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 نموذج توصٌف ممرر دراسً
 

 جامعة أم المريإسم المؤسسة التعلٌمٌة: 20/23/3122:التوصٌفتارٌخ 

 التربٌة وعلم النفسلسم  -الكلٌة الجامعٌة بالمنفذة :المسم /لكلٌةا

 

 معلومات عامة عنهالتعرٌف بالممرر الدراسً و . أ

 2808446   االرشاد والتوجيو :ورمزه الممرر الدراسً. اسم 1 .1

 نظري( 2) . عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 :الذي ٌمدم ضمنه الممرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود ممرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد لائمة ب

 اإلعداد التربوي لبرنامج البكالوريوسالذي ٌعطى فٌه الممرر الدراسً:  الدراسً. السنة أو المستوى 4 .4

 السابمة لهذا الممرر)إن وجدت(:. المتطلبات 5 .5

 هذا الممرر )إن وجدت(:المتزامنة مع . المتطلبات 6 .6

 انكهيح انجايعيح تانقنفزج: الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة فً الممر إن لم ٌكن ،. مولع تمدٌم الممرر7 .7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبك(:8

 

 %111 النسبة: نعم لاعات المحاضرات التملٌدٌة .أ
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 األهداف . ب

-تعرٌف الطالب هدف الممرر الرئٌس ؟ما  
.الطالب في التعرف عمى مفيوم التوجيو واإلرشاد وعالقتو بالصحة النفسية مساعدة  

التعرف عمى مسممات التوجيو واإلرشاد ومبادئو وأسس فمسفتو ، وأوجو االتفاق واالختالف بين اإلرشاد -2
وأىدافو، شكالو )أوالتوجيو والعالج النفسي  

تماعيسيكولوجية التوافق النفسي واالجمفردات تعرف عمى ال -3  
التعرف عمى خصائص وميارات المرشد الطالبى -4  
التعرف المشكالت النفسية التى تصاحب الطالب وطرق عالجيا -5  

 التوعية بأىمية الثقافة النفسية في المجتمع -6

)مثل االستخدام المتزاٌد لتمنٌة الممرر الدراسً .  لتطوٌر وتحسٌن  - ٌتم تنفٌذها - بإٌجاز أي خطط اذكر-2

 لومات أو مراجع اإلنترنت، والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.المع
والتدرٌب  .المتعلمة بالمادة العلمٌة استخدام التمنٌات الحدٌثة فً والمكتبة االلكترونٌة فً إجراء البحوث

اإلرشاد الحديث.التعرف عمى التجارب العالمية في مجال على مهارات االرشاد النفسى   
 التعرف عمى آليات التشخيص والتقييم في اإلرشاد والتوجيو.

 التعرف عمى الحقائب اإلرشادية واليات التعامل معيا.
 إقامة ورش عمل في مجال المشكالت النفسية التي بحاجة إلى اإلرشاد في البيئة المحمية.

رشاد والتوجيو.التعرف عمى أدوات التكنولوجيا واستخدامات االنترنت في اإل  
 التركيز عمى الجوانب العممية واألنشطة الميدانية في حل المشكالت.

 التعرف عمى مشكالت الطمبة في المدارس والجامعات وأساليب حميا.

 

 

مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة ال نفسها الطرٌمةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: الممرر الدراسً  وصف . ج

 (.البرنامج أودلٌل

 عام للممرر:وصف
 

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها: .1

 عدد األسابٌع لائمة الموضوعات
ساعات 
 التدرٌس

مقدمة عامة وتاريخية ومفيوم وتعريفات ومصطمحات اإلرشاد 
 والتوجيو

2 4 

 4 3 مبادئ وأسس وأىداف اإلرشاد والتوجيو

 4 3ومناىج اإلرشاد النفسي وعالقات وارتباط واختالف المناىج  نظريات
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 بين بعضيا
األدوات العممية والنظرية لجمع المعمومات في اإلرشاد النفسي 

جراءاتيا العممية  وا 

3 4 

 4 3 فنيات وطرق وأساليب اإلرشاد النفسي

 إعداد وتدريب المرشد النفسي ومياراتو وأخالقيات العمل اإلرشادي
 البرامج اإلرشادية وأىميتيا وكيفية تصميميا وتنفيذىا وتقييميا

 اإلرشاد والتوجيو الميني والياتو في المدرسة

 
-2  ،2  ،2 

 
3،3 
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 ٌموم بها الطالبالتً (اإلضافً) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .2

 

لٌاسها طرق واتسالها مع الوطنً للمؤهالت لمجاالت اإلطارللممرر وفماً مخرجات التعلم  .3
 هاتدرٌسواستراتٌجٌات

 للممررمخرجات التعلم جدول 

 الواردة فً اإلطار الوطنً للمؤهالت الخمسةالجدول التالً مجاالت مخرجات التعلم  ٌحدد

 .المناسبةفً مجاالت التعلم حسب المطلوب مابلة للمٌاس بحٌث تكون،ممررلالم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -
-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم هاو تتسك معتمٌٌمالطرق التً تناسب ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا

-  ً أن تتسك مخرجات تعلم الممرر بدلة، وٌجب مخرجات التعلم وتموٌم  التً تساعد على لٌاسناسبة المالتمٌٌمضع طرق  :ثالثا
 أن ٌتضمن لزم، مع مالحظة أنه ال ٌلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌستمٌٌمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فًمخرجات تعلم  كل ممرر
 
 

 أ.املعارف:1- ثوصيف للمعارف املزاد اكتسابها :1

ومعرفة العالقة بينو وبين العموم األخرى  مفيوم التوجيو واإلرشاد النفسي وأىدافو،  تعريف
 المتصمة بو.

اإلرشاد النفسي من حيث الخدمات التي تقدميا لألفراد.  التمييز بين مناىج  
 يذكر أىم األسس التي يستند إلييا اإلرشاد والتوجيو النفسي

 .يعرف الطالب خصائص المرشد الفعال وتأىيمو وأدواره
لكل نظرية وأوجو االتفاق واالختالف بينيا وتطبيقاتيا التربوية  أن يميز بين المفاىيم األساسية
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 والنفسية.
 يعدد ويشرح أدوات جمع المعمومات في اإلرشاد النفسي. .

 أن يشرح أىم أساليب اإلرشاد النفسي ومجاالتو.
 أن يعدد المشكالت السموكية واالنفعالية التي يتصدى ليا اإلرشاد.

 .رشادية وتقييميا.أن يعرف طرق بناء البرامج اإل

 استراثيجيات التدريس املستخدمة لتنمية ثلك املعارف: -2

 المحاضرة و االستشياد بأمثمة واقعية من الميدان التعميمي
 التعميم التعاوني.
 حل المشكالت

 الحوار والمناقشة
 التعمم الذاتي

 -طزق ثلويم املعارف املكتسبة: -3

االختبارات الفصمية ا  
 االختبارات النيائية

 األسئمة المطروحة عمى الطالب من قبل أستاذ المادة بعد نياية الدرس) المحاضرة(.
 تزويد الطمبة بالتغذية الراجعة المناسبة عمى أدائيم.

 

 :الادراكيةاملهارات اب.

 :ثوصيف للمهارات إلادراكية املزاد ثنميتها -1

 توصيف لمميارات اإلدراكية المراد تنميتيا:
 التوجيو و اإلرشاد كعمم و فن يقوم بو مرشد مؤىاًل. أن يدرك الطالب أىمية
 أن يميز الطالب بين أسس اإلرشاد النفسي.

 يدرك خصائص المرشد الفعال.
نظريات اإلرشاد النفسي. أن يستوعب الطالب   

 أن يدرك العالقة بين الطريقة واألسموب في اإلرشاد النفسي
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املهارات:استراثيجيات التدريس املستخدمة لتنمية ثلك . 2  

 المحاضرة والمناقشة و استخدام فنية العصف الذىني .
 ورش العمل.

عمل بحث يطرح خاللو مشكالت تتطمب التعرف عمى أسبابيا و استبصار الحل من  -
 قبل المسترشد و طرح خطة عالجية ليا

 :اتبالطزق ثلويم املهارات إلادراكية لدى الط -

 االختبارات الفصمية.

 االختبار النيائي.

 إجابة الطالب عمى أسئمة المدرس.
األسئمة في أثناء المحاضرة و التي تركز عمى الجانب المعرفي )اإلدراك,التحميل, 
 الربط,االستنتاج( .
 األنشطة الفردية و الجماعية .

 مهارات التعامل مع آلاخزين و ثحمل املسؤولية:ج.  

مثل : التقبل و االحترام المتبادل و أن يتعمم الطالب ميارات العالقات الشخصية مع اآلخرين 
 الشفافية في التعامل و التعاطف الوجداني و تحمل المسئولية مع زمالءه في المجموعة

الوصول بالعالقة بين الطالب و أستاذ المقرر إلى مستوى ميني ذا طابع إنساني مبني عمى 
 االحترام و التقدير

 التحضير والتخطيط الجيد لممادة قبل إعطائيا.
اإلطالع عمى كل ما ىو جديد في مجال اإلرشاد النفسي وربطو لتنمية ميارات العالقات 

 الشخصية مع اآلخرين .
 االلتزام بالخطة المقررة

 جطويرها: وصف ملهارات العالكات الشخصية واللدرة على ثحمل املسؤولية املطلوب -1

 انجًاعيح. نثحثيحاشاسك تفعانيح في انًششوعاخ ي 

 التعليم املستخدمة في ثطويز ىذو املهارات:استراثيجيات  -2

منح الطالب فرصت قيادة فريق املناقشت –اشتراك الطالب في املناقشاث الجماعيت   

 طزق ثلويم مهارات التعامل مع آلاخزين واللدرة على ثحمل املسؤولية لدى الطالب: -3

 ثلويم أداء الطالبة خالل املشاريع العملية الجماعية
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 :التواصل، وثلنية املعلومات، واملهارات العدديةمهارات د. 

 ثوصيف للمهارات املزاد ثنميتها في ىذا املجال: -1

 .ذسرخذو االنرشند في انحصىل عهي يعهىياخ حىل انًقشس 

 التعمم الجماعي
 التعمم بالمشاركة.
 التعمم من خالل االنترنت
 التعمم عن طريق العصف الذىني واالستبصار وحل المشكالت.

 التدريب عن طريق أسموب النمذجو و النماذج السموكية 

 استراثيجيات التدريس املستخدمة لتنمية ثلك املهارات -2
 انرعهى انرعاوني.  -األنشطح انفشديح وانجًاعيح .          -انًناقشاخ انجًاعيح وانفشديح .        -

 ، ودساسح سًاذها انًخرهفح االنكرشونيح انذاساخفنيح نًخرهف يشاحم سسىو  ووسائم اسرعشاض نًارج -

 ، وجًانيح عهًيح، وذعثيشاذهى انًخرهفح ، وإدساك يا ذرضًنه ين قيى  انذوائشنقذ وذحهيم ووصف  -

 طزق ثلويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب: -3
 ذقىيى اإلعًال انفشديح تشكم دوسي.    -نهعًم انجًاعي.            هإثناء يًاسسر ةقىيى انطانذ -

 أثناء انعًم صيالئهيع  ةيالحظح ذفاعم انطان -

 إرسال رسالة عبر االنترنت
 أن يستخدم الكمبيوتر في عرض المعمومات المتعمقة بالمادة.

 أن يقوم الطالب باستخدام تقنية البوربوينت ) ما امكن( -

 حزكية -املهارات النفس ه. 

 الحزكية املطلوب ثطويزىا في ىذا املجال: -النفسوصف للمهارات  -أ

 وفقا نهًقاييس انًسرخذيح. انذوائش االنكرشونيحفسش سسىو ويحهم ي 

اسرشاذيجياخ انرعهى انًسرخذيح في ذطىيش انًهاساخ انحشكيح:  -ب  

 أسلوب التعلم التعاوني.

طشق ذقييى اكرساب انطهثح نهًهاساخ انحشكيح: -ج  

أسلوب املالحظت. -  

 مناقشاث لفظيت  عن حاالث في الارشاد واقعيت او متخليتجقديم  - -

 

 خالل الفصل الدراسً:ةبالطل ٌمموت مهامجدول  .4

كتابة  ،: اختبار، مشروع جماعًمثالالتموٌم المطلوبة ) مهام م
 ......الخ(مالحظةتمدٌم شفهً،  ،خطابة،ممال

ٌم ٌنسبته من التم لتسلٌمهاألسبوع المحدد 
 النهائً

%10 الثالث الحضور والتفاعل فى المحاضرات والسموك العام 1  
%10 السادس األنشطة الفردية والتكاليف البحثية 2  
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الفصل  منصف التقويم النصفي 3
 الدراسً

20%  
 %60 األسبوع األخٌر التقويم النيائي 4

 
 

 همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل . د

تقديم أعضاء ىيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي لمطالب )أذكر قدر الوقت  تدابير
 الذي يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ليذا الغرض في كل أسبوع(.

 التواجد لعضو ىيئة التدريس لتقديم الدعم
 

 
 مصادر التعلّم . ه

:الكتب الممررة المطلوبة-1  

المقررة المطموبة: الكتب2  
 الرياض. دار الرشد .النفسي التوجيو واإلرشاد .(2002الزعبي ،أحمد دمحم )

( مبادئ اإلرشاد النفسي .الطبعة الثانية. عمان. دار 2002أبو عطية، سيام درويش) -1
 رالفك

 المراجع األساسية )التي يجب اتاحتيا لمطالب لمرجوع إلييا(:
2000جمل الميل، دمحم جعفر)  ) 

 الدار السعودية لمنشر والتوزيع: جدة .النفسية المساعدة اإلرشادية .
2002الخواجا، عبدالفتاح دمحم سعيد) ) 

 ..دار الثقافة: عمان .والتربوي بين النظرية والتطبيق اإلرشاد النفسي .
2001العزة، سعيد حسني)  

فة لمنشر والتوزيع: عمانالدار العممية الدولية ودار الثقا .وفنياتو اإلرشاد النفسي.أساليبو . . 
2003الضامن، منذر )  . 

الفالح لمنشر والتوزيع  الكويت. مكتبة .والنظرية اإلرشاد النفسي أسسو الفنية   
1-Robert, L. Gibson, M. (2007). Introduction to counseling and 
guidance. Xamouline, Inc. 
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2- Robert, D. (2002). Development guidance and counseling. 
Carolina: Youthlight 

يىقعالع اإلنترنت...الخ:المراجع اإللكترونٌة، مو-4  

 المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:
   http://www.am.org/iupsys   االتحاد الدولي لعمم النفس 

http://www.apa.org    الجمعية األمريكية لعمم النفس 
 

الكتب و المراجع التي يوصى بيا )المجالت العممية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بيا( 5  
 12الموسوعة النفسية/ المجمد  

 مجمة عمم النفس، الييئة المصرية العامة لمكتاب.
 مجمة اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس.

British Journal Of Psychology 
American Journal Of counselling 

http://www.bps.org.uk   الجمعية البريطانية لعمم النفس 
http://www.hayatnafs.com  حياتنا النفسية 
http://www.sikologia.com   سيكولوجيا لمعموم النفسية 
 http://www.arabpsynet.com  شبكة العموم النفسية العربية 

http://cocegypt.8m.com/index.htm   شمس مركز اإلرشاد النفسي بجامعة عين 

 المرافك الالزمة: . و

بٌّن متطلبات  الممرر الدراسً  بما فً ذلن حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المماعد داخل 
 الفصول الدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة...إلخ(.

المختبرات،...الخ(: ت المحاضرات،)لاعا المبانً-1  
  وتكون مجهزة ومناسبة لالستخدام العلمى  لاعات محاضرات كبٌرة 

مصادر الحاسب اآللً: عمل أسطوانات معروض بها المادة العلمٌة للممرر الدراسً-2  
 

ة, أذكرها، أو أرفك لائمة بها(:خاص صادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌةم-3  

  . ي
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 الممرر الدراسً وعملٌات تطوٌرهتمٌٌم  . أ أ

:استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس -1  
االتصال الفعال بٌن المحاضر و الطلبة وإدارة المنالشات حول موضوع الدرس لمعرفة درجة التغذٌة 

 الراجعة إلٌهم من المعرفة ودرجة التحصٌل.

:التدرٌس عملٌات تطوٌر -3  
  اعضاء هٌئة تدرٌس كفىءتطوٌر التدرٌس من خالل اختٌار 

 تطوٌر التدرٌس من خالل المكتبة االلكترونٌة و االطالع الٌومً للمدرس والطالب لموالع االنترنت.
 تطوٌر التدرٌس من التعلٌم لبل الجامعً أوال.

عمال الطلبة بواسطة تدلٌك تصحٌح عٌنة من أ ب ) مثل:عملٌات التحمك من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطال-4
مع طالم تدرٌس من مدرسٌن  مستملٌن، والتبادل بصورة دورٌةً لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات 

 مؤسسة أخرى(:
() شفوي و تحرٌري  دورى عمل أكثر من اختبار  

 
 

  

 :منسك البرنامجسم ا

 د/ السعٌد دردرة
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