
 

 

     جدول الدروس االسبوعي
 

 هضش طثاح ػثذ جاتش االسم
 modhers.aljubory@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 االسشاد ًالظحح النفغْح اسم المادة
 الوشحلح الثالثح )مساعد ( مقرر الفصل
 أهداف المادة

 
 ا.ان يتعرف الطلبت على االرشاد والصحت النفسيت والمبادئ األساسيت لهم -1

 ان تعلم الطلبت كيفيت تطبيق تلك المبادئ في الحياة والمجال االكاديمي . -2

 
التفاصيل األساسية 

 لممادة
 

االسشادّح ًالتشتٌّح للٌلاّح هن الوشكالخ التِ هن التٌلغ هٌاجيتيا اثناء  األعالْةالتطشق الَ  -

 الؼولْح التذسّغْح .

ة والنفسية من خالل استخدام أساليب البحث تناول النظريات الحديثة لدراسة المشكالت التربوي -
 العلمي.

 
 الكتب المنهجية

 
 التٌجذ كتة هنيجْح

 
 المصادر الخارجية

 
د. حغْن ستْغ حوادُ –د. فاىن الطشّحِ  –االسشاد ًالظحح النفغْح   

 
 تقديرات الفصل

الفصل امتحانات 
 الدراسي
 االول

امتحانات 
الفصل 

 دراسي الثانيلا

الواجبات 
 ريروالتقا

الحضور 
 والتفاعل

االمتحان 
 النهائي

51 51 51 51 55 
 

 معمومات اضافية
 

 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة : الكوفة
 يةة :التربكمي

 

 

 

 

 

 القســم : عموم القرآن والتربية اإلسالمية
 الثالثحالمرحمة : 

 ح ػثذهضش طثا المحاضر الثالثي :اسم 
 اعتار هغاػذالمقب العممي :  

 دكتٌساهالمؤهل العممي :  
 ن التشتْح ن العمل  :مكا
 
 



 

 
 

 

                      
 السبوعيا جدول الدروس

بوع 
الس

ا
 

 المالحظات لعمميةالمادة ا التاريخ

  الومذهح  1

  نثزج تاسّخْح ػن االسشاد ًالظحح النفغْح  2

م االخشٍتؼشّف االسشاد ًػاللتو تالؼلٌ  3   

  اىذاف االسشاد ًالوثادئ التِ ّغتنذ ػلْيا  4

  هجاالخ االسشاد  5

  االسشاد النفغِ ًالؼالجِ  6

  االسشاد التشتٌُ ًالوينِ  7

  االسشاد الضًاجِ ًاالعشُ                                      8

  اسشاد األطفال ًالشثاب  9

الؼادّْناسشاد الكثاس ًاألشخاص غْش   15   

  أعظ االسشاد   11

النظريت التحليليت -نظرياث االرشاد  12   

  النظريت السلىكيت والىجىديت  13

  النظشّاخ االنغانْح  14

  الوؼلٌهاخ الالصهح لؼولْح االسشاد  15

  هضاّا االختثاساخ ًانٌاػيا   16

  الوالحظح ًالوماتلح  17

  االسشاد التشتٌُ فِ الوذاسط  18

  الحاجح الَ تشاهج اسشادّح  19

25  
 الظحح النفغْح

 

  هؼاّْش الظحح النفغْح  21

  الضغٌط ًاألصهاخ النفغْح  22

  االحثاط  23

  االضطشاب النفغِ  24

  الوْكانضهاخ الذفاػْح  25

  أنٌاع الوْكانضهاخ الذفاػْح  26

 جمهورية العراق
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة : الكوفة
 كمية :التربية

 

 

 

 

 

 القســم :
 المرحمة : 

 لمحاضر الثالثي : اسم ا
 المقب العممي :  

 المؤهل العممي :  
 لعمل  :مكان ا

 



  التٌافك النفغِ  27

  أنٌاع التٌافك  28

ف ًالتٌافك ًخظائض الشخض الوتٌافكالتكْ  29   

35    

 
 
 

 :رئيس لقسمتوقيع مصادقة و                                                      : األستاذتوقيع 

     
 أ.م.د. كواكب باقر الفاضلي                                                                                                                                 

 01        -     02العام الدراسي      

 

 


