مجهورية العراق

الجامعة  :القادسية
الكلية :اآلداب
القســم :علم النفس
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي :علي عبد الرحيم صالح
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :كلية اآلداب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

علي عبد الرحيم صالح
Ali_psycho5@yahoo.com

اسم المادة

علم نفس االتصال

مقرر الفصل

ساعتان اسبوعيا

اهداف المادة

تعرف الطالب عمى عمم نفس االتصال  ،وذلك من حيث مهارات االتصال  ،وكيفية

التفاصيل االساسية لممادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

توظيفها في الحياة والعمل والعالقات االجتماعية وعمميات البيع والشراء  ،فضال عن

تعرف انواع االتصال ومعوقاته ونظرياته  ،واثر وسائل االعالم عمى تغيير االتجاهات
مقدمة :تعرٌف االتصال ،التطور التارٌخً لمفهوم االتصال ،مفاهٌم أساسٌة فً
االتصال) اإلعالم ،المعلومات،
الدعاٌة ،اإلعالن ،العالقات العامة (مجاالت االتصال ،علم نفس االتصال وعالقته
بالعلوم األخرى ( 2أنواع االتصال ،عناصر االتصال ،أسالٌب االتصال ،وظائف
االتصال ،أشكال االتصال ،مراحل االتصال ،خصائص االتصال ،معوقات االتصال،
أسباب قوة وضعف االتصال ( 3أنماط الشخصٌة وكٌفٌة اتصالها ،االتصال الفعال
واإلرادة ،مفهوم االتصال فً المجال التربوي ( 4اضطرابات االتصال :المظاهر
الدالة على اضطرابات التواصل ،أسباب اضطرابات التواصل ،تصنٌف اضطرابات
التواصل ( 5النظرٌات المفسرة لالتصال :نظرٌة االتساق المعرفً ،نظرٌة التوازن،
نظرٌة التطابق ،نظرٌة االستجابة ،نظرٌة النشاط المعرفً ( 6الخوف من االتصال
ونظرٌاته ( 7مشاهدة الفضائٌات :اآلثار االجتماعٌة ،اآلثار السٌاسٌة ،اآلثار الثقافٌة
ال يوجد

عطوف  ،محمود ياسين ( : )1891عمم النفس االجتماعي  ،دار النهار  ،بيروت.
حجازي  ،مصطفى (د.ت)  :االتصال الفعال  ،دار النهار  ،بيروت .
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

%02

المختبر
%5

االمتحانات
اليومية
%5

المشروع
-

االمتحان النهائي
%02

مجهورية العراق

الجامعة  :القادسية
الكلية :اآلداب
القســم :علم النفس
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي :علي عبد الرحيم صالح
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :كلية اآلداب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لممادة
التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

االسبوع
9/72انَ 11/1
11/4انَ 11/8
1

11/11انَ11/15
11/18انَ 11/77

7
3
4
5
6

11/75انَ11/79
11/1انَ11/5
11/8انَ11/17
11/15انَ11/15
11/77انَ 11/76

2
8
9
11
11

11/79انَ17/3
17/6انَ17/11
17/13انَ17/12
17/71انَ17/74
17/72انَ17/31

17

1/3انَ1/2

13

1/11انَ1/14

14
15
16

1/12انَ1/ 71
1/74انَ1/78
1/31انَ7/4

12

7/71انَ7/75

18
19

7/78انَ3/3
3/6انَ3/11

71

3/13انَ3/12

71
77

3/71انَ3/74
3/72انَ3/31

يقذيح
انتطٌر انتارّخِ نًفيٌو
االتصال
تؼرّف االتصال
يفاىْى اساسْح فِ
االتصال
انًؼهٌياخ
االػالو
انذػاّح
(انؼالقاخ انؼايح)
االتصال ًػالقتو تانؼهٌو
االخرٍ
انٌاع االتصال
ػناصر االتصال
اسانْة االتصال
ًظائف االتصال
اشكال االتصال ،يراحم
االتصال
خصائص االتصال،
يؼٌقاخ االتصال
اسثاب قٌج ًضؼف
االتصال
ايتحاناخ انفصم االًل

ػطهح نصف انسنح
انًاط انشخصْح ًكْفْح
اتصانيا
االتصال انفؼال ًاالرادج
يفيٌو االتصال فِ انًجال
انترتٌُ
اظطراتاخ االتصال/
انًظاىر انذانح ػهَ
اظطراب انتٌاصم
اسثاب اظطراب انتٌاصم
تصنْف اظطراتاخ
انتٌاصم

المالحظات

73

4/3انَ4/2

74
75
76

4/11انَ4/14
4/12انَ4/71
4/74انَ4/78

72

5/1انَ5/5

78

5/8انَ5/17

79

5/8انَ5/17

اننظرّاخ انًفسرج
نالتصال
نظرّح االتساق انًؼرفِ
نظرّح االستجاتح ً نظرّح
اننشاط انًؼرفِ
انخٌف ين االتصال
ًنظرّاتو
يشاىذج انفضائْاخ /االثار
االجتًاػْح
االثار انسْاسْح االثار
انثقافْح

31
31
37

تٌقْغ االستار :

تٌقْغ انؼًْذ :

مجهورية العراق

الجامعة  :القادسية
الكلية :اآلداب
القســم :علم النفس
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :علي عبد الرحيم صالح
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :كلية اآلداب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

علي عبد الرحيم صالح
Ali_psycho5@yahoo.com

اسم المادة

االرشاد النفسي

مقرر الفصل

ساعتان اسبوعيا

اهداف المادة

تعرف الخطوات والمهارات الضرورية في االرشاد النفسي  ،وتعمم كيفية استعمال
المقابمة االرشادية ودراسة الحالة  ،وتطور مهارات الطمبة في استعمال تقنيات

االرشاد مع التالميذ وكبار السن والعمال واالزواج  ،فضال عن تعرف خصائص

التفاصيل االساسية لممادة

الكتب المنهجية

المرشد الناجح ونظريات االرشاد .
(1مفهوم اإلرشاد النفسً ،نشأة وتطور اإلرشاد ،أهداف اإلرشاد ،العالقة بٌن
اإلرشاد والعلوم األخرى ( 2أسس اإلرشاد :الفلسفٌة ،النفسٌة االجتماعٌة ،األخالقٌة،
الدٌنٌة ( 3أنواع اإلرشاد وأسالٌبه ،الفردي ،الجماعً ،المباشر ،غٌر المباشر4( ،
المقابلة اإلرشادٌة :تعرٌفها ،متطلباتها ،أنواعها ،ممٌزاتها وعٌوبها ( 5دراسة الحالة :
تعرٌفها ،متطلباتها ،ممٌزاتها وعٌوبها ( 6المرشد النفسً دوره وكفاءته وخصائصه
( 8نظرٌات اإلرشاد والعالج النفسً
ال يوجد

كاملة الفرخ شعبان د -عبد الجابر تٌم ( : )0222مبادئ التوجٌه و اإلرشاد النفسي ،

المصادر الخارجية

دار صفاء للنشر و التوزٌع-عمان.
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

%02

المختبر
%5

االمتحانات
اليومية
%5

المشروع
-

االمتحان النهائي
%02

مجهورية العراق

الجامعة  :القادسية
الكلية :اآلداب
القســم :علم النفس
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي :علي عبد الرحيم صالح
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :كلية اآلداب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لممادة
التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

االسبوع
1
7
3
4
5

9/72انَ 11/1
11/4انَ 11/8
11/11انَ11/15
11/18انَ 11/77
11/75انَ11/79
11/1انَ11/5
11/8انَ11/17
11/15انَ11/15

6
2

11/77انَ 11/76
11/79انَ17/3

8
9
11
11
17
13
14
15
16

17/6انَ17/11
17/13انَ17/12
17/71انَ17/74
17/72انَ17/31
1/3انَ1/2
1/11انَ1/14
1/12انَ1/ 71
1/74انَ1/78
1/31انَ7/4

12
18
19
71
71
77
73
74
75
76
72
78
79
31
31

7/71انَ7/75
7/78انَ3/3
3/6انَ3/11
3/13انَ3/12
3/71انَ3/74
3/72انَ3/31
4/3انَ4/2
4/11انَ4/14
4/12انَ4/71
4/74انَ4/78
5/1انَ5/5
5/8انَ5/17
5/8انَ5/17

ايتحاناخ انفصم االًل

يقذيح
نشأج ًتطٌر االرشاد
يفيٌو االرشاد اننفسِ
انتؼرّف
انفرق تْن االرشاد اننفسِ
ًانؼالج اننفسِ
اىذاف االرشاد
انؼالقح تْن االرشاد
ًانؼهٌو االخرٍ
اسس االرشاد
انفهسفْح
اننفسْح
االجتًاػْح
االخالقْح
انذّنْح
انٌاع االرشاد ًاسانْثو
انفردُ
انجًاػِ
انًثاشر
انغْر يثاشر
انًقاتهح االرشادّح
تؼرّفيا ًيتطهثاتيا
انٌاػيا
يًْزاتيا ًػٌْتيا
انًرشذ اننفسِ /دًره
كفاءتو ًخصائصو
نظرّاخ االرشاد اننفسِ
نظرّح انتحهْم اننفسِ
طرّقح انؼالج
نظرّح االرشاد انسهٌكِ
طرّقح انؼالج

المالحظات

37

تٌقْغ االستار :

تٌقْغ انؼًْذ :

