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 بكالوريوس اآلداب يف
علم النفس

رسالة الربنامج
²  إيجاد بيئة علمية مناسبة، وإطالق اإلبداع الفكري والعلمي يف مجال علم النفس.

²  تخريج كوادر مؤهلة ومدربة يف مجال علم النفس.

أهداف الربنامج 
²  تزويد الطلبة باملعرفة واالتجاهات النظرية األساسية واملعارصة يف مجال علم النفس وتطبيقاته.

²  تدريب الطلبة عىل تطبيق التفكري العلمي يف تفسري الظواهر النفسية املختلفة.

²  تدريب الطلبة عىل تقديم الخدمات النفسية. 

²  إعداد املختصني يف مجال علم النفس القادرين عىل تطبيق املعايري األخالقية واملسؤوليات   
  االجتامعية يف عملهم. 

²  تزويد الطلبة باملهارات الالزمة لتحليل املعلومات النفسية والبيانات اإلحصائية بكفاءة، والقدرة   

  عىل كتابة التقارير النفسية.
²  تدريب الطلبة عىل تطبيق التفكري اإلبداعي والناقد، وكذلك مهارات البحث العلمي.

²  تزويد الطلبة باملهارات الالزمة للتواصل الفعال مع األفراد واملجموعات والحاالت املختلفة.

²  تعزيز مهارات البحوث النفسية وأساليبها، التي متكن الخرجني من العمل يف مراكز البحوث أو   

  مواصلة الدراسات العليا.

رشوط القبول
²  الحصول عىل شهادة الثانوية العامة من دولة اإلمارات العربية املتحدة (قسم عام أو متقدم) أو   

  ما يعادلهام مبعدل ال يقل عن 65%.
²  اجتياز اختبار االمسات يف اللغة العربية بدرجة  (1000).

²  اجتياز اختبار االمسات يف اللغة اإلنجليزية بدرجة (950) أو ما يعادلها  من اختبارات معتمدة من   

  مفوضية االعتامد األكادميي بوزارة الرتبية والتعليم.

متطلبات الدرجة العلمية
للحصول عىل درجة بكالوريوس اآلداب يف علم النفس، يتعني توافر الرشوط اآلتية:

²  أن ينجز الطالب بنجاح (126) ساعة معتمدة مبا فيها التدريب العميل.

²  أال يقل املعدل الرتاكمي للطالب عند استكامل متطلبات التخرج عن (2.0) نقطة.

²  أن يتقيد الطالب باملدة القصوى للتخرج من الربنامج (8 أعوام جامعية). 

P.O. Box 2202, 
Fujairah, UAE

فرص العمل
يكون لخريجي الربنامج إمكانات كبرية 

للعمل يف  العديد من املؤسسات 

املعنية بالصحة النفسية  والخدمات 

النفسية االرشادية، ومن أمثلة هذه 

املجاالت:

²  مراكز االرشاد والعالج النفيس.
²  مراكز الخدمة والتأهيل املجتمعية.  

²  مراكز البحوث النفسية.
²  جمعيات رعاية ومتكني األرسة.

²  مراكز رعاية وتأهيل األفراد من ذوي   
  االحتياجات الخاصة.

²  املؤسسات الرتبوية، مثل: رياض  
  األطفال، واملدارس، والجامعات.

²  منشآت القطاعني: العام والخاص،  
  لتقديم خدمات االستشارات العالجية  

  واإلرشادات النفسية.
²  الجمعيات ودور الرعاية ومؤسسات  

  إيواء كبار السن واأليتام.
²  املؤسسات العقابية اإلصالحية ودور  

  األحداث.
²  العالقات العامة يف املؤسسات  

  واملصالح والرشكات.
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