء أوىلي بحسب دراسة الملف وبحسب عدد المت  

وع بالنسبة لطلبة نظام  بوي بالنسبة، وبدراسة الملف العلمي LMDالصلة بالمشر إلجازات  والت 

، أو ديبلوما  . ي   مهن التمريض تعقبه مقابلة مع المنتق تالنظام القديم والمشغلي  

ط توفر الطالب  - ات: يشت  ي النظام الجديد –عدد المت  
،   -ف  ي اإلجازة أو الماست 

تي   ف  عىل األقل عىل مت  

 مع مراعاة خصوصية كل شعبة 

ي  -
ة مستحسن ف  ة حسن، ثم مت   ة حسن جدا، ثم مت   ، مع  ت الديبلوماتعىط األولوية للحاصلي   عىل مت  

 ت  مراعاة طبيعة التخصص وعالقته بأهداف مسلك الماس

. اختبار   ✓ ي  كتاب 
 . شفویة مقابلة ✓

  : ي  المحتوى البيداغوج 

 1 الفصل   2 الفصل

 التربوي مفاھیم ونظریات  -االرشاد النفسي  تقنیات االرشاد والتدخل النفسي  

 والمراھقة  سیكولوجیا الطفولة  التربیة علم النفس 

 سیكولوجیا الشخصیة  تقنیات الوساطة األسریة والمدرسیة  

TECHNIQUE D’ANIMATION ET DE 
COMMUNICATION    

 التربیة الدامجة  

ENGLISH     سوسیولوجیا التربیة 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE  COMMUNICATION AUDIOVISUELLE   

  3 الفصل  4  الفصل

 التدریب والبحث 
 

 تصمیم برامج االرشاد النفسي التربوي   

ENTREPRENARIAT ET MANAGEMENT DE 
PROJET    

STATISTIQUE EN RECHERCHE PEDAGOGIQUE 

 أخالقیات المهنة  

 االنصات والمشروع الشخصي   

 القیاس النفسي والتقویم التربوي  

 


