
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

 يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا لهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من

 الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق الستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة , ولبد

من الربط بينها وبين وصف البرنامج ؛

كلية التربية للبنات / جامعة القادسية  المؤسسة التعليمية 0 1

القسم العلمي / المركز 0 2 الرشاد النفسي والتوجيه التربوي

3 0 اسم / رمز المقرر تطبيقات ارشادية / المرحلة الرابعة

4 0 اشكال الحضور المتاحة حضور يومي

5 0 2018-2017 الفصل / السنة

6 0 ( عدد الساعات الدراسية ( الكلي  ساعة للقاعة الواحدة (48)= 24*2
48*2 (  ساعة96قاعة)= 

7 0 1/9/2017 تاريخ اعداد هذا الوصف

اهداف المقرر .8
1- التعريف على برنامج التوجية والرشاد في المدارس

2- التربوي  التعرف على  مهامالمرشد
3- الدوار التي يقوم بها المرشد في المدارسالتعرف على   

4- ( زيارة ميدانية ( مشاهدة وتطبيق
5- الخطة السنوية للرشاد التربوي للعام الدراسيالتعرف على 

6- الخطة السبوعية للمرشد التربويالتعرف على 
7- كيف اعداد النشرة الجداريةالتعرف على   

8-  ( زيارة ميدانية ( مشاهدة وتطبيق
9- السجل الشاملالتعرف على 

10- البطاقة المدرسيةالتعرف على   



11- كيفية دراسة الحالةالتعرف على   
12- ماهي المعلومات اللزم جمعها عن الحالةالتعرف على 

13- . التعرف على بعض العلجات الضرورية في دراسة الحالة
14- الرشاد الجمعيالتعرف على 

15- عوامل تؤثر على استفادة المسترشدين من الرشاد الجمعيالتعرف على  : 
16- التعرف على مراحل الجلسة الرشادية

17- ( التعرف على زيارة ميدانية ( مشاهدة وتطبيق
18- التعرف على لقاءات المرشد التربوي الفردية والجماعية

19- التعرف على كيف تمكنك قياس جاذبية المجموعة
20-  التعرف على كيفية تنفيذ الطلبة المطبقين لخططهم الرشادية

21-  التعرف على التطبيقات العملية للطلبة اثناء فترة التطبيق
22-  التعرف على كيفية ملئه السجلت من قبل الطلبة المطبقين

23-  اعداد تقارير بعد فترة التطبيق العملي في المدارس
24-  مناقشة التقارير المعدة من قبل الطلبة

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-9

1-  الهداف المعرفية
2- تعريف البرنامج الرشاديبيان   

3-   التعرف على مصادر دراسة الحالة 
4- اعتبارات يجب مراعاتها عند استخدام استمارة دراسة الحالةالتعرف على   

5- لقاءات المرشد التربوي الفردية والجماعيةاتعرف على 
6- . التعرف على مراحل الجلسة الرشادية

1-  الهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
-تنظيم التعلم لمفاهيم التطبيقات الرشادية1ب
-التدريب على الجلسات الرشادية الفردية والجماعية2ب  
- التدريب على كتابة الخطة السنوية والسبوعية للمرشد التربوي3ب  

-التمكن من اعداد التقارير والبحوث الخاصة بالزيارات الميدانية ( المشاهدة4ب  ) 
 طرائق التعليم والتعلم

- طريقة اللقاء والستجواب والمناقشة
-  لعرض المحاضرة والفلم العلمي  Data show استعمال ال

-  تمثيل الدور لبعض المواقف الرشادية
-  العرض المسرحي لبعض المواقف الرشادية

- . اعداد النشرات الجدارية بانواع مختلفة



طرائق التقييم
- الختبارات الشفهية اليومية

-   كتابة التقارير عن موضوعات التطبيقات الرشادية
- الختبارات التحريرية القصيرة

-  الختبارات التطبيقية الرشادية

ج-الهداف الوجدانية والقيمية
-التخطيط1ج
-التنظيم2ج
-المراقبة3ج
- التقويم4ج

طرائق ا التعليم والتعلم

- اللقاء – الستجواب - المناقشة
 طرائق التقييم

 الختبارات الشفهية والتحريرية والتطبيقية 

 د- مهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات الخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي
)

- مهارات البحث العلمي التحليلي1د  
- مهارات اعداد دراسات تطبيقية2د   
-مهارات العداد للمفاهيم والمصطلحات3د  
4د -

بنية المقرر-11

السبو
ع

الساعا
ت

 مخرجات التعلم
المطلوبة

اسم الوحدة / او الموضوع  طريقة
 التعليم

 طريقة
 التقييم

1 2  التعريف على برنامج
 التوجية والرشاد في

المدارس

 تعريف البرنامج الرشادي ,اهداف
 البرنامج الرشادي , انواع البرامج

 الرشادية
 عناصر البرنامج الرشادي , تخطيط , 

 البرنامج الرشادي , تقيم البرنامج
الرشادي

 اللقاء
والمناقش

ة

 الختبارات
 التحريرية



2 2 التربوي   المرشد مهام التربوي    المرشد مهام أســـاليـــب - أهم  

الرشاد - الرشـــاد أهمية  - 
  =   =

3 2  الدوار التي يقوم بها
 المرشد في
المدارس

 الدوار التي يقوم بها المرشد التربوي -
المعلوماتالعلقة المهنية الرشادية -   

مصادر المعلومات - الساسية للعملية الرشادية  

سمات المعلومات وشروطها- 

  =   =

4 2  زيارة ميدانية
مشاهدة وتطبيق(   )

عملي   اهم المور الرشادية في المدارس  تقديم
 التقارير

الميدانية
5 2  الخطة السنوية للرشاد

التربوي للعام الدراسي - -تشرين الثاني -شهر ايلول وتشرين الول  
  – كانون الثاني – شباط – اذار –كانون الول

نيسان – ايار وحزيران

 

المحاضر
 ة

والمناقش
 ة

 اختبارات  
 يومية

 (تحريري
( وشفهي

6 2  الخطة السبوعية
للمرشد التربوي

الخطة السبوعية للمرشد التربويطريقة كتابة    =   =
7 2  كيف اعداد النشرة

الجدارية
 كيف اعداد النشرة الجدارية - الصحيفة الجدارية

 - المجلة الدائرية - الصحيفة المصورة - الصحيفة
 الطائرة - صحيفة الصف - الصحيفة المطبوعة "
 النشرة - كـيف تـصدر نشـرة مطبوعة للمرحلتين

المتوسطة والثانوية - أنواع النشرات المطبوعة

  =   =

8 2  زيارة ميدانية
مشاهدة وتطبيق(   )

 كيفية اعداد الخطة السنوية والسبوعية
في المدارس

عملي    تقديم
 التقارير

الميدانية
9 2 السجل الشامل الجراءات العامة التي تتخذالتعريف -   

 للسجل الشامل - انواع السجلت
 

المحاضر
 ة

والمناقش
 ة

 اختبارات  
 يومية

 (تحريري
( وشفهي

10 2 البطاقة المدرسية اهمية البطاقة المدرسيةتعريفها -     =   =
11 2 كيفية دراسة الحالة   -في مجال الرشاد الفردي / كيفية دراسة الحالة

 الصعوبات التي يواجهها المرشدأو المرشدة عند

صفات يجب أن يتحلى بها المرشد - دراسة الحالة  

  =   =



مالفرق بين - أوالمرشدة لكسب ثقة الخرين  
دراسة الحالة وتاريخ الحالة

12 2  ماهي المعلومات اللزم
جمعها عن الحالة ماهي - ماهي المعلومات اللزم جمعها عن الحالة  

 المعلومات اللزم جمعها عن الحالة - ماهي

اعتبارات يجب مراعاتها عند - أدوات الدراسة  
ما المقصود- استخدام استمارة دراسة الحالة   

 بوصف الحالة - ماهي الفكار التشخيصية الولية

ما هي العبارة التشخيصية ومم تتكون- 

  =   =

13 2  بعض العلجات
 الضرورية في دراسة

الحالة

  -العــــــــــــــــــــــــلج البيئي  - العلج الذاتي
إنهاء الحالة - متابعة الحالة  - 

  =   =

14 2 الرشاد الجمعي  مفهوم الرشاد الجمعي - السس التي يقوم عليها
 الرشاد النفسي الجمعي - أهمية الرشاد الجمعي

 في حل مشاكل الطالبات - متى نفصل استخدام
 الرشاد الفردي على الرشاد الجماعي - أهداف

 الرشاد الجمعي - مناهج الرشاد الجمعي(إنمائي
(ـــ وقائي ـــ علجي

  =   =

15 2  عوامل تؤثر على
 استفادة المسترشدين من

الرشاد الجمعي

 التوقعات – اللتزام – المسؤولية – المن- لتقبل
 – الجاذبية - كيف تمكنك قياس جاذبية المجموعة-

 كيفية إعداد الجلسة الرشادية- مواقف تتطلب
 تدخل المرشد إثناء الجل

  =   =

16 2  مراحل الجلسة
الرشادي

مراحل الجلسة الرشادية -التعرف على   
 أنشطة الجلسة الرشادية - برامج مقترح للرشاد

 -الجمعي- تسجيل جلسات في الرشاد الجمعي

  =   =

17 2  زيارة ميدانية
مشاهدة وتطبيق(   )

الرشاد الجماعي عملي    تقديم
 التقارير

الميدانية
18 2  لقاءات المرشد التربوي

الفردية والجماعية لقاءات المرشد التربوي الفرديةالتعرف على   
 والجماعية - الوصف الوظيفي،المرشد التربوي

في المدرسة

 

المحاضر
 ة

والمناقش
 ة

 اختبارات  
 يومية

 (تحريري
( وشفهي

19 2  تطبيق في
المدارس

20فترة تطبيق رسمية في المدارس 2  تطبيق في
المدارس



21 2  تطبيق في
المدارس

22 2  تطبيق في
المدارس

23 2  تطبيق في
المدارس

24 2  تطبيق في
المدارس

25 2  كيفية تنفيذ الطلبة
 المطبقين لخططهم

 الرشادية

 كيفية تنفيذ الطلبة المطبقين لخططهم الرشادية
 

المحاضر
 ة

والمناقش
 ة

 اختبارات  
 يومية

 (تحريري
( وشفهي

26 2  على التطبيقات العملية
 للطلبة اثناء فترة

 التطبيق

=   على التطبيقات العملية للطلبة اثناء فترة التطبيق   =

27 2  كيفية ملئه السجلت من
 قبل الطلبة المطبقين

=   كيفية ملئه السجلت من قبل الطلبة المطبقين   =
28 2  اعداد تقارير بعد فترة

 التطبيق العملي في
 المدارس

 اعداد تقارير بعد فترة التطبيق العملي في
=   المدارس   =

29 2  الطلع على دفاتر
 الخطة والسجلت المعدة

 من قبل الطلبة

 الطلع على دفاتر الخطة والسجلت المعدة من
=   قبل الطلبة   =

30 2  مناقشة التقارير المعدة
من قبل الطلبة

مناقشة التقارير المعدة من قبل الطلبة   =   =

بنية التحتية-12

1- الكتب المقررة المطلوبة 2009الرشاد المدرسي , احمد عبد اللطيف , 



2- المراجع الرئيسية المطلوبة 1- 2009الرشاد المدرسي , احمد عبد اللطيف , 
2- 2007المشكلت النفسية ,حافظ بطرس ,

سيكولوجيا ادارة المدرسة , كامل عبد الوهاب,-3
2003

 أ-الكتب والمراجع التي يوصي بها ( المجلت
(... العلمية , التقارير

 الرشاد المدرسي  , شبكة النترنت

.. ب-المراجع اللكترونية , مواقع النترنت  شبكة النترنت , مواقع المرشدين التربويين في
المدارس كافة

خطة تطوير المقرر الدراسي-13

 الضافات العلمية لمقرر التطبيقات الرشادية وزيادة عدد الساعات النظرية والعملية
 وكذلك الوسائل والساليب التي تعالج المشكلت السلوكية والجتماعية التي تواجه

 التلميذ والطلبة في المدارس البتدائية والمتوسطة والعدادية من قبل المرشد التربوي
في المدرسة


