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 مفهوم االرشاد الرتبوي .1

 تربيرات االرشاد الرتبوي يف املوقف املدرسي  .2

 مباديء االرشاد الرتبوي والنفسي .3

 مع الطلبة عموماً التطبيقات االرشادية يف التعامل  .4

 مفهوم التوافق النفسي واالكادميي ومقوماته يف املوقف التعليمي .5

 الطرق االرشادية املتبعة يف تنفيذ اجللسات االرشادية .6

 املعلومات النظرية اليت تتعلق بفهم طبيعة السلوك والشخصية لدى الطلبة .7
 مفهوم الصحة النفسية وتطبيقاته يف املواقف التعليمية  .8

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 .انشخصِ(األخشٍ انًرؼهمح تماتهْح انرٌظْف ًانرطٌس  )انًياساخانًنمٌنح انرأىْهْح انؼايح ً انًياساخ -د 

 يياسج انرؼايم يغ انطهثح ػًٌيا   -1د
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 تنْح انًمشس .11

 انساػاخ األسثٌع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهٌتح
اسى انٌحذج / أً 

 انًٌضٌع
 طشّمح انرمْْى طشّمح انرؼهْى

 2 األول

الميارية  األىداف المعرفية و
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

الفصل األول :معنى اإلرشاد 
 االخرثاس انًحاضشج  التربوي.

 2 الثاني

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

نشأة وتطور اإلرشاد ومفاىيمو 
 االخرثاس انًحاضشج  .

 2 الثالث

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

 .مبررات اإلرشاد وأىدافو
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الرابع

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

 ، مبادئ اإلرشاد والتوجيو 
العالقة بين اإلرشاد والعموم 

 .األخرى 
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الخامس

األىداف المعرفية و الميارية 
جانب  والوجدانية والمذكور

 منيا أعاله

مجاالت اإلرشاد ، الطرق 
اإلرشادية ) اإلرشاد الفردي 

 ،اإلرشاد الجمعي ( .
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 السادس

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

أسس اإلرشاد:  الفصل الثاني:
 االخرثاس انًحاضشج   الفمسفية، النفسية.

 2 السابع

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

أسس اإلرشاد :                
االجتماعية ، الخمقية، الدينية 

. 
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الثامن

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

الفصل الثالث : نظريات 
التحميل  اإلرشاد : نظريات

 النفسي
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 التاسع

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

 ،  نظريات التحميل النفسي
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 العاشر

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

الدفاعية  الميكانزمات
)األساليب الدفاعية( :منشأ 

السموك الدفاعي ، نمو 
ميكانزمات الدفاع وأنواعيا ) 

التعويض ، التقمص ، التكوين 
،  العكسي ،اإلسقاط ، التبرير
 ( الكبت ، القمع ، التسامي

 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الحادي عشر

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 أعاله منيا

 النظريات السموكية
 االخرثاس انًحاضشج 

 االخرثاس انًحاضشج النظريات الفصل الرابع :    األىداف المعرفية و الميارية  2 الثاني عشر
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والوجدانية والمذكور جانب 
 منيا أعاله

 النظريات المعرفية،  السموكية

 2 الثالث عشر

األىداف المعرفية و الميارية 
والمذكور جانب والوجدانية 
 منيا أعاله

النظريات ،  النظريات المعرفية
 االخرثاس انًحاضشج  اإلنسانية

 2 الرابع عشر

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

النظريات  ، النظريات اإلنسانية
 االخرثاس انًحاضشج  الوجودية 

 االخرثاس  امتحــــــــــــــــــــــــــــــــــان  2 الخامس عشر

 2 السادس عشر

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

: المعمومات  الخامسالفصل 
الالزمة لإلرشاد : أىمية 

المعمومات ، أنواع المعمومات 
. 

 االخرثاس انًحاضشج 

 2 السابع عشر

المعرفية و الميارية األىداف 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

وسائل جمع المعمومات 
:السجل التراكمي ، دراسة 

الحالة ،السجل القصصي ، 
 السيرة الذاتية .

 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الثامن عشر

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

والمقاييس ، االختبارات 
 االخرثاس انًحاضشج  المالحظة ، المقابمة .

 2 التاسع عشر

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

:اإلرشاد  السادسالفصل 
والتوجيو في المدرسة : 

المدرس المرشد ، وظائفو 
عداده ، المرشد التربوي ،  وا 

عداده .  وظائفو وا 

 االخرثاس انًحاضشج 

 2 العشرون

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

مجالس اآلباء والمعممين 
ودورىا في اإلرشاد، الحاجة 

إلى برامج اإلرشاد في 
 المدرسة. 

 االخرثاس انًحاضشج 

الحادي 
 2 والعشرون

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

السابع : المشكالت الفصل 
 االخرثاس انًحاضشج  التي يتناوليا اإلرشاد التربوي : 

الثاني 
 2 والعشرون

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

األزمات النفسية: معنى األزمة، 
 أسباب األزمة النفسية، اإلحباط.

 
 االخرثاس انًحاضشج 

الثالث 
 2 والعشرون

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

 النفسيةالمشكالت واألزمات 

 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الرابع والعشرون

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

االضطرابات النفسية ،  األعراض 
 االخرثاس انًحاضشج  المرضية

 االخرثاس انًحاضشج الفصل الثامن : التوافق ، األىداف المعرفية و الميارية  2الخامس 
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 انرحرْح:انثنْح  .12
 .انماػاخ انذساسْح .1
 . google meet ,  FCCانًنصاخ انرؼهًْْح  .2
 يسرهضياخ انرؼهْى االنكرشًنِ انًادّح. .3

 
  ـ انكرة انًمشسج انًطهٌتح 1

. علم النفس االرشاديأتٌ أسؼذ، احًذ ػثذ انهطْف.  .1 )انًصادس(  ـ انًشاجغ انشئْسْح 2

نهنشش كهْح انؼهٌو انرشتٌّح، جايؼح يؤذو، داس انًسْشج 

 ًانرٌصّغ.

االرشاد . 2211سافذه انحشّشُ ًسًْش األيايِ  .2

. ػًاٌ، داس النفسي والتربوي في المؤسسات التعليمية

 انًسْشج نهنشش ًانرٌصّغ.

               ـ انكرة ًانًشاجغ انرِ ٌّصَ تيا  ا

 ( انًجالخ انؼهًْح ، انرماسّش ،.... ) 
ذات  واألجنبيةاجملالت العلمية احملكمة يف االرشاد الرتبوي والنفسي العربية  

 معامل التأثري .

ب ـ انًشاجغ االنكرشًنْح، يٌالغ 

 االنرشنْد ....
الرتبوي والنفسي السيما تلك اليت ضمن  باإلرشاداملواقع االلكرتونية اخلاصة 

 اطار املؤسسات التعليمية كاجلامعة.

 
 :خطح ذطٌّش انًمشس انذساسِ  .13

   

انًسرجذاخ ًالسًْا انجانة انرطثْمِ  ًإدخالاالىرًاو تانرحذّث انًرٌاصم نهًؼهٌياخ فِ ىزا انًجال،  

انًرؼهك ترنًْح سهٌن انطهثح ًذٌظْف انمذساخ نذّيى، ًانجانة انًرؼهك تكْفْح انرؼايم يغ انًشكالخ 

والوجدانية والمذكور جانب  والعشرون
 منيا أعاله

 معناه ، طبيعتو ، انواعو

السادس 
 2 والعشرون

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

خصائص الشخص المتوافق ، 
 االخرثاس انًحاضشج  التكيف والتوافق والعالقة بينهما .

السابع 
 2 والعشرون

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

تكامل الشخصية الفصل التاسع :
 االخرثاس انًحاضشج  ،                                                      

الثامن 
 2 والعشرون

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

مفيوم الصحة النفسية، 
 عالقتيا، أىدافيا، أىميتيا.

  
 االخرثاس انًحاضشج 

التاسع 
 2 والعشرون

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

معايير الشخصية السوية 
والالسوية ، الشخص السوي 

 والالسوي .
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الثالثون

األىداف المعرفية و الميارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منيا أعاله

 امتحـــــــــــــــان
 االخرثاس انًحاضشج 
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 هثح.ًاالضطشاتاخ انرِ ذحصم فِ انسهٌن نذٍ انط

 

 

 
 


