
 كلية التربية
  قسم علم النفس

 ......................  التاريخ:
 

071106-3201 الرقم :     

 نموذج توصيف مختصر
      نفس173   رقم ورمز المقرر

 أسس التوجيه واإلرشاد   اسم المقرر
 2 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  بيةالساعات المكت
 

ويتناول  النفسي.وأساليب اإلرشاد والتوجيه  التعريف بنظرياتيهدف هذا المقرر إلى  :الهدف العام للمقرر( 3)
مفهوم اإلرشاد والتوجيه النفسي، والتحديد الدقيق للمفاهيم ذات العالقة )اإلرشاد النفسي والعالج النفسي،  المقرر:

للتوجيه  والحاجةالنفسي، لديني... الخ(. التطور التاريخي لحركة اإلرشاد اإلرشاد وتقديم الُنصح، اإلرشاد والوعظ ا
ومبادئ النفسي القائم على البراهين، أهداف  دالنفسي، اإلرشاالتوجيه واإلرشاد بالعالج  عالقةالنفسي، و واإلرشاد 
إلرشاد والنفسي األساسية، وعمليات التوجيه واإلرشاد، نظريات العالج وا النفسي، دينامياتوظائف اإلرشاد ومنهج و 

المقابلة اإلرشادية واالختبارات النفسية وأخالقيات اإلرشاد  المعلومات:طرق وأساليب اإلرشاد النفسي، وجمع 
والعالج النفسي، كتابة تقرير الحالة ونماذج تطبيقيه، الخدمات اإلرشادية في المدارس، واإلرشاد لذي الحاجات 

 الخاصة وأسرهم. 

 
 ساعات التدريس عدد األسابيع وعات( الموض2)

 2 3 التعريف بالمقرر 
 2 3 والتطور التاريخي والدراسة العلمية له  مفهوم اإلرشاد النفسي

 2 3 للمرشد النفسيلإلرشاد و الصفات العامة 
 2 3 عملية اإلرشاد النفسي



مؤتمر  الحالة،دراسة  المالحظة، المقابلة، اإلرشاد:أدوات 
 الحالة 

3 2 

واستخدام  ،اإلرشادوسائل جمع المعلومات ألغراض 
 اإلرشاد  فيالمقاييس 

2 4 

 2 3 اإلرشاد السلوكي  باللعب،اإلرشاد  ،الجماعياإلرشاد 
 الزواجي،اإلرشاد  المهني،اإلرشاد  اإلرشاد:مجاالت 

 اإلرشاد األسري 
2 4 

 4 2 اإلرشاد في المدرسة والبرنامج المدرسي الشامل
 6 1 ريات في اإلرشاد النفسينظ

 
 ( مخرجات التعلم 3) استراتيجيات التدريس  طرق التقييم    

 المعرفة:
 االختبارات.  -

 التطبيقات -   
تقييم العروض      

الجماعية من خالل 
 روبرك خاص.

 الواجبات-    
 مهمات أدائية -
 

 المحاضرات -
 حل المشكالت. -
 التقارير. -
 الواجبات  -
عروض الفردية ال-

 والجماعية.
 المناقشة والحوار.-
 العصف الذهني -
 التفكير الناقد  -
 البرامج التفاعلية-

 النفسي.معرفة الطلبة بأخالقيات وخصائص األخصائي  -
معرفة الطلبة بأحدث النظريات واألبحاث التي تمكنهم من تفسير 

 السلوك اإلنساني 
 عي واإلرشاد باللعب معرفة الطلبة باإلرشاد المهني والجما

بأساليب تعديل السلوك والطرق العالجية المستمدة من  يلم الطلبة
 نظريات علم النفس.

 على أسس اإلرشاد والتوجيه النفسي. يتعرف الطلبة
 المتنوعة.معرفة الطلبة بالخدمات النفسية 

 معرفة الطلبة بالظواهر النفسية السوية والمرضية.
 لإلنسان.النفسية األساسية معرفة الطلبة بالحاجات  -
والتوافق التوافق النفسي  إلىعلى العوامل التي تؤدي  يتعرف الطلبة -

 .االجتماعي
يتعرف إلى أساليب جمع المعلومات والبيانات الالزمة لإلرشاد 

 النفسي.



 

 المهارات اإلدراكية:
 االختبارات. 

 التطبيقات -   
تقييم العروض      

الجماعية من خالل 
 روبرك خاص.

 الواجبات-    
 مهمات أدائية

 

 المحاضرات
 حل المشكالت. -
 التقارير. -
 الواجبات  -
العروض الفردية -

 والجماعية.
 المناقشة والحوار.-
 العصف الذهني -
 التفكير الناقد  -
 البرامج التفاعلية-
 

 ده للمجتمع والفرديقدر أهمية اإلرشاد النفسي وفوائ-
 يقارن بين اإلرشاد الفردي والجماعي-
 يقارن بين مناحي اإلرشاد النفسي النظرية المختلفة -
يتنبأ بالمشكالت النفسية قبل حدوثها ويخفف من آثارها من -

 خالل برامج الوقاية
 المهنية،يقف على مواطن القصور والتناقض في ممارساته  -
رسات زمالئه والمنظمة التعليمية ، يتفكر في ممارساته ومما- -

 وتأثيراتها على تعلم التالميذ ونموهم ويسعى معهم إلى تحسينها
 مهارة تفسير الظواهر النفسية السوية والمرضية

 -الناجحة العملية اإلرشادية يفهم مهارات 

  :وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين 
مالحظة التفاعل 

 الصفي
مع والتواصل 

 اآلخرين
مالحظة مدى 
احترام وجهات 

 النظر المخالفة
 مدى تقبله للنقد 

 

 المحاضرات
 حل المشكالت. -
 التقارير. -
 الواجبات  -
العروض الفردية -

 والجماعية.
 المناقشة والحوار.-
 العصف الذهني -
 التفكير الناقد  -
 البرامج التفاعلية-
 

واالستقصاء والبحث على التقييم  الجماعي.يمتلك مهارات العمل 
 أسس منهجية

 مناسبة.يتفاهم مع أعضاء الصف ويقيم معهم عالقات اجتماعية 
يجري االستقصاءات والبحوث اإلجرائية لتشخيص ما يواجهه من 
مشكالت والتعامل معها في ضوء النتائج بهدف تحسين ممارساته 

 المهنية.
 يدافع عن أفكاره وآراءه ضمن منطق سليم

 هارات المطلوبة في جمع البياناتيمتلك الم

 يحترم وجهات النظر األخرى  
 



  مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية:
 يمتلك مهارة فن اإللقاء.  

 يمتلك مهارة التواصل البصري.
 يصغي لآلخرين أثناء حديثهم معه

 اللفظي.يمتلك مهارة التواصل غير   
   المهارات النفس حركية

 يمتلك مهارة مالحظة السلوك  
 يمتلك مهارة لعب الدور.

يسعى إلى تنويع األساليب والتعامل مع ما يواجه من مشكالت 
 بهدف تحسينها.

 يرسم خريطة ذهنية للفصل أو المقرر الذي يدرسه
 

 
 

اختبار، مشروع  مقال، )كتابةالتقييم ( طبيعة مهمة 4)
 .(... نهائي،اختبار  جماعي،

 الدرجة المحدد لهسبوع األ

 %22 السابع اختبار أول 
 %22 خالل الفصل واجبات وعروض فردية وجماعية

 %22 عشر الحادي-العاشر اختبار ثاني
 %42 نهاية الفصل اختبار نهائي

 
 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)

 شر والتوزيع.وائل للن األردن: دار(.  علم النفس اإلرشادي. 2222الداهري، صالح حسن. )
 عالم الكتب.   القاهرة:واإلرشاد النفسي.  (. التوجيه2222)السالم. زهران، حامد عبد 

 الكتاب الجامعي. المتحدة: دارالنفسي في المدرسة. اإلمارات العربية  (. اإلرشاد2221الخطيب، صالح أحمد. ) 
 


