
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

جامعة القادسية / كلية التربية للبناتالمؤسسة التعليمية.1

قسم الرشاد النفسي والتوجيه التربويالقسم الجامعي / المركز.2

نظريات ارشاديةاسم / رمز المقرر.3

البرامج التي يدخل فيها.4

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.5

الفصل الول /السنة الدراسية الولىالفصل / السنة.6

30(الكلي)عدد الساعات الدراسية .7

15/4/2018تاريخ إعداد هذا الوصف .8

أهداف المقرر :-9

 واهميتها ووظائفها .تعريف ماهي النظرية -1
تصنيفات نظريات الرشاد والعلج النفسي ودور المرشد في العملية الرشادية .توضيح -2

رة في نظريات الرشاد النفسي وتطبيقات حول النظرية .      ج- إعطاء الطالب خب

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج الكاديمي))

 دراس--ة العب-ارات والجم--ل الرياض--ية والمجموع--ات وعملياته--ا والعلق--ات وال--دوال والمص--فوفات لتهيئة الط-الب
 للتعامل مع العمليات الرياضية مستقبل بشكل منطقي رياضي صحيح وتدريبه على العمليات على المص--فوفات

.والمعادلت الخطية وطرق العد  



مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.1

أ- المعرفة والفهم 
- اكتساب القدرة والمهارة في تمييز العبارات والجمل الرياضية والتعامل معها.

- اكتساب مهارة التمييز بين العلقات والدوال والربط بينهما.
التعامل مع الصفوفات .- 
أستخدام مبادئ العد.- 

ب -  المهارات الخاصة بالموضوع 
 –التدريب الصيفي1ب
 – بحوث تخرج 2ب
 – تقارير علمية 3ب
- 4ب

     طرائق التعليم والتعلم 

- الختبارات السبوعية  و الشهرية . 
- التدريبات والنشطة في قاعة الدراسية  . 

- توجيه الطلبة للستفادة من مواقع النترنيت .

     طرائق التقييم 

المشاركة في النشطة  .
تقديم تقارير .

المشاركة في الحوار والمناقشة . 
اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة .

ج- مهارات التفكير
. تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ف الوعد القرر - 1ج
- تشجيع الطالب على طرح السئلة.2ج
 تطوير قدرة الطالب على الوار والناقشة.- 3ج
-  الستماع الى افكار الطالب وتطويرها .4ج

    طرائق التعليم والتعلم 
  الاضرة  وربطها  بواقع الياة اليومية لذب الطالب ال موضوع الدرس دون7 البتعاد عن صلب الوضوع لتكون7إدارة•

.الادة مرنه قابله للفهم والتحليل 
.تكليف الطالب ببعض النشطة والواجبات الماعية•
تصيص نسبة من الدرجة للواجبات اليومية والختبارات .•

   طرائق التقييم 
. ف الاضرة دليل التزام الطالب وتمله السؤوليةالشاركة•



البنية التحتية .9

القراءات المطلوبة :
مصادر حول نظريات 

الرشادية 
)1(

ة متطلبات خاص

 الخدمات الجتماعية ( وتشمل على سبيل
 المثال محاضرات الضيوف والتدريب

المهني والدراسات الميدانية ) 
التطبيق العملي ف الشركات والدوائر ذات العلقة ومشاريع7 بوث التخرج.

القبول .10
ل توجدالمتطلبات السابقة

20أقل عدد من الطلبة 

75أكبر عدد من الطلبة 


