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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية التربية للبنات/القادسيةجامعة 

 قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي سنوي /مقررات /أخرى 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  لخارجية األخرى المؤثرات ا .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 ) علم نفس النمو(  المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
    يالتذكر/عرف كل مما يأتي/المعيار االحصائي/المعيار االجتماعي/السلوك الالمو    -1أ

 الفهم/اشرح شرحا وافيا ألمراض النفسية والفعلية-2أ

 التطبيق/كيف توضف اسلوب التداعي الحر في مدرسه التحلل النفسي من معالجة االمراض النفسية -3أ
 التحليل/ ميز بين االمراض النفسية والعقلية في مجال الصحة النفسية-4أ
 معيار وموضوعيتهرتب معايير السواء لألحتواء من حيث نمطية ال -5أ
 أيك في تطبيق نظرية التحليل النفسي من معالجة االمراض النفسيةالتقويم/ما هو ر-6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 بين بالرسم عالقة ديناميكية التخصص عند فرويد – 1ب 

 اشرح بطريقة مختصرة التكامل التخصصي – 2ب 

 يتم ممارستها في عالج االمراض النفسية/التحلل النفسي/المدرسة السلوكية اختر اهم النظريات التي  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب التناظر -1
 اسلوب المحاضرة -2
 اسلوب الحوار وادوات المساعدة -3

 طرائق التقييم      

 النقد/هل تصدق كا ما تقرأ في مجال الصحة النفسية -1
 جاء بها فرويد في مجال الصحة النفسيةالمناقشة/ناقش الفرضيات  التي  -2
 االقتراح/اقترح اهم الجوانب السلبية في مدرسة التحليل النفسي -3
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تصغي لكل ما تسمعه في مجال الصحة النفسية. االصغاء/عزيزي الطالب هل -1ج         

 ة النفسيةاالختيار/هل تختار االجابة الصحيحه دائما في الصح-2ج

 االجابة/هل تجيب لكل ما تسأل به في مجال التعلم النفسي-3ج

 االنتباه/ هل تنتبه لكل عبارة تشاهدها خارطة الصحة االنفسية-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 اسلوب الحوار/ مشاركة جميع الطلبة اثناء المحاضرة -1
 قبل التدريسي اسلوب المحاضرة/ان تتسم المحاضرة بطريقة االلقاء من -2
 اسلوب االرقام/ لكل طالب رقم يتم المناقشة في المحاضرة عن طريق طرح الرقم -3
 طرائق التقييم    

 التبريز/برز اهم الجوانب االيجابية في مدرسة التحليل النفسي -1
 االقتراح/اقترح الجوانب ايجابية في العالج المعرفي -2
 ج السلوكيالممارسة/ما هي الجوانب التي تمارسها في العال -3
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 بين بالرسم عالقة ديناميكية التخصص عند فرويد  -1

 اشرح بطريقة مختصرة التكامل التخصصي -2

 لل النفسي/المدرسة السلوكيةاختر اهم النظريات التي يتم ممارستها في عالج االمراض النفسية/التح  -3

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 اسلوب الحوار/ مشاركة جميع الطلبة اثناء المحاضرة -1
 اسلوب المحاضرة/ان تتسم المحاضرة بطريقة االلقاء من قبل التدريسي -2
 اسلوب االرقام/ لكل طالب رقم يتم المناقشة في المحاضرة عن طريق طرح الرقم -3

 

 

 
 طرائق التقييم          

 التبريز/برز اهم الجوانب االيجابية في مدرسة التحليل النفسي -1
 االقتراح/اقترح الجوانب ايجابية في العالج المعرفي -2
 الممارسة/ما هي الجوانب التي تمارسها في العالج السلوكي -3

 
 

 بنية البرنامج  .11
 اختبار الطالب المتميز ذات الشخصية لتمثيل الطلبة -1

 ن الطلبة اثناء تمثيلهم كليتهمالمفاضلة بي -2

 اختبارهم كأفضل طلبة للسنة الدراسية كنموذج للطلبة المتميزين . -3
 

 

 

 

 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

   ع ف 105 المرحلة االولى

   ت ت  118 المرحلة االولى

   أ ن  115 المرحلة االولى 

   ع ج  205 المرحلة الثانية 
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   ن ش  210 المرحلة الثانية 
   أ ح  215 المرحلة الثانية 
   ص ن  220 المرحلة الثانية 
   ف ن  305 المرحلة الثالثة 
   م ك  310 المرحلة الثالثة 
   ت ع  315 المرحلة الثالثة 
   م ق  320 المرحلة الثالثة 
   ف ن  325 المرحلة الثالثة 
   م ن  330 المرحلة الثالثة 
   خ ت  335 المرحلة الثالثة 
   ن ت  340 المرحلة الثالثة 

   ن ت  405 المرحلة الرابعة 
   ع س  410 المرحلة الرابعة 
   ع ش  415 المرحلة الرابعة 
   ت خ  420 المرحلة الرابعة 

   أ ج  425 ة المرحلة الرابع
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 دورات تقنيات  -1

 دورات التأهيل الرتبوي  -2
 
 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 %60خريج الدراسة االعدادية بفرعيها العلمي واالديب وااليقل معدل القبول عن 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 اجملالت العلمية والدورايت ومصادر الكتب ذات االختصاص ) يدوي و الكرتوين ( وشبكات االنرتنت

 



  
 6الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 من البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة  

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 

 المرحلة االولى
 

                  ع ف 105

                  ت ت  118

                  أ ن  115

 

 المرحلة الثانية 
                  ع ج  205

                  ن ش  210

                  أ ح  215

                  ص ن  220

 

 المرحلة الثالثة 
                  ف ن  305

                  م ك  310
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                  ت ع  315

                  م ق  320

                  ف ن  325

                  م ن  330

                  خ ت  335

 

 المرحلة الرابعة 
                  ن ت  405

                  ع س  410

                  ع ش  415

                  ت خ  420

                  أ ج  425
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة القادسية المؤسسة التعليمية .1

 االرشاد النفسي والتوجية التربوي    / المركز علمي القسم ال .2

 تربية خاصة اسم / رمز المقرر .3

 جالت الغياب س أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 االهداف  املعرفية  -1

 االهداف  املهاراتية  اخلاصة  ابملقرر -2

 االهداف الوجدانية  والقيمة  -3

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ييموطرائق التعليم والتعلم والتق مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
    التذكر/عرف كل مما يأتي/المعيار االحصائي/المعيار االجتماعي/السلوك الالموي -1

 الفهم/اشرح شرحا وافيا ألمراض النفسية والفعلية -2

 التطبيق/كيف توضف اسلوب التداعي الحر في مدرسه التحلل النفسي من معالجة االمراض النفسية  -3
 راض النفسية والعقلية في مجال الصحة النفسيةالتحليل/ ميز بين االم -4
 رتب معايير السواء لألحتواء من حيث نمطية المعيار وموضوعيته  -5
 التقويم/ما هو رأيك في تطبيق نظرية التحليل النفسي من معالجة االمراض النفسية -6

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 عند فرويدبين بالرسم عالقة ديناميكية التخصص   -1

 اشرح بطريقة مختصرة التكامل التخصصي  -2

 اختر اهم النظريات التي يتم ممارستها في عالج االمراض النفسية/التحلل النفسي/المدرسة السلوكية -3

 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب الحوار/ مشاركة جميع الطلبة اثناء المحاضرة -1
 لقاء من قبل التدريسياسلوب المحاضرة/ان تتسم المحاضرة بطريقة اال -2
 اسلوب االرقام/ لكل طالب رقم يتم المناقشة في المحاضرة عن طريق طرح الرقم -3

 
 طرائق التقييم      

 التبريز/برز اهم الجوانب االيجابية في مدرسة التحليل النفسي -1
 االقتراح/اقترح الجوانب ايجابية في العالج المعرفي -2
 ها في العالج السلوكيالممارسة/ما هي الجوانب التي تمارس -3

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االصغاء/عزيزي الطالب هل تصغي لكل ما تسمعه في مجال الصحة النفسية. -1

 االختيار/هل تختار االجابة الصحيحه دائما في الصحة النفسية -2

 االجابة/هل تجيب لكل ما تسأل به في مجال التعلم النفسي -3

 ارة تشاهدها خارطة الصحة االنفسيةاالنتباه/ هل تنتبه لكل عب -4
 طرائق التعليم والتعلم     

 اسلوب الحوار/ مشاركة جميع الطلبة اثناء المحاضرة -1
 اسلوب المحاضرة/ان تتسم المحاضرة بطريقة االلقاء من قبل التدريسي -2
 اسلوب االرقام/ لكل طالب رقم يتم المناقشة في المحاضرة عن طريق طرح الرقم -3

 

 
 التقييم طرائق    
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 التبريز/برز اهم الجوانب االيجابية في مدرسة التحليل النفسي -1
 االقتراح/اقترح الجوانب ايجابية في العالج المعرفي -2
 الممارسة/ما هي الجوانب التي تمارسها في العالج السلوكي -3

 
 والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف التأهيلية العامة و المهارات -د 

 بين بالرسم عالقة ديناميكية التخصص عند فرويد -1

 اشرح بطريقة مختصرة التكامل التخصصي -2

 اختر اهم النظريات التي يتم ممارستها في عالج االمراض النفسية/التحلل النفسي/المدرسة السلوكية  -3
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الكتب املنهجية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 الكتب املنهجية وشبكات االنرتنت واملراجع والدورايت ذات االختصاص 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع علمية نفسية تربويه –املكتبة االفرتاضية –موقع الكلية 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 أو الموضوع /اسم الوحدة 

 )تربية خاصة (
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

   مفهوم التربية الخاصة االهداف  املعرفية  3 1

االهداف  املهاراتية    2
 اخلاصة  ابملقرر

   مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة 

االهداف الوجدانية    3
 والقيمة

االعاقة البصرية 

 ,تعريفها,اسبابها,طرق العالج
  

االعاقة السمعية    4

 ,تعريفها,اسبابها,طرق العالج
  

االعاقة الحركية ،تعريفها    5

 ,اسبابها,طرق العالج
  

   التوحد,اسبابه ,طرق عالجه    6
ابات اضطر   7

 التواصل،تعريفها,اسبابها,عالجها
  

   امتحان   8
اضطرابات الكالم    9

 ,تعريفها,اسابها,عالجه
  

ية ,تعريفها االعاقة العقل   10

 ,اسبابها,عالجها
  

   برامج ارشادية   11
   استنتاجات   12
   توصيات   13
   مقترحات   14
   امتحان   15
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

توجيه الطالبات استخدام االنترنت واالطالع على البحوث المنشورة والمناهج  –ئل تعليمية حديثة استخدام وسا

 تطوير المناهج المستخدمة باالعتماد على المناهج الحديثة  –العلمية حسب االختصاص 

 

 

 
 


