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 أهذاف انمقشس .8

 التعرف عمى مفيوم االرشاد النفسي وتاريخ تطوره. -
 تعرف عالقة االرشاد النفسي بالعموم االخرى ووظائفو واىدافو وعممية االرشاد -
 تعرف االسس الفمسفية والنفسية واالجتماعية والخمقية التي يقوم عمييا االرشاد. -
 تعرف اساليب االرشاد النفسي وانواعو. -
 تعرف خصائص المرشد النفسي ومياراتو . -
 تعرف نظريات االرشاد وكيفية تشخيص وحل المشكالت النفسية والتربوية -

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 :وانتعهم وانتقييممخشجات انتعهم وطشائق انتعهيم    .11



 :انمعشفة وانفهم  - أ

 يفٕٓو االسشبد .انتؼشف ػهٗ -0أ
 اْذاف االسشبد انُفسٙ ٔٔظبئفّانتؼشف ػهٗ -5أ

 فٓى انكٛفٛخ انتٙ تجذأ يٍ خالنٓب يشاحم انؼًهٛخ االسشبدٚخ ٔانخطٕاد انتٙ تُجُٙ ػهٛٓب ْزِ انًشاحم. -3أ

 االدٔاد االسشبدٚخ ٔتطجٛمٓب ػهٗ انًستششذٍٚ.  فٓى كٛفٛخ استؼًبل-4أ
  فٓى انُظشٚبد االسشبدٚخ ٔكٛفٛخ تحهٛم انًشكهخ. -5أ
   تٕظٛف انُظشٚبد االسشبدٚخ فٙ انٕالغ انؼًهٙ. فٓى كٛفٛخ -6أ

 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 . تؼهى كٛفٛخ اجشاء انًمبثهخ االسشبدٚخ ٔتطجٛك دساسخ انحبنخ – 0ة

 .اكتسبة يٓبساد االسشبد انُفسٙ  – 5ة

 .تؼهى كٛفٛخ جًغ انًؼهٕيبد ٔصسع انثمخ ٔانطًأَُٛخ فٙ َفس انًستششذ  – 3ة

 . تؼهى انكٛفٛخ انتٙ َتخز ثٓب انحهٕل االسشبدٚخ انًُبسجخ.4ة

 :طشائق انتعهيم وانتعهم  

 ٔانًُبلشخ ٔانؼصف انزُْٙ. انًحبضشح طشٚمخ   -

  ػشض يمبطغ انفذٕٚ. -
 انمٛبو ثبنٕاججبد ٔاالَشطخ انصفٛخ ٔانالصفٛخ . -

 

 :طشائق انتقييم  

 

 .  خ(انًمبنٛخ ٔانًٕضٕػٛ)االختجبساد انتحشٚشٚخ  -

 .انتمٕٚى انختبيٙ ( يًثال فٙ االختجبساد انفصهٛخ ٔانُٓبئٛخ  –انتمٕٚى انجُبئٙ  –)انتمٕٚى انتًٓٛذ٘  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 ٚكتست انطبنت حت انًُٓخ االسشبدٚخ .اٌ  -0ج

 صسع انًٕٛل االٚجبثٛخ فٙ تؼهى يجبدئ ٔخطٕاد االسشبد انُفسٙ. -5ج

 جؼم انًُٓخ االسشبدٚخ فٙ َفٕس انطهجخ تحتم يكبَخ لًٛٛخ كجٛشح . -3ج

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 

 .انتؼهى انًُظى راتٛب   –انًُبلشخ  –االنمبء  -
 انتؼهى انتؼبَٔٙ. -

 :طشائق انتقييم  

 

 االختجبساد انتحشٚشٚخ  ٔانًالحظخ  

 

 :انمتعهقة بقابهية انتىظيف وانتطىس انشخصي (انمهاسات  انعامة وانمنقىنة ) انمهاسات األخشي  -د 

  تشجٛؼٓى ػهٗ يسبػذح االخشٍٚ ٔيؼشفخ انًشكالد االسشبدٚخ انشبئؼخ. -0د

 تًُٛخ يٓبساد كٛفٛخ طشح االسئهخ االسشبدٚخ ٔجًغ انًؼهٕيبد حٕل انًشكهخ . -5د

 تًُٛخ يٓبساد اتخبر انمشاساد االسشبدٚخ انًُبسجخ.  -3د



 



 :بنية انمقشس .11

 انسبػبد األسجٕع
يخشجبد انتؼهى 

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / انًسبق أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انتمٛٛى طشٚمخ انتؼهٛى

1 2 
انًشبس انٛٓب فٙ      

انًحٕس انسبثك ٔكم 

 حست انًحتٕٖ 

 مقدمة
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

2 2 = 
 –االنمبء  نشأة وتطور االرشاد

 انًُبلشخ
 االختجبساد

 انتحشٚشٚخ

3 2 = 
 –االنمبء  مفهوم االرشاد النفسي

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

4 2 = 
 –االنمبء  التعريف

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

5 2 = 
الفرق بين االرشاد النفسي والعالج 

 النفسي
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

6 2 = 
 –االنمبء  اهداف االرشاد

 انًُبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

7 2 = 
العالقة بين االرشاد والعلوم 

 االخرى
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

8 2 = 
 –االنمبء  اسس االرشاد

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

9 2 = 
 –االنمبء  الفلسفية

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

11 2 = 
 –االنمبء  النفسية

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

11 2 = 
 –االنمبء  االجتماعية

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

12 2 = 
 –االنمبء  االخالقية

 انًُبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

13 2 = 
 –االنمبء  الدينية

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

14 2 = 
 –االنمبء  انواع االرشاد واساليبه

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

15 2 = 
 –االنمبء  الفردي

- - انًُبلشخ

 انؼصف انزُْٙ

االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

16 2 = 
 –االنمبء  الجماعي

-  - انًُبلشخ

 انؼصف انزُْٙ

االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

17 2 = 
 –االنمبء  المباشر

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

18 2 = 
 –االنمبء  الغير مباشر

 انًُبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

19 2 = 
 –االنمبء  المقابلة االرشادية

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

21 2 = 
 –االنمبء  تعريفها ومتطلباتها

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ



  :مكتبة قسم  اضافة انً  ( 16انبنية انتحتية  قاعات دساسية عذد ) .12

 : انكتت انًمشسح انًطهٕثخ . أ

  
 اليوجد           

 انًشاجغ انشئٛسٛخ )انًصبدس(: . ة
 أمحد ، سهري كامل )التوجيه واالرشاد النفسي( -

 الفرخ ، كاملة وعبد اجلابر تيم )مبادئ التوجيه واالرشاد النفسي( -

 ج. انكتت ٔانًشاجغ انتٙ ٕٚصٙ ثٓب      

 ) انًجالد انؼهًٛخ , انتمبسٚش, ...(         
 اللطيف )علم النفس االرشادي(ابو سعد ، امحد عبد  -

 د. انًشاجغ االنكتشَٔٛخ      
 املؤسسة العربية للعلوم النفسية. 

 
 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 االلمام بكل ماهو مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم والتعليم. -

 والدوريات. مراجعة دورية للبحوث والدراسات العلمية المنشورة في المجالت العلمية والتقارير -

 قسام العلمية في الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

21 2 = 
 –االنمبء  انواعها

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

22 2 = 
 –االنمبء  مميزاتها وعيوبها

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

23 2 = 
 –االنمبء  دراسة الحالة

  - انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

24 2 = 
 –االنمبء  تعريفها نظمها متطلباتها

 انًُبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

25 2 = 
 –االنمبء  المرشد النفسي/ دوره

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

26 2 = 
 –االنمبء  كفاءته وخصائصه

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

27 2 = 
 –االنمبء  نظريات االرشاد النفسي

-انًُبلشخ

 انؼصف انزُْٙ

االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

28 2 = 
 –االنمبء  نظرية التحليل النفسي

- - انًُبلشخ

 انؼصف انزُْٙ

االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

29 2 = 
 –االنمبء  النظرية السلوكية

- -انًُبلشخ

 انؼصف انزُْٙ

االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

31 2 = 
 –االنمبء  النظرية المعرفية السلوكية

- -انًُبلشخ 

   انؼصف انزُْٙ

االختجبساد 

 انتحشٚشٚخ

   
 

  

   
 

  

   
 

  



 االستفادة من استبيانات الطلبة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 


