
 
 بسى  هللا انرحًٍ انرحٍى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

استًارة اَجاز انخطت انتذرٌسٍت نهًادة 
بهقٍس  عبذ حسٍٍ   االسم  

 bik_abd@yahoo.comانبرٌذ االنكترَوً 

االرشاد االسري   انمادة  اسم

 انمرحهت انرابؼت ، قسم االرشاد انىفسً   مقرر انفصم 

اٌذاف انمادة 

 

 ػهى االرشاد االسري تؼرٌفً َوشأتً َتطُري  انطانب تؼرٌف  -

انتؼرف ػهى وظرٌاتً ، انتؼرف ػهى اسانٍبً ، تؼرٌف انطانب ػهى   -
دٌت  مٍاراث انمرشذ االسري َطرق بىاء انؼالقت االرشا

انتفاصٍم االساسٍت نهمادة 

 

 االرشاد االسري تؼرٌفً َوشأتً َتطُري
وظرٌاث االرشاد االسري ،  مقاٌٍس االرشاد االسري ، دَر انمرشذ االسري  

َمٍامً مٍاراتً ، اسانٍب االرشاد االسري ، خطُاث ػمهٍاث االرشاد 
، طرق ادارة االرشاد االسري   االسري 

انكتب انمىٍجٍت 

 
َجذ  ال ث 

انمصادر انخارجٍت 
 

 2013،  1مىى ػهً ابراٌٍم  ، ط.    رؤ ٌت جذٌذة فً االرشاد االسري  -
االرشاد االسري    -

االمتحان انىٍائً انمشرَع االمتحاواث انٍُمٍت انمختبر انفصم انذراسً تقذٌراث انفصم 

% 60ممالًال  %  5ممالًال  % 35ممالًال 

مؼهُماث اضافٍت 
 

 

مادة َأغىاءٌا  خالل االوشطت انتً تطهب مه سُف ٌتم اثراء ال 

انطهبت مه اػذاد انتقارٌر انؼهمٍت َانىشراث انجذارٌت  

 

جًهىرٌت انعراق 

 

 

وزارة انتعهٍى انعانً وانبحث انعهًً 

 

 

جهاز االشراف وانتقىٌى انعهًً 

دٌانى   :اسى انجايعت

انتربٍت االساسٍت   : اسى انكهٍت

االرشاد انُفسً وانتىجٍه انتربىي   :اسى انقسى

انرابعت   :انًرحهت

بهقٍس عبذ حسٍٍ  . و .  أ :يحاضر انثالثًاسى ال

استار يساعذ   :انهقب انعهًً

ياجستٍر   :انًؤهم انعهًً

  كهٍت انتربٍت االساسٍت :يكاٌ انعًم



 بسى  هللا انرحًٍ انرحٍى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

استًارة انخطت انتذرٌسٍت نهًادة 
انًالحظاث انًادة انعًهٍت انًادة انُظرٌت انتارٌخ األسبىع 

  تعرٌف االرشاد االسري وَشأته   االرٌعاء   2014\ 10\1 1

عطهت عٍذ انضحى     االحذ   2014\10\5 2

  تطىر االرشاد االسري    االحذ   2014 10\12 3

  َظرٌاث االرشاد االسري   االحذ    2014 \10 \19 4

تكًهت نهًىضىع انسابك    َظرٌاث االرشاد االسري   االحذ   2014\10\26 5

  دور انًرشذ االسري ويهايه ويهاراته   االحذ   2014\11\2 6

ايتحاٌ انشهر االول    ايتحاٌ انشهر االول     2014\ 11 \9 7

  خطىاث عًهٍت االرشاد االسري    2014 \11\16 8

  طرق ادارة جهساث االرشاد االسري    2014\11\23 9

تكًهت نهًىضىع انسابك  تكًهت اايىضىع انسابك    2014\11\30 10

  اسانٍب االرشاد االسري    2014\12\7 11

ايتحاٌ انشهر انثاًَ    ايتحاٌ انشهر انثاًَ    2014\12\14 12

  استراتٍجٍاث االرشاد االسري    2014\12\21 13

  يقاٌٍس االرشاد االسري    2014\12\28 14

تكًهت نهًىضىع انسابك    تكًهت نهًىضىع انسابك     2015\1\4 15

ايتحاٌ انشهر انثانث    ايتحاٌ انشهر انثانث    2015\1\11 16

َصـــــف انســـــــــُت  عطهـــــــت                                                                                  

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

 

 

: تُقٍغ انؼمٍذ                                                                                                         :األستارتُقٍغ                   



 
 بسى  هللا انرحًٍ انرحيى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسخًارة اَجاز انخطت انخذريسيت نهًادة 

يهُذ يحًذ عبذ انغخاس  االعى  

 Dr.muhand_kh@yahoo.comانبشٌذ االنكخشوًَ 

األصياث  إسشاداعى انًادة 

فصهً يقشس انفصم 

اهذاف انًادة 

 

وانًفاهٍى انًشادفت نها وانًصاحبت وكٍفت انخعايم يعها وعبم  األصيتانخعشف عهى يفهىو 

. انًعانجاث

انخفاصٍم االعاعٍت نهًادة 

 

انًصاحبت  انًفاهٍىيقذيت حاسٌخٍت نًشاحم انصشاع االَغاًَ،نالصيت، انخعشٌف انعهًً 

يشاحم  –أبعاد األصياث  -األصياث أَىاع( انكاسثت -األصيت -انصشاع -انضغظ انُفغً)نها

 -االصيت واضطشاباث يابعذ انصذيت،(انضوال -االكخًال -انخصعٍذ -انُشىء) األصيتَشىء 

يشاحم  -يفهىو خطت انطىاسئ -االصيت واحخار انقشاس -اضطشاباث انزاكشة انصذيٍت

  – (انششذ -انفاعهٍت -انخشخٍص-األصيتيشحهت ححذٌذ )األصيتيعانجت 

انكخب انًُهجٍت 

 

الحىجذ 

 

انًصادس انخاسجٍت 

 

 سعانت ياجغخٍش غٍش يُشىسة –َبشاط طه خًاط  -اسشاد انطىاسئ -1

 يهُذ يحًذ عبذ انغخاس.د.عهى انُفظ انًعشفً ا-2

ٌت انعهىو عهً بٍ هههىل انشوٌهً كم.د،االصياث ،حعشٌفها ابعادها اعبابها-3

 .انعشبٍت نهعهىو االيٍُت االعخشحٍجٍت،جايعت َاٌف

 .احًذ عبذ انهطٍف.د. اإلسشاديعهى انُفظ -4

 

االيخحاَاث انًخخبش انفصم انذساعً حقذٌشاث انفصم 

انٍىيٍت 

االيخحاٌ انًششوع 

انُهائً 

َشاط عًهً % 40

10 %

 ايخحاٌ

% 30شهشي

% 60بال 

يعهىياث اضافٍت 

 

 

. حاٍٍَ فً انفصم عهى االقمٌؤدي انطانب ايج

جًهىريت انعراق 

 

 

وزارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي 

 

 

جهاز االشراف وانخقىيى انعهًي 

ديانى :اسى انجايعت

انخربيت االساسيت : اسى انكهيت

االرشاد انُفسي :اسى انقسى

انرابعت :انًرحهت

حًذ عبذ انسخار يهُذ و:اسى انًحاضر انثالثي

اسخار :انهقب انعهًي

دكخىراِ :انًؤهم انعهًي

 انخربيت االساسيت كهيت :يكاٌ انعًم



 
 بسى  هللا انرحًٍ انرحيى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

اسخًارة انخطت انخذريسيت نهًادة 
انًالحظاث انًادة انعًهيت انًادة انُظريت انخاريخ األسبىع 

حطبيك اسخبياٌ عٍ اهى انًشكالث انخي يعاَي يُها . انخعشٌف انعهًً نالصيت  1

. طهبت انجايعت

 

   .يقذيت حاسٌخٍت نًشاحم انصشاع االَغاًَ  2

 -انضغظ انُفغً)الصيتانًفاهٍى انًصاحبت ل  3

  -انصشاع

  

   (انكاسثت -األصيت  4

5     

   اثأَىاع األصو  6

   أبعاد األصياث  7

 -انخصعٍذ -انُشىء)يشاحم َشىء األصيت   8

 (انضوال -االكخًال

  

  ايخحاٌ اول   9

   انزاكشة انصذيٍت -اضطشاباث يابعذ انصذيت  10

   االصيت واحخار انقشاس  11

   يفهىو خطت انطىاسئ  12

-يشحهت ححذٌذ األصيت)يشاحم يعانجت األصيت  13

 (انششذ -فاعهٍتال -انخشخٍص

  

  يراجعت عايت   14

  ايخحاٌ ثاٌ   15

16     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

جًهىريت انعراق 

 

 

وزارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي 

 

 

جهاز االشراف وانخقىيى انعهًي 

ديانى :اسى انجايعت

انخربيت االساسيت : اسى انكهيت

االرشاد انُفسي :اسى انقسى

انرابعت :انًرحهت

يهُذ يحًذ عبذ انسخار :اسى انًحاضر انثالثي

اسخار :انهقب انعهًي

وراِ دكج:انًؤهم انعهًي

 انخربيت االساسيت كهيت :يكاٌ انعًم
 



     

     

     

     

 

 

: حىقٍع انعًٍذ                                                                                                         :األعخارحىقٍع                   



 
 بسم  هللا انرحمه انرحٍم                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

اخاللٍاث مٍىت االرشاد  :  استمارة اوجاز انخطت انتذرٌسٍت نهمادة

 اخالص عهً حسٍه . داالسن 

 البريذ االلكتروني 

 اخاللٍاث مٍىت االرشاد اسن الوادة 

 االَل قرر الفصل م

الوادة  أهذاف

 

. معرفت انطهبت باخاللٍاث مٍىت االرشاد 

. معرفت انطهبت باسس َظُابط اخاللٍاث مٍىت االرشاد 

.  معرفت انطهبت باٌمٍت اخاللٍاث مٍىت االرشاد 

 .تذرٌب انمرشذٌه َانممارسٍه عهى اخاللٍاث مٍىت االرشاد

للوادة  األساسيتالتفاصيل 
 

انمسؤَنٍت  –اسس تحذٌذ اخاللٍاث االرشاد  –مبادئ اخاللٍاث االرشاد  – اإلرشاد اث أخاللًتعرٌف 

انممارست االرشادٌت َخبرة تطبٍك اخاللٍاث االرشاد  –انعاللت االرشادٌت اخاللٍاث االرشاد  –انمٍىٍت 

اٌمٍت  –تذرٌب انمرشذٌه َانممارسٍه عهى اخاللٍاث االرشاد  –اسانٍب تمٌُم اخاللٍاث االرشاد  –

انظُابط  –سرٌت انمعهُماث  –اخاللٍاث االرشاد نهمرشذ َانمسترشذٌه فً انعمهٍت االرشادٌت 

 . رعاٌت مصهحت انمسترشذ –َانمعاٌٍر اخاللٍاث االرشاد 

الكتب الونهجيت 

 
 

الوصادر الخارجيت 

 
نٍث كرٌم حمذ  . د –مبادئ اإلرشاد َانتُجًٍ 

تقذيراث الفصل 
االهتحاى النهائي الوشروع االهتحاناث اليىهيت ر الوختبالفصل الذراسي 

30 % /10 % /60 %

هعلىهاث اضافيت 

 

 
 

 

جمٍُرٌت انعراق 

 

 

َزارة انتعهٍم انعانً َانبحث انعهمً 

 

 

جٍاز االشراف َانتمٌُم انعهمً 

دٌانى   :اسم انجامعت

انتربٍت االساسٍت  : اسم انكهٍت

شاد انىفسً َانتُجًٍ انتربُي  االر :اسم انمسم

انرابعت   :انمرحهت

اخالص عهً حسٍه  . د:ر اسم انمحاض

استار مساعذ   :انهمب انعهمً

دكتُراي   :انمؤٌم انعهمً

قسن االرشاد النفسي والتىجيه  :مكان انعمم

 التربىي 



 
 بسم  هللا انرحمه انرحٍم                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

اخاللٍاث مٍىت االرشاد  :  ارة انخطت انتذرٌسٍت نهمادةاستم
انمالحظاث انمادة انعمهٍت انمادة انىظرٌت انتارٌخ األسبُع 

    اإلرشاد أخاللٍاث، مبادئ  اإلرشاد أخاللٍاثتعرٌف   1/10/2014 1

    اإلرشاد أخاللٍاثتحذٌذ  أسس 8/10/2014 2

    اإلرشاد أخاللٍاث اإلرشادٌتة انمسؤَنٍت انمٍىٍت ، انعالق 15/10/2014 3

  امتحان   22/10/2014 4

  انممارست اإلرشادٌت َخبرة تطبٍك أخاللٍاث اإلرشاد   29/10/2014 5

  أسانٍب تمٌُم أخاللٍاث اإلرشاد   5/11/2014 6

  تذرٌب انمرشذٌه َانممارسٍه عهى أخاللٍاث اإلرشاد   12/11/2014 7

  ٌاث اإلرشاد نهمرشذ َانمسترشذٌه فً انعمهٍت االرشاٌت  أٌمٍت أخالق 19/11/2014 8

  امتحان   26/11/2014 9

  سرٌت انمعهُماث   3/12/2014 10

  اإلرشاد   ثانضُابط َانمعاٌٍر ألخاللٍا 10/12/2014 11

  رعاٌت مصهحت انمسترشذ   17/12/2014 12

  مراجعت   24/12/2014 13

14     

15     

16     

ـــــــت وصـــــف انســـــــــىت عطم
17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

: تىقيع العويذ                                                                                                         :األستارتىقيع                  

 

جمٍُرٌت انعراق 

 

 

َزارة انتعهٍم انعانً َانبحث انعهمً 

 

 

انعهمً جٍاز االشراف َانتمٌُم 

دٌانى   :اسم انجامعت

انتربٍت االساسٍت  : اسم انكهٍت

االرشاد انىفسً َانتُجًٍ انتربُي   :اسم انمسم

انرابعت   :انمرحهت

اخالص عهً حسٍه  . د:ر اسم انمحاض

استار مساعذ   :انهمب انعهمً

دكتُراي   :انمؤٌم انعهمً

قسن االرشاد النفسي والتىجيه  :مكان انعمم

 التربىي 

 



 
 بسم  هللا انرحمه انرحٍم                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaching plan for material The ethics of the profession of counseling 

 
Type your name here  

Iklas . ali . huseen  
Course instructor 

Type your mail as example mail@yahoo . com  

  
E – mail 

Type here course title 

The ethics of the profession of counseling 
Title 

Type here the name of course coordinator  

Fourth  
Course coordinator  

Type here course objectives  
- Students' knowledge of the ethics of the profession of counseling. 

- Students' knowledge of the rules and ethics of the profession Zawabott 

guidance. 

- Students' knowledge of the importance of the ethics of the profession of 

counseling. 

- The training of counselors and practitioners on the ethics of the profession of 

counseling.  

Course objective  

Type here course description 

Definition of counseling ethics, principles of ethics guidance- Foundations determine Counseling 

Ethics- Professional responsibility, relationship counseling ethics guidelines- Counseling 

practice and experience of the application of the guidance Ethics- Calendar ethics guidance 

methods- The training of counselors and practitioners guidance on ethics- Importance of the 

guidance counselor and ethics in the process Practical guidance- Confidentiality of information- 

Controls and standards for ethics guidance- Take care of the interest of guiding 

Course description  

 Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 

Course Assessments  
60% / 10% / 30% 

Type here general notes regarding the course General Notes 

 

University: Diyala 

College: Basic Education 
Department: counseling psychology   

Stage : three 

Lecturer name : Iklas . ali . huseen 

Qualification : assistant professor   
place of work : counseling psychology   

 

 

Republic of Iraq 

The ministry of higher education 

& scientific research 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Teaching plan for material The ethics of the profession of counseling 

Notes 
Lab. Experiment 

Assignments 
Topes Covered Date week 

  Definition of counseling ethics, principles of ethics guidance 1/10/2014 1 

  Foundations determine Counseling Ethics 8/10/2014 2 

  Professional responsibility, relationship counseling ethics guidelines 15/10/2014 3 

  Exam  22/10/2014 4 

 
 Counseling practice and experience of the application of the 

guidance Ethics 
29/10/2014 5 

  Calendar ethics guidance methods 5/11/2014 6 

  The training of counselors and practitioners guidance on ethics 12/11/2014 7 

 
 Importance of the guidance counselor and ethics in the process 

Practical guidance 
19/11/2014 8 

  Exam 26/11/2014 9 

  Confidentiality of information 3/12/2014 10 

  Controls and standards for ethics guidance 10/12/2014 11 

  Take care of the interest of guiding 17/12/2014 12 

  Review 24/12/2014 13 

    14 

    15 

    16 

Half – year break  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature :                             

          

University: Diyala 

College: Basic Education 
Department: counseling psychology   

Stage : three 

Lecturer name : Iklas . ali . 

huseen 

Qualification : assistant professor   
place of work : counseling psychology   

 

 

 

Republic of Iraq 

The ministry of higher education 

& scientific research 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جدول الدروس االسبوعي 
 

عمي ابراهيم محمد . داالسم 
 Mohammed_alawsy2002@yahoo.comالبريد االلكتروني 

مقابمة ارشادية اسم المادة 
 مقرر الفصل 
اهداف المادة 

 
يهدف تدريس مادة المقابمة االرشادية لتنمية أسموب اجراء المقابمة 

االرشادية لدى المرشدين 
فاصيل االساسية لممادة الت

 
إن المقابمة االرشادية قمب االرشاد النفسي النها تمثل عدد من الفنيات 

االرشادية لجعل عممية المقابمة ناجحة ويحصل المسترشد عمى قدر كافي 
من المساعدة 

 
الكتب المنهجية 

 

 زاالرشاد النفسي والتوجية التربوي  كارل روجر

 
المصادر الخارجية 

 

في االرشاد والعالج النفسي  المقابمة
ماهر محمود عمر . د 

 
تقديرات الفصل 

االمتحانات المختبر الفصل الدراسي 
اليومية 

االمتحان النهائي المشروع 

% 40مثالً - % 10مثالً % 15مثال% 35مثالً 
 

معمومات اضافية 
 

 

 

 

مجهورية العراق 
ي والبحث العلمي وزارة التعليم العال

جهاز االشراف والتقويم العلمي 

 

 

 

 

 

دٌالى  :الجامعة 
التربٌة االساسٌة  :الكلٌة 

االرشاد التربوي :اسم القســم 
الرابعة  :المرحلة 

علً ابراهٌم محمد  :اسم المحاضر الثالثً 
استاذ  :اللقب العلمً 

دكتوراه  :المؤهل العلمً 
 التربٌة االساسٌة :مكان العمل  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جدول الدروس االسبوعي 

 

ع 
بو

س
ال
المالحظات لمادة العلمية االمادة النظرية التاريخ ا

  هفاهين في الوقابلة اإلرشادية االول  1

  هبادئ الوقابلة اإلرشادية   2

  إتجاهات الوقابلة اإلرشادية   3

  أهوية الوقابلة اإلرشادية   4

  الوقابلة االبتذائية وهفهىهها   5

  أهوية الوقابلة االبتذائية   6

  رشادية  رؤية الوسترشذ للوقابلة اال  7

  إهتحاى   8

  فنيات الوقابلة اإلرشادية   9

  طرق افتتاح الوقابلة   10

  هراحل الوقابلة الشخصية   11

  هفهىم الوقابلة اإلرشادية   12

أهوية الوظهر الشخصي للورشذ   13

التربىي 

  

  أهتحاى   14

15     

16     

عطلة نصف السنة 

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

 :تىقيع العويذ :      تىقيع االستار  

 

 

مجهورية العراق 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جهاز االشراف والتقويم العلمي 

 

 

 

 

 

دٌالى  :الجامعة 
التربٌة االساسٌة  :الكلٌة 

االرشاد التربوي :اسم القســم 
الرابعة  :المرحلة 

علً ابراهٌم محمد  :اسم المحاضر الثالثً 
استاذ  :اللقب العلمً 

اه دكتور :المؤهل العلمً 

 التربٌة االساسٌة :مكان العمل  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Type your name here 

E_mail Type your mail as example mail@yahoo.com 

Title Type here course title 

Course Coordinator Type here the came of course coordinator 

 
Course Objective 
 

 
Type here vourse objectives 

 
Course Description 
 

 
Type here course description 

 
Textbook 

 
Type here textbook (title,author,edition,publisher,year) 
 

 
References 

 
Type here the reference (title,author,edition,publisher,year) 
 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%) 

 
 
General Notes 
 

 
 
Type here general notes regarding the course 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University: 

College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: 

Academic Status: 

Qualification: 

Place of work: 

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

 
 

University: 

College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: 

Academic Status: 

Qualification: 

Place of work: 

 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 
 



 

 

 

  

 

 

 
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

Half-year Break 

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 



 
 بسى  هللا انرحًٍ انرحٍى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استًبسة اَجبص انخطت انتذسٌسٍت نهًبدة 
يؼٍ نطٍف كشكىل سهًبٌ . داالسى  

 انبشٌذ االنكتشوًَ 

اداسة تشبىٌت اسى انًبدة 

االول يقشس انفصم 

ة اهذاف انًبد
 

اهًٍت االداسة انتشبىٌت واالششاف فً يٍذاٌ انتشبٍت وانتؼهٍى فً 

يجتًؼُب نًب تقذيه يٍ يىاضٍغ يهًت نًذٌشي انًذاسس واػضبء 

. انهٍئت انتذسٌسٍت 
انتفبصٍم االسبسٍت نهًبدة 

 
َظشٌبث  –االداسة انًذسسٍت  –انًفهىو وانتطىس  –االداسة انتشبىٌت 

 –انسهىك انقٍبدي  –انقٍبدة  –بىٌت اًَبط االداسة انتش –االداسة 

. تقىٌى انًذٌش –انتقىٌى فً االششاف انتشبىي  –االششاف انتشبىي 
انكتب انًُهجٍت 

 
انًؼشفً، بهقبسى، انششٌفً ػببس ػبذ . يذخم انى االداسة انتشبىٌت 

يهذي 

انًصبدس انخبسجٍت 

 
االداسة انتشبىٌت ، حسٍ يحًذ سهًبٌ 

اصش ػهً االششاف انتشبىي ، كشٌى ٌ

االيتحبٌ انُهبئً انًششوع االيتحبَبث انٍىيٍت انًختبش انفصم انذساسً تقذٌشاث انفصم 

30 % /10 % /60 %

يؼهىيبث اضبفٍت 

 
 

 

جًيٌرٌت انعراق 

 

 

و انعانً ًانبحث انعهًً ًزارة انتعهً

 

 

جياز االشراف ًانتقٌٌى انعهًً 

دٌانى   :اسى انجايعت

انتربٍت االساسٍت  : اسى انكهٍت

االرشاد اننفسً ًانتٌجٍو انتربٌي  :اسى انقسى

انرابعت   :انًرحهت

يعٍ نطٍف كشكٌل  . د :اسى انًحاضر انثالثً

استار يساعذ    :انهقب انعهًً

  دكتٌراه :انًؤىم انعهًً
 جايعت دٌانى  –كهٍت انتربٍت االساسٍت  :يكاٌ انعًم



 
 بسى  هللا انرحًٍ انرحٍى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

استًارة انخطت انتذرٌسٍت نهًادة 
انًالحظبث انًبدة انؼًهٍت انًبدة انُظشٌت انتبسٌخ األسبىع 

َشأة االداسة  –انًفهىو وانتطىس  –االداسة انتشبىٌت  –يفهىو االداسة وتطىسهب  27/10/2014 1

انتشبىٌت 

  

تًبسٌٍ فً االداسة  –انؼالقبث االَسبٍَت  –فهسفت االداسة انؼهًٍت  –االداسة انؼهًٍت  10/11/2014 2

واالداسة انتشبىٌت 

  

  َظشٌبث االداسة انتشبىٌت  17/11/2014 3

  اًَبط االداسة  –وظبئف االداسة  24/11/2014 4

  انقٍبدة االداسٌت (  يفهىيهب وتطىسهب)انقٍبدة  31/11/2014 5

  يفهىيهب و اَىاػهب  –االداسة انصفٍت  –ًَىرج انشبكت االداسٌت –انسهىك انقٍبدي  7/12/2014 6

  اسبنٍب االششاف  –اَىاع االششاف  –تطىس االششاف  –االششاف انتشبىي  14/12/2014 7

  ػشض االستًبسة  انتقىٌى  –انتقىٌى فً االششاف  21/12/2014 8

  . تقىٌى انتاليٍز –ػهى تقىٌى انى –تقىٌى انًذٌش  2014/ 28/12 9

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

ػطهـــــــت َصـــــف انســـــــــُت                                                                                   

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

 

 

: تىقٍغ انؼًٍذ                                                                                                         :األستبرتىقٍغ                   

جًيٌرٌت انعراق 

 

 

ًزارة انتعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً 

 

 

جياز االشراف ًانتقٌٌى انعهًً 

دٌانى   :اسى انجايعت

انتربٍت االساسٍت  : اسى انكهٍت

االرشاد اننفسً ًانتٌجٍو انتربٌي  :اسى انقسى

انرابعت   :انًرحهت

يعٍ نطٍف كشكٌل  . د :ضر انثالثًاسى انًحا

استار يساعذ    :انهقب انعهًً

دكتٌراه   :انًؤىم انعهًً
 جايعت دٌانى –كهٍت انتربٍت االساسٍت : يكاٌ انعًم



 
 تسم  هللا انرحمه انرحٍم                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسرمارج اوجاز انخطح انرذرٌسٍح نهمادج 
ترىل فاضم جىاد االسى  

 Batool.@yahoo.comانثشٌذ االنكرشًَٔ 

انؼشتٍح انؼايح   اسى انًادج 

ل االٔيقشس انفظم 

اْذاف انًادج 
 

انٓذف األساسً يٍ ذؼهى انهغح انؼشتٍح ْٕ إكساب انًرؼهى انقذسج ػهى االذظال انهغٕي   

. انٕاضخ انسهٍى سٕاء كاٌ ْزا االذظال شفٌٕا أو كراتٍا 

(. االسرًاع ،انكالو ،انقشاءج ،انكراتح )االذظال انًرًثم 

انرفاطٍم االساسٍح نهًادج 

 

( انُؼد ، انؼطف ، انرٕكٍذ ، انثذل ) انرٕاتغ : يادج انُذٕ 

َظشج ػايح ػٍ االدب انذذٌث ، اذجاْاخ االدب انؼشتً انذذٌث،االذجاِ :االدب  

ٔاسثاب انُشاج ،سًاخ انشؼش انؼشتً انكالسٍكً ،االذجاِ انًجذدٌٍ دشكح انشؼش انذش  

 انقذٌى ،خظائض انشؼش انؼشتً انذذٌث ،انشٔاٌح ٔانقظح  انشؼشاء ،دافظ اتشاٍْى

يؼشٔف انشطافً ،تذس شاكش انسٍاب  ،

االخطاء االيالئٍح انشائؼح   :االيالء 

انكرة انًُٓجٍح 

 

  

انًظادس انخاسجٍح 

 

ػثذج انشاجذً   ، جايغ انذسٔط انؼشتٍح ،ششح االجشٔيٍح .انرطثٍق انُذٕي د  

. َضٌّ اػالٔي . دفظً اشرٍرح ،د.،أساسٍاخ  فً انهغح انؼشتٍح قٕاػذ ٔذطثٍق د

. 1983ب ٔانُظٕص نهظفٍٍ االٔل ٔانثاي دٔس انًؼهًٍٍ ٔصاسج انرشتٍح االد

االيرذاٌ انُٓائً انًششٔع االيرذاَاخ انٍٕيٍح انًخرثش انفظم انذساسً ذقذٌشاخ انفظم 

% 40يثالًال  % 10يثالًال % 15يثالًال % 35يثالًال 

 

 

جمهىرٌح انؼراق 

 

 

نٍم انؼانً وانثحث انؼهمً وزارج انرغ

 

 

جهاز االشراف وانرقىٌم انؼهمً 

دٌانى  :اسم انجامؼح

انررتٍح االساسٍح : اسم انكهٍح

االرشاد انررتىي انهغح ا :اسم انقسم

انراتؼح   :انمرحهح

ترىل فاضم :اسم انمحاضر انثالثً

مذرس مساػذ :انهقة انؼهمً

انماجسرٍر  :انمؤهم انؼهمً

 تٍح االساسٍحكهٍح انرش:مكان انؼمم



 
 تسم  هللا انرحمه انرحٍم                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

اسرمارج انخطح انرذرٌسٍح نهمادج 
انمالحظاخ انمادج انؼمهٍح انمادج انىظرٌح انرارٌخ األسثىع 

  مىضىع انىؼد   االسثىع االول   1

  مىضىع انرىكٍذ   االسثىع انثاوً 2

وظرج ػامح ػه االدب انحذٌث ، اذجاهاخ االدب االسثىع انثانث   3

انؼرتً انحذٌث،االذجاي انكالسٍكً 

  

  مىضىع انؼطف االسثىع انراتغ   4

  امرحان انشهر االول االسثىع انخامس   5

االذجاي انمجذدٌه حركح انشؼر انحر  واسثاب االسثىع انسادس   6

انىشاج 

  

  اػر حافظ اتراهٍم انشاالسثىع انساتغ   7

  االخطاء االمالئٍح انشائؼح   االسثىع انثامه  8

  مىضىع انثذل االسثىع انراسغ   9

،سماخ انشؼر انؼرتً انقذٌم ،خصائص انشؼر االسثىع انؼاشر  10

انؼرتً انحذٌث 

  

  امرحان انشهر انثاوً االسثىع انحادي ػشر   11

  ج  انشؼراء انرواٌح وانقصاالسثىع انثاوً ػشر  12

  مؼروف انرصافً   انشاػر  االسثىع انثانث ػشر   13

  تذر شاكر انسٍاب  انشاػر  االسثىع انراتغ ػشر   14

15     

16     

ػطهـــــــح وصـــــف انســـــــــىح                                                                                   

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

 

 

: ذٕقٍغ انؼًٍذ                                                                                                         :األسرارذٕقٍغ                   

جمهىرٌح انؼراق 

 

 

وزارج انرؼهٍم انؼانً وانثحث انؼهمً 

 

 

جهاز االشراف وانرقىٌم انؼهمً 

: اسم انجامؼح

:  اسم انكهٍح

: اسم انقسم

: انمرحهح

: اسم انمحاضر انثالثً

: انهقة انؼهمً

: انمؤهم انؼهمً

 :مكان انؼمم



 

 

 
 تسم  هللا الردمه الردٍم                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

استمارج اوجاز الخطح التذرٌسٍح للمادج 
صاحة عثذهللا حمذ      االسم  

 SahibHamad2014@ gmail.Comالثرَذ االلكترووٍ 

االرشاد الىفسٍ تاللعة اسم المادج 

/  مقرر الفصل 

اهذاف المادج 

 

تاللعة ـ ان َتعرف الطالة علً  ان َتمكه الطالة مه تعرَف االرشاد

الىظرَاخ التٍ فسرخ االرشاد تاللعة ـ ان َتعرف الطالة علً اسالُة 
ـ ان َتعرف الطالة علً اهمُح االرشاد تاللعة االرشاد تاللعة 

التفاصُل االساسُح للمادج 

 

اللعة ـ الىظرَاخ االساسُح لالرشاد تاللعة ـ اسالُة االرشاد تاللعة ـ تعرَف االرشاد ب

دوراالرشاد تاللعة فٍ تشخُص المشكالخ وفٍ عالجها ـ مىاصفاخ غرف االلعاب ـ 

ـ اهمُح االرشاد تاللعة فٍ  مىاصفاخ مرشذ االرشاد تاللعةمىاصفاخ ادواخ االلعاب ـ 

ٌ تقىَم حجم المشكالخ وكُفُح معالجتها التعلم واالرشاد ـ اهمُح االرشاد تاللعة ف

  َىجذ ال  ج الكتة المىهجٍ

المصادر الخارجُح 

 

 عثذـ احمذ  علم الىفس االرشادٌ/ االرشاد الىفسٍ فٍ المذرسح ـ صالح احمذ الخطُة 

االضطراتاخ / مثاديء التىجُح واالرشاد الىفسٍ ـ سامٍ محمذ ملحم /اللطُف اتىاسعذ 

االرشاد / ج ـ مصطفً وىرٌ القمش وخلُل عثذ الرحمه المعاَطحالسلىكُح واالوفعالٍ

درسٍ ـ احمذ عثذ اللطُف اتى اسعذ الم

االمتحان الىهائٍ المشروع االمتحاواخ الُىمُح المختثر الفصل الذراسٍ تقذَراخ الفصل 

% 60ممالًال  % 5ممالًال  % 35ممالًال 

معلىماخ اضافُح 

 
 

  /

 جمهىرٌح الؼراق

 

 

وزارج التؼلٍم الؼالً والثذث الؼلمً 

 

 

 جهاز االشراف والتقىٌم الؼلمً        

دٌالى        :اسم الجامؼح

كلٍح الترتٍح االساسٍح  : اسم الكلٍح

االرشاد الىفسً والتىجٍه الترتىي  :اسم القسم

الراتؼح   :لحالمرح

صادة ػثذهللا دمذ  :اسم المذاضر الثالثً

مذرس مساػذ  :اللقة الؼلمً

 ماجستٍر ارشاد وفسً وتىجٍح ترتىي:المؤهل الؼلمً

 كلٍح الترتٍح االساسٍح :مكان الؼمل



 

 

 
 تسم  هللا الردمه الردٍم                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

استمارج الخطح التذرٌسٍح للمادج 
المالدظاخ المادج الؼملٍح المادج الىظرٌح التارٌخ األسثىع 

  تؼرٌف االرشاد تاللؼة  10/2014/ 22 1

  المىظىرالكالسٍكً لتفسٍراللؼة  2014/ 10/ 29 2

  المىظىر الذذٌث لتفسٍر اللؼة  5/11/2014 3

  اهمٍح االرشاد تاللؼة  12/11/2014 4

دوراالرشاد تاللؼة فً تشخٍص  19/11/2014 5

لمشكالخ ا
  

  ان  ـــــــــــامتخ      26/11/2014 6

   مىاصفاخ غرف االلؼاب 3/12/2014 7

   مىاصفاخ ادواخ االلؼاب 9/12/2014 8

  مىاصفاخ مرشذ االرشاد تاللؼة  10/12/2014 9

اهمٍح االرشاد تاللؼة فً التؼلم  16/12/2014 10

واالرشاد 
  

دوراالرشاد تاللؼة فً ػالج  17/12/2014 11

المشكالخ 
  

  اسالٍة االرشاد تاللؼة  23/12/2014 12

  ـان ـــامتذـــ        24/12/2014 13

  فىائذ االرشاد تاللؼة  30/12/2014 14

اهمٍح االرشاد تاللؼة فً التؼلم  31/12/2014 15

واالرشاد 
  

اهمٍح االرشاد تاللؼة فً تقىٌم دجم  6/1/2015 16

المشكالخ وكٍفٍح مؼالجتها 
  

ػطلـــــــح وصـــــف الســـــــــىح                                                                                   

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

تىقٍغ الؼمٍذ                   تىقٍغ االستار                                                                                                                          

جمهىرٌح الؼراق 

 

 

وزارج التؼلٍم الؼالً والثذث الؼلمً 

 

 

جهاز االشراف والتقىٌم الؼلمً 

دٌالى     :اسم الجامؼح

كلٍح الترتٍح االساسٍح   : اسم الكلٍح

ي االرشاد الىفسً والتىجٍه الترتى :اسم القسم

الراتؼح     :المردلح

صادة ػثذهللا دمذ  :اسم المذاضر الثالثً

مذرس مساػذ  :اللقة الؼلمً

ماجستٍر ارشاد وفسً وتىجٍح ترتىي  :المؤهل الؼلمً

 كلٍح الترتٍح االساسٍح   :مكان الؼمل


