
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

 يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا لهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة م�ن الط��الب تحقيقه�ا
 مبرهنا عما اذا كان قد حقق الستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . ولبد م��ن الرب��ط بينه��ا وبي��ن وص��ف
 البرنامج

1 0 المؤسسة التعليمية  جامعة القادسية / كلية التربية للبنات

2 0 القسم العلمي / المركز  قسم الرشاد النفسي والتوجيه التربوي

3 0 اسم / رمز المقرر  الرشاد السري

4 0 أشكال الحضور المتاحة دوام رسمي

5 0 الفصل / السنة  فصلي / سنوي

6 0  عدد الساعات الدراسية
((الكلي  90

7 0 15/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف
8 أهداف المقرر 0

- . اكتساب الطالبة لمفهوم الرشاد السري

- . توضيح اهمية الرشاد السري

- . إعطاء الطالبة خبرة في التعامل  والتطبيق مع عملية الرشاد بمختلف اشكالها



10 0 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 أ- الهداف المعرفية

تمكين الطالبات من التعرف على مفهوم الرشاد السريواهدافه - 1أ  .

مساعدة الطالبات على التعرف على الخدمات الرشادية التي تساعد على حل المشكلت- 2أ  

اكتساب الطالبات القدرة على تدريب الطالبات على ممارسة التطبيق لعملية- 3أ  
. الرشاد السري

4أ         - 

5أ          - 

6أ          - 

ب -  الهداف المهاراتيةالخاصة بالمقرر

تدريب الطالبات على تطبيق مبادئ الرشاد السري في المؤسسات ذات العلقة- 1ب  .. 
 .   –اكساب الطالبات بعض مهارات وفنون الرشاد السري2ب
 .  –تدريب الطالبات على اتقان عملية الرشاد السري3ب
4ب  - 

 طرائق التعليم والتعلم     

.  إرشاد الطالبات إلى بعض المواقع اللكترونية للفادة منها - . التدريبات والنشطة في قاعة الدرس -. الختبارات اليومية المفاجئة والسبوعية المستمرة -
 طرائق التقييم     



.المشاركة في قاعة الدرس
 تقديم النشطة

. اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة
 ج- الهداف الوجدانية والقيمية

. تطويرقدرةالطالباتللعملعلىأداءالواجباتوتسليمهافيالوعدالقرر-1ج

. تطويرقدرةالطالباتعلىالواروالناقشة-2ج

-  تنمية قدرة الطالبات على اللقاء والعرض3ج .
4ج    -

 طرائق التعليم والتعلم    

•  إدارةالاضرةعلىنحومرتبط بواقع الياة اليومية لذب الطالبات ال موضوع الدرس دون البتعاد عن صلب الوضوع لتكون
. الادة مرنه قابله للفهم والتحليل

• .تكليفالطالباتببعضالنشطةوالواجباتالماعية
• . تصيصنسبةمنالدرجةللواجبات اليومية والختبارات

 طرائق التقييم   

• .الشاركةالفاعلةفيقاعةالدرسدليللتزامالطالبةوتملهاالسؤولية
• .اللتزامبالوعدالددفيتقديالواجباتوالبحوث

• .تعبالختباراتالفصليةوالنهائيةعناللتزاموالتحصيللعرفيوالهاري



11 0 بنية المقرر

السبوع الساعات
 مخرجات التعلم

المطلوبة
 اسم الوحدة/ أو

الموضوع
طريقة التعليم طريقة التقييم

الول 3  مقدمة وتعريف
الرشاد السري

تعريفات  نظري
 اسئلة عامة

ومناقشة

الثاني 3  اهداف الرشاد
السري واهميته

 الهداف العامة
 ،الهداف الخاصة،

 اهمية الرشاد
السري

نظري
 اسئلة عامة

 ومناقشة

الثالث 3  تاريخ ارشاد وعلج
السرة

 تاريخ الرشاد
السري

 أسئلة عامة نظري
 ومناقشة



الرابع 3  العوامل المساهمة في
ارشاد السرة

 خدمات الرشاد
 السري ، البرامج
 التدريبية الموجهة

 للسرة ،اساليب
الرشاد السري

 نظري

 اسئلة عامة
 ومناقشة

الخامس 3 امكانيات السرة

 اهمية الوالدين في
 حياة الطفل ،الدور

 التفاعلي للم ، الدور
التفاعلي للب

نظري
 أسئلة عامة
 ومناقشة او
امتحان اني

السادس 3  السرة كشبكة علقات
 انسانية اجتماعية

 العوامل المؤثرة في
 مستوى العلقات

 الجتماعية الداخلية ،
 العوامل المؤثرة في

 مستوى العلقات
الخارجية

 نظري

 اسئلة عامة و
مناقشة

السابع 3 السرة كجماعة اولية
 فترات تطور السرة ،

ادوار السرة
 نظري

اسئلة عامة

الثامن 3  التغيرات في بناء
السرة ووظائفها

وظائف السرة
 الواجباتالماعية نظري

ومناقشة

التاسع 3  المسارات المتعددة
للعلقات داخل السرة

 وظائف السرة
الحديثة

 واجبات نظري
 جماعية
وامثلة

العاشر 3  النفتاح والنغلق
السري

 المقصود بالنفتاح
والنغلق السري

 امتحان نظري
شهري

3 الحادي عشر  المناخ غير السوي في
السرة

 اللأنسنة ، الحب
 المصطنع للطفل ،
 السرة المدمجة،
 جمود الدوار في

السرة

 نظري
 الواجبات
 الجماعية

وامثلة

الثاني عشر 3  بعض العمليات
اللسوية في السرة

 التبادلية الكاذبة ،
 التعميه ، المثلث غير

 السوي اتخاذ كبش

 مناقشة و نظري
امتحان اني



الفداء

الثالث عشر 3  السرة في الرشاد
 النفسي

 التقنيات النفسية
 المهمة في عملية
 الرشاد النفسي،

 الدراسات المطلوبة
 للعلج السري

 نظري

 اسئلة عامة
ومناقشة

الرابع عشر 3  كيف يتولد الصراع
والتوتر داخل السرة

 مشكلت السرة
 واستجابتها لهذه

 المشكلت ن اهم
 مشاكل الرشاد

السري

 نظري
+الواجباتالماعية

مناقشة

الخامس عشر 3  العوامل والمسببات
للمشاكل السرية

 الزمات الخارجية ،
 مشكلت عمل المرأة،
 انماط التربية السرية
 واخطاء الوالدين في

التربية

 نظري
 امتحان
فصلي

السادس عشر 3  اسباب تقف وراء
 الخطاء التي يمارسها

 الوالدين في تربية
 ابنائهم

 طبيعة العلقة داخل
 السرة ، الخدمات

 الرشادية التي يقدمها
الرشاد السري

نظري  الواجبات
 الجماعية
ومناقشة

السابع عشر 3  سوء اداء السرة
 لوظائفها (دورة حياة

(السرة
مراحل حياة السرة

 نظري
 الواجبات
 الجماعية

الثامن عشر 3  النصهار في السرة
 وتميع الحدود او

 صلبتها
تعريف النصهار

نظري  واجبات
 جماعية
وامثلة

التاسع عشر 3  تتابع او استمرارية
 سوء الداء الوظيفي

 عوامل سوء التوافق
 الزواجي

نظري
اسئلة ومناقشة



العشرين 3  علج سوء التوافق
 الزواجي

 دور المرشد السري
 في عملية الرشاد ،

 اساليب الرشاد
السري

نظري
 الواجبات
 الجماعية

 والمناقشة

 الحادي
والعشرون

3  الرتباط بالسرة
الصلية

 العوامل التي تحدد
 مستوى العلقات

 الجتماعية الداخلية
والخارجية

نظري

مناقشة واسئلة

 الثاني
والعشرون

3  مرحلة التصالت
 الولية (مرحلة تحديد

(المشكلة

 مهام المرشد في تحديد
المشكلة

نظري  الواجبات
 الجماعية
والمناقشة

 الثالث
والعشرون

3  مرحلة التفاعل
 دور المرشد في
 مرحلة التفاعل

نظري  الواجبات
 الجماعية
والمناقشة

 الرابع
والعشرون

3 مرحلة اقرار الهدف
 دور المرشد في علج

 المشكلة
نظري

مناقشة واسئلة

 الخامس
والعشرون

3  نظريات الرشاد
 السري

 التحليل النفسي ،
 نظريات الختيار

 للزواج ، دور المرشد
 في الرشاد السري

التحليلي

نظري
 الواجبات
 الجماعية
والمناقشة

 السادس
والعشرون

3 النظرية السلوكية
 دور المرشد في

 النظرية السلوكية

نظري  الواجبات
 الجماعية

 والمناقشة

 السابع
 والعشرون

3  فنيات الرشاد
السلوكي

 التدريب على
 التوكيدية، القتصاد

الرمزي، حل المشكلة

نظري
مناقشة واسئلة

 الثامن
 والعشرون

3  الرشاد السلوكي
المعرفي

 المراحل التي
 يستخدمها المعالج

 السري في الرشاد
 السلوكي المعرفي ،
 برامج تدريب الباء

نظري
 الواجبات
 الجماعية
والمناقشة



 على الرشاد السلوكي
المعرفي

 التاسع
والعشرون

3  الرشاد العقلني
النفعالي

 اهداف الرشاد
 العقلني النفعالي
 ،المدخل العقلني
 النفعالي وارشاد
 السرة ،الفنيات

 الرئيسية التي تستخدم
 في العلج العقلني

 النفعالي

نظري

امتحان فصلي

الثلثون 3  وجهة نظر باتسون في
 النظرة التفاعلية في

 ارشاد السرةوالرشاد
 السري

 اهداف الرشاد
 التفاعلي ، مبادئ
 الرشاد التفاعلي

 ،الساليب الرشادية
 التفاعلية ، الرشاد

 السري في المدرسة

نظري

 امتحان نهائي

12 البنية التحتية

1- الكتب المقررة المطلوبة

(المراجع الرئيسية (المصادر  -2   

1-  د. عطا ا فؤاد الخالدي،د. دلل سعد الدين

،1العلمي ، الرشاد السري والزواجي ، ط  

2009دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،  .
2-  د. عبد الرحمن العيسوي،علم النفس السري،

2009بدون طبعة ، عمان ،  .
3-  د. جودت عزت عبد الهادي ، سعيد حسني

،1العزة ، مبادئ التوجيه والرشاد النفسي،ط  

 مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،



2004.
4-  د. محمد النوبي محمد علي، التنشئة السرية،

، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،1ط  

2010.
5-  د. جهاد محمود علء الدين ، نظريات وفنيات

، الهلية للنشر والتوزيع ،1الرشاد السري، ط  

2010عمان – الردن،  . 
1- (...،المجلت العلمية ، التقارير) الكتب والمراجع التي يوصى بها

ب-المراجع اللكترونية، مواقع النترنيت

 خطة تطوير المقرر الدراسي    .13

. التطبيق العملي في المؤسسات والدوائر ذات العلقة ومشاريع بحوث التخرج




