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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 : ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 

 

 : ال يوجدمتطلبات المتزامنة مع هذا المقررال. 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 2 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 0 المكتبة 3

 0 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 )تذكر(أخرى  5

 30 اإلجمالي 
مرل: ستتاعات االستتتذكار،  جميع أنشتتطة التعلم،  ، ويشتتمل كل :للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 



 

 
4 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ي والعالج النفستتتي، والتحديد الدقيق للمفاهيم كات العالقة )اإلرشتتتاد النفستتت ، : مفهوم اإلرشتتتاد والتوجيه النفستتتي يتناول المقرر

لتوجيه واإلرشتتاد ا، اإلرشتتاد والوعا الديني... ال.(. التطور التاريخي لحركة اإلرشتتاد النفستتي، عالقة  اإلرشتتاد وتقديم النحصتت 

لتوجيه واإلرشاد، وعمليات ا تديناميا ، اد النفسيووظائف اإلرشاإلرشاد النفسي القائم على البراهين، أهداف  بالعالج النفسي،

شتتتتادية : المقابلة اإلر، وجمع المعلوماتستتتتياإلرشتتتتاد النف ، طرق وأستتتتاليب نظريات العالج واإلرشتتتتاد والنفستتتتي ا ستتتتاستتتتية

ية في المدارس، رشادواالختبارات النفسية وأخالقيات اإلرشاد والعالج النفسي، كتابة تقرير الحالة ونماكج تطبيقيه، الخدمات اإل

 .واإلرشاد لذي الحاجات الخاصة وأسرهم

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .  سيوأساليب اإلرشاد والتوجيه النفبنظريات هذا المقرر إجماالً إلى التعريف يهدف 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 7ع .أسس اإلرشاد  و التوجيه المهني والجماعي  علي الطالب عرفتيأن  1.1

 6ع .من تفسير السلوك اإلنساني ه النظريات وا بحاث التي تمكنالطالب  يلخصأن  1.2

 6ع . ية .الطالب  المفاهيم  العلمية  للمشكالت النفسية  في مجال الخدمات اإلرشاد شرح ي  أن 1.3

  المهارات 2

 2م  .و التوجيه المهني والجماعي أسس اإلرشاد يوظف الطالب  أن  2.1

 2م .الحالةعن  تقرير أن يكتب الطالب  2.2

 1م أن يصمم الطالب برامج  خدمات ارشادية لذوي الحاجات الخاصة . 2.3

  الكفاءات 3

 1ك .واالستقصاء والبحث على أسس منهجية للتقييم  العمل الجماعي أن يقدر   3.1

 2ك .اإلرشادية ومنجزاته اليومية المتصلة بتخصصه ممارساتال أن يشارك الطالب في  3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 الفصل األول: مفهوم اإلرشاد النفسي 1

 2 الفصل الثاني: الصفات العامة للمرشد النفسي 2

 4 الفصل الثالث: عملية اإلرشاد النفسي 3

 4 الفصل الرابع : المقابلة اإلرشادية 4

 4 الفصل الخامس: وسائل جمع المعلومات ألغراض اإلرشاد 5

 4 الفصل السادس : اإلرشاد الجماعي 6

 2 الفصل السابع: مفهوم اإلرشاد باللعب 7

 2 الفصل الثامن: اإلرشاد المهني واالختيار المهني 8

 2 اإلرشاد في المدرسة والبرنامج المدرسي الشامل الفصل التاسع: 9

 4 الفصل العاشر نظريات في اإلرشاد النفسي 10

  المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

أستتتتس اإلرشتتتتاد  و التوجيه  علي الطالب أن يتعرف 1.1

 .المهني والجماعي 

 الحوار والمناقشة

 

تقويم ا داء في  -

 االختبارات.

 

 ه النظريات وا بحاث التي تمكنالطالب  أن يلخص 1.2

 .من تفسير السلوك اإلنساني
المناقشات والتعلم التعاوني 

 الجماعية
 

ا داء في تقويم  -

 االختبارات.

 

الطالب  المفاهيم  العلمية  للمشتتتتتتكالت  شتتتتتترح ي أن 1.3

 . النفسية  في مجال الخدمات اإلرشادية .

 الحوار والمناقشة 

 
المناقشااااات والمشااااار ات  -

 واألنشطة التعليمية.

 المهارات 2.0

و التوجيه المهني أستتس اإلرشتتاد أن يوظف الطالب  2.1

 .والجماعي 
المناقشات والتعلم التعاوني 

 الجماعية
 

  المناقشات والمشار ات -

ستقصائية وحل األنشطة اال .الحالةعن  تقريرأن يكتب الطالب  2.2
 .المش الت

 

إجراء تقويم ت ويني أثناء  -
 المحاضرة

إجراء تقويم ختامي  -
للوقوف على جوانب القوة 

 والضعف لدى الطالبة
 

خدمات ارشتتتتتادية لذوي أن يصتتتتتمم الطالب برامج   2.3

 الحاجات الخاصة .
 التقارير  - حل المش الت 

 الكفاءات 3.0

واالستتتتتتتقصتتتتتتتاء  للتقييم  العمل الجماعي أن يقدر   3.1

 .والبحث على أسس منهجية

التعلم التعاوني والمناقشات  -

 الجماعية

 نشطة االستقصائية وحل ا -

 . المشكالت

تقويم المشاركة والتفاعل  -

وا عمال في النقاش 

 الجماعية.

 تقويم الذات وا قران. -

اإلرشتتتتتتادية  ممارستتتتتتاتال أن يشتتتتتتارك الطالب في  3.2

 .ومنجزاته اليومية المتصلة بتخصصه

ا نشتتتطة االستتتتقصتتتائية وحل 

 المشكالت
 .يم تقارير المشاهدات تقو

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )با سبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
 اختبار فصلي

 
 %20 السادس

2 
 اختبار فصلي

 
 %20 الثاني عشر

3 
 , مناقشات العروض والمشار ة في األنشطة الخاصة بالمقرر

. 

على مدار 
 الفصل

10% 

4 
 الواجبات أو البحوث

 
 %10 األسبوع الثامن

5 
 االختبار النهائي

 
 %40 نهاية الفصل
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 

كاديمي للطالب اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األ

 :لذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(ا -الساعات المكتبية –المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 

 

 نظام ا كاديمي يتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية وال

الحذف  كما يتابع المرشتتتتتد عملية التستتتتتجيل ويناقا فيها الطالب إلبداء مبررات ومجاالت العمل المتاحة للتخصتتتتتص،

 واإلضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.

 وفق كل حالة. وتقدم لجنة اإلرشاد ا كاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج، والتعامل مع الحاالت الخاصة 

   رشتتتاد لإلرشتتتاد ا كاديمي، ويوجد دعم ومتابعة كذل  من عماد  شتتتطون الطالب بشتتت ن االيتضتتتمن هيكل الكلية وحد

 ا كاديمي والمهني.

 ون الطالب يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحد  االرشاد النفسي تحت عماد  شط

 .ب، ويمكن للكليات تحويل الحاالت لهاوهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطال

 جتماعي ويوجد بالجامعة كذل  وحد  ارشتتتتاد اجتماعي تحت عماد  شتتتتطون الطالب، وتعمل الكلية كذل  على الدعم اال

 .من خالل المرشد ا كاديمي وتوجيه الطالب لالستفاد  من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة

 ت التي درستتتتتها الطالب، انية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لت كيد التكامل بين المقرراتتولى وحد  التربية الميد

ية الت ياق الحقيقي للتطبيق، وستتتتتتيتبنى البرنامج مفهوم الخبرات الميدان ي ستتتتتتترتبط وتقليص الفجو  بينها وبين الستتتتتت

 بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.

 و هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالبكما يخصص عض. 

 

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 2000 عالم ال تب، القاهرة زهران، حامد التوجيه واإلرشاد النفسي

 صالح الخطيب، اإلرشاد النفسي في المدرسة
دار ال تاب 
ت اماراإل الجامعي،

 دةالعربية المتح
2003 

 2005 دار وائل، األردن الداهري، صالح حسن علم النفس اإلرشادي

 العملية اإلرشادية
الشناوي، محمد 

 محروس
 1996 دار الغريب، القاهرة

 1421 الخريجي عطاء، محمود اإلرشاد النفسي والتربوي
 

 المساندةالمراجع 

 .(. مبادئ اإلرشاد النفسي. عّمان:  دار الفكر1417عيطه ، سهام )أبو  -1

 (: نظريات اإلرشاد والعالج النفسي. ترجمة حامد الفقي،1401باترسون، س. ) -2

 .الكويت: دار القلم

طائف: (: مدخل إلى نظريات الشخصية. ال1990انجلر، باربرا، ترجمة فهد بن دليم ) -3

 دار الحارثي للطباعة والنشر

ة  والتطبيقية. ا سس النظري-(: اإلرشاد والعالج النفسي1422سامي محمد )ملحم،  -4

 .عمان: دار المسير  للنشر والتوزيع والطباعة

الرقافة  (.اإلرشاد النفسي : أساليبه وفنياته .عمان: دار2001العز ،سعيد حسني .)  -5

 للنشر والتوزيع

اإلرشاد النفسي .(   2001أبو عباه صالح عبدا هلل؛ ونيازي ،عبد المجيد.) -6
 ة العبي انالرياض: م تب. واالجتماعي
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 اإللكترونيةالمصادر 

 كتب الكترونية: 

(. مبتتادئ التوجيتته واإلرشتتتتتتتاد النفستتتتتتي. 1999الفرخ،كتتاملتتةم تيم عبتتد الجتتابر. ) .1

عتتتتمتتتتان:دار التتتتفتتتتكتتتتر لتتتتلتتتتنشتتتتتتتتتتر و التتتتتتتتتوزيتتتتع.وهتتتتذا هتتتتو التتتترابتتتتط  

http://www.liilas.com/vb3/t150042.html   

 . التوجيه واإلرشاد النفسي2000كامل.) )أحمد ، سهير   .2

3. http://www.liilas.com/vb3/t150042.html 

 مواقع يوتيوب:  

1. http://www.ec18.ws/vb/forumdisplay.php?f=25 

2. http://www.hu.edu.jo/counseling/2.htm 

3. http://www.cocegypt.8m.com/page2.htm 

4. http://kg-cu.ahlamontada.net/montada-f2/topic-t155.htm 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 القاعات الدراسية إل.( ... ، قاعات المحاكا الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبور  الذكية، البرمجيات(

 جهاز عرض البيانات

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مخرجات التعلم للمقررمدي تحصيل 
أعضاء هيئة التدريس للمقرر مع منسق 

 المقرر

 تقرير جماعي تقويمي.

 استشار  النظراء.

 

 البرنامجقيادات  مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 
تحليل نتائج الطالب في المقرر 

 . ومناقشتها من خالل القسم

 مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

 
 استطالع آراء الطالب حول المقرر الطالب

 فاعلية التدريس

 

.تقويمي تقرير المراجع النظير  

 

 فاعلة طرق تقييم الطالب

 

 أعضاء هيئة التدريس

 

.تحليل نتائج الطالب في المقرر   

 
  

 إل.(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


