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 1الصفحة 

 
  

      
 وصؼ البرنامج األكاديمي

 
يوفر وصؼ البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص البرنامج ومخرجات التعمـ المتوقعة 

مف الفرص المتاحة . ويصاحبو مف الطالب تحقيقيا مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى 
 وصؼ لكؿ مقرر ضمف البرنامج

 

 جامعة ديالى المؤسسة التعميمية .1

 كمية التربية االساسية / المركز  القسـ العممي .2

او اسـ البرنامج األكاديمي  .3
 الميني 

 االرشاد النفسي والتوجيو التربوي

 بكالوريوس تربية / ارشاد نفسي اسـ الشيادة النيائية  .4

  :ـ الدراسي النظا .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصمي ) كورسات (

 اتحاد الجامعات العربية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وزارة التخطيط -وزارة التربية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/11/9119 تاريخ إعداد الوصؼ  .8

 أىداؼ البرنامج األكاديمي يسعى القسـ الى تحقيؽ االىداؼ االتية .9

 مميف مف حممة شيادة البكالوريوس بتخصص االرشاد النفسياعداد مع -1
 
 اعداد نخبة مف الطمبة القسـ المتفوقيف في اختصاص االرشاد النفسي الكماؿ دراساتيـ العميا -9
 تدريب معممي االرشاد النفسي في المدارس في ميداف تدريس االرشاد النفسي -3
 ات الصمة ة مما يعزز االدبيات ذالنفسي كاف اعداد بحوث ودراسات في مجاالت االرشاد -4
 تقويـ الدراسات التي تصدر في مجاؿ االرشاد النفسي وابداء الراي فييا -5
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 المطموبة وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ مخرجات البرنامج  .11

  االىداؼ المعرفية  - أ
 النفسيطار العاـ لعمـ االرشاد ة والفيـ لالتمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرف   -1أ
 النفسي لإلرشادتمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ -9أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ ألبرز نظريات االرشاد النفسي  -3أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لبرامج االرشاد النفسي -4أ
 التربية وفمسفة االرشاد النفسي بأصوؿتمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ  -5أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لطرائؽ تدريس االرشاد النفسي -6أ
 لخاصة بالبرنامج ا يةالميارات األىداؼ –ب 

 يكتب ورقة بحثية وكتابة بحوث ودراسات في حقوؿ االرشاد النفسي المختمفة– 1ب 
 رشاد النفسيتعميـ طرائؽ تدريس مادة اال – 9ب 
 اجادة الجوانب العممية لممقرر الدراسي مثؿ تصميـ برامج ارشادية       - 3ب         
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
 االلقاء او المحاضرة-
 االستجواب -9
 المناقشة ومطالبة الطمبة بزارة المكتبة وشبكة المعمومات الدولية االنترنيت-3
 

 طرائؽ التقييـ      
 االختبارات اليومية باسئمة متعددة لممواد الدراسية -1
 تقديـ اوراؽ بحثية  -9
 االختبار التحريري -3
 التطبيؽ العممي في المدارس لممرحمة الرابعة -4

 التربية العممية المشاىدة لممرحمة  الثالثة
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية . -ج
 تحميؿ بعض االحداث النفسية -1ج         
 يقارف بيف العصور التاريخية-9ج
 يقيـ بعض الشخصيات المشيورة في مجاؿ التنظير في االرشاد النفسي-3ج
 يفسر اسباب االضطرابات النفسية وعوامؿ معالجتيا-4ج   
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 اعطاء الطمبة واجبات بيتية -
 تكويف مجموعات نقاشية خالؿ المحاضرة-9
 ية بناء طرؽ التفكير تدريس الطمبة كيف-3
 
 طرائؽ التقييـ    
 االختبارات اليومية باسئمة بيتية تتعمؽ  بمادة الدراسية 1
 تقديـ اوراؽ بحثية فييا خطة عممية محكمة-9
 اجراء اختبارات  التحريري شيرية -3
 

 
 والتطور الشخصي(. الميارات العامة والتأىيمية المنقولة )الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ-د 
 تمكيف الطالب مف كتابة ورقة بحثية عف احد عمماء االرشاد النفسي-1د
 تمكيف الطالب مف تمخيص مرجع او مصدر بنسبة عشر حجمو-9د
 تطوير قدرة الطالب في تحميؿ المعمومات -3د
 .تمكيف الطالب مف استخداـ البرامج االرشادية-4د   

  طرائؽ التعميـ والتعمـ         
 تدريب الطمبة عمى كيفية واصوؿ البحث في االرشاد النفسي -1
 تدريب الطمبة في المؤسسات ذات العالقة بعمـ االرشاد النفسي -9
 وضع مناىج دراسية بالتنسيؽ مع المراجع والجيات العميا -3

 
 طرائؽ التقييـ          
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 االختبارات اليومية -1
 اعطاء درجات محددة لمواجبات اليومية -9
 كة السئمة تتعمؽ بالمادة الدراسيةدرجات مشار  -3

 
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة اسـ المقرر أو المساؽ رمز المقرر أو المساؽ المرحمة الدراسية
 عممي نظري

 - Univ1103 Arabic 1 2 األولى

 - Univ1105 English1 2 األولى
 - Univ1106 Computer1  2 األولى
 Coll 1201 General psychology  1 1 األولى
 - Coll 1203 Psychology of growth   3 األولى
 - Coll 1204 Foundations of education  3 األولى
 Coun 1301  Basics of counseling and األولى

guidance   
3 - 

 - Coun 1302 Statistics 4 األولى
 - Coun 1303 Educational guidance   4 األولى

 - Coun 1304 Physiology  4 األولى
 - Coun 1305 Statements in Iraqi society 3 األولى
 - Univ2107 Arabic 2 2 األولى
 - Univ2108 Computer 2 2 الثانية
 Univ2206 Counseling of health   1 1 الثانية
 - Univ2110 Engilsh 2 2 الثانية
 - Univ2111 Democratic  2 الثانية
نيةالثا  Coll 2205 Educational psychology  2 - 

 - Coll 3211 Measurement and evaluation   3 الثانية
 - Coll 3209 Method of research  4 الثانية
 Coun 2306 Mental superiority and الثانية

sponsorship   
4 - 

 - Coun 2307 Tests and measurements   4 الثانية
 - Coun 2308 Society psychology   4 الثانية



  
 5الصفحة 

 
  

 - Coun 2309 Individual deference  2 الثانية
 - Coun 2310 Counseling areas 2 الثانية
 - Coun 2310 Arabic 1 4 الثانية
 - Univ3112 Arabic III 2 الثالثة
 Univ3113 Computer III 1 1 الثالثة
 - Coll 3209 Research Methods 3 الثالثة
 Coll 3211 Measurement and الثالثة

Evaluation 
2 - 

 Coll 3212 General methods of الثالثة
teaching 

2 - 

 Coll 3213 Viewing - 4 الثالثة
 - Coun 3311 Theories of Counseling 4 الثالثة
 - Coun 2312 Personality Psychology 4 الثالثة
 Coun 2313 Mental superiority and الثالثة

sponsorship 
(applications) 

2 
- 

 - Coun 2314 Interview guidance 2 الثالثة
 Coun 2316 Methods and techniques الثالثة

extention 
3 

- 

 Coun 2318 Psychological counseling الثالثة
techniques 

2 
- 

 - Coun 3319 Outreach programs 4 الثالثة
 - Coun 3320 Counseling collective 2 الثالثة
 Univ4114 Computer IIII 1 1 الرابعة
 - Univ4115 Arabic IIII 2 الرابعة
 - Coll 4216 Application 12 الرابعة
 - Coun 4321 Arshad myself playing 4 الرابعة
 - Coun 4322 Family Counseling 3 الرابعة
 - Coun 4323 Ethics Guidance 2 الرابعة
  Coun 4324 Crisis Counseling 2 الرابعة

 
 

  



  
 6الصفحة 

 
  

 التخطيط لمتطور الشخصي .12

 االفادة مف خدمات المكتبات االلكترونية وشبكة المعمومات الدولية -1
 القياـ بدورات تطويرية لمطمبة   -9
 القياـ بالسفرات العممية -3

 
 المعيد(األنظمة المتعمقة بااللتحاؽ بالكمية أو  ع)وضمعيار القبوؿ  .13

 نظاـ المعدؿ لمطمبة المقبوليف مف الدراسة االعدادية -1
 الرغبة لدى الطالب  -9

 المقابالت التي تجرى لمطمبة في القسـ
 

 أىـ مصادر المعمومات عف البرنامج .14
 الكادر التدريسي و ما يمتمكو مف معمومات ومصادر  -1
 المكتبات وما تحتويو مف كتب -9
 ت الشبكة الدولية لممعمومات االنترني -3
 ورشات العمؿ -4
 مراكز االبحاث المتخصصة بمجاالت التاريخ المختمفة -5
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 مخطط ميارات المنيج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابمة لمخرجات التعمـ الفردية مف البرنامج الخاضعة لمتقييـ

 مخرجات التعمـ المطموبة مف البرنامج 

السنة / 
 المستوى

 أساسي اسـ المقرر رمز المقرر
 أـ اختياري

الخاصة  يةالمياراتاألىداؼ  ة يالمعرفاألىداؼ 
 برنامج بال

 )المنقولةارات العامة والتأىيمية المي والقيمية األىداؼ الوجدانية 
الميارات األخرى المتعمقة بقابمية 

 (التوظيؼ والتطور الشخصي

 4د 3د 9د 1د 4ج 3ج 9ج 1ج 4ب 3ب 9ب 1ب 4أ 3أ 9أ 1أ
  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ اساسي Univ1103 Arabic 1 األولى
  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ اساسي Univ1105 English1 األولى
 األولى
 األولى

Univ1106 Computer1  اساسي √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
Coll 1201 General psychology  اساسي √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

ولىاأل  
 األولى

Coll 1203 Psychology of growth   اساسي √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
Coll 1204 Foundations of education  اساسي √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 

 األولى
 األولى

Coun 1301  Basics of counseling and 
guidance   

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

Coun 1302 Statistics اساسي √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ 
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    √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي   Coun 1303 Educational guidance األولى

 √ √ √ √  √ √ √  √   √ √ √ √ اساسي  Coun 1304 Physiology األولى

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Coun 1305 Statements in Iraqi society األولى

   √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Univ2107 Arabic 2 الثانية

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ اساسي Univ2108 Computer 2 الثانية

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ اساسي   Univ2206 Counseling of health الثانية

  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ اساسي Univ2110 Engilsh 2 الثانية

  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي  Univ2111 Democratic الثانية

  √ √ √ √ √ √ √    √ √ √ √ √ اساسي  Coll 2205 Educational psychology الثانية

 √ √   √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي   Coll 3211 Measurement and evaluation الثانية

لثانيةا  Coll 3209 Method of research  اساسي √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

 Coun 2306 Mental superiority and الثانية
sponsorship   

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي   Coun 2307 Tests and measurements الثانية
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 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي   Coun 2308 Society psychology الثانية

 √ √   √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي  Coun 2309 Individual deference الثانية

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Coun 2310 Counseling areas الثانية

  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Univ3112 Arabic III الثالثة

  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Univ3113 Computer III الثالثة

  √ √ √ √ √ √ √  √    √ √ √ اساسي Coll 3209 Research Methods الثالثة

  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Coll 3211 Measurement and Evaluation الثالثة

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Coll 3212 General methods of teaching الثالثة

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Coll 3213 Viewing الثالثة

 √ √    √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Coun 3311 Theories of Counseling الثالثة

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ ساسيا Coun 2312 Personality Psychology الثالثة

 Coun 2313 Mental superiority and الثالثة
sponsorship (applications) 

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Coun 2314 Interview guidance الثالثة
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 Coun 2316 Methods and techniques الثالثة
extention 

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 Coun 2318 Psychological counseling الثالثة
techniques 

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Coun 3319 Outreach programs الثالثة

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Coun 3320 Counseling collective الثالثة

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Univ4114 Computer IIII الرابعة

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Univ4115 Arabic IIII الرابعة

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Coll 4216 Application الرابعة

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Coun 4321 Arshad myself playing الرابعة

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Coun 4322 Family Counseling الرابعة

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Coun 4323 Ethics Guidance الرابعة

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي Coun 4324 Crisis Counseling الرابعة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي Coun 4325 Research Project Graduation الرابعة
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 وصؼ المقرر

 

 

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
ادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستف

 البرنامج.؛

 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .1

 / متطمبات جامعة قسـ األرشاد القسـ العممي  / المركز .2

 Univ1103/المغة العربية اسـ / رمز المقرر .3

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .4

 االوؿ / االولى لفصؿ / السنةا .5

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .6

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .7

 أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نياية السنة الدراسية قادرًا عمى  .8

 . تعمـ  أقساـ الكالـ .1
 .  تعمـ  أنواع المعارؼ  9
  .  تعمـ  المفرد ، المثنى ، والجمع   3

.  تعمـ    األدب) شرح القصيدة اآلتية مع تحميميا وحفظيا ،  آيات القرآف الكريـ )مف سورة القمر(، 4 .1
في االنصار بعد موقعة حنيف ،  عينية ابي ذؤيب اليذلي ، نونية ابف زيدوف ، قصيدة  خطبة الرسوؿ 
 أحمد شوقي.

 
 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ
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 ألىداؼ المعرفية  ا -أ
 المعرفة والفيـ -1أ
 . في  أقساـ الكالـ تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ   -9أ
 . أنواع المعارؼ   تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ  عف  -3أ
 المفرد ، المثنى ، والجمع.  تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ في  -4أ
 .االدب  كيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ في  تم -5أ

 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 ميارات في   شرح القصيدة اآلتية مع تحميميا وحفظيا  – 1ب
 ميارات تتعمؽ بموضوعات الدرس. -9ب
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
 توضيح وشرح المادة الدراسية  
 النموذجطريقة عرض  -9
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعمـ الذاتي -4

 طرائؽ التقييـ      
 ػ اختبارات يومية بأسئمة محددة 1
 ػ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية .9
 ػ تكميؼ الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عف المادة الدراسية3
 ػ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4
 ألىداؼ الوجدانية والقيمية ا -ج
 اف يدرؾ اىمية دراسة المادة وتطبيقاتيا الحياتية . -1ج
 يدرؾ اىمية تأثير عقيدة التوحيد في الحياة. -9ج
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 الشرح والتوضيح -1
 طريقة عرض النموذج -9
 طريقة التعمـ الذاتي -3
 طرائؽ التقييـ    
 رية.االختبارات النظ -1
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 التقارير والدراسات. -9

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 
 ميارات استخداـ المراجع والمصطمحات . -1د   
 ميارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحميميا . -9د
 ميارات تفسير المبرىنات . -3د
 ميارات اجراء المقارنات.  -4د
 ميارات إعداد المفاىيـ الخاصة عف الموضوع.   5د 
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 بنية المقرر
اسـ الوحدة / أو  مخرجات التعمـ المطموبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

1 
األسـ : تعريفو ،  تعمـ  9

 عالمتو
 النحو

 التقويـ البنائي المحاضرة

9 

لعمـ ، الضمائر ، تعمـ  ا 9
اسماء االشارة ، األسماء 

الموصولة ، المعرؼ باؿ ، 
 المعرؼ باإلضافة .

   

 التقويـ البنائي المحاضرة النحو

 التقويـ البنائي المحاضرة النحو تعمـ المثنى أعرابو 9 3

4 

جمع المذكر السالـ ،  - 9
 شروطو وأعرابو .

جمع المؤنث السالـ ،  -
عرابو   شروطو وا 
التكسير جمع 

وبعض اوزانو ، 
 جموع القمة والكثرة

 التقويـ البنائي المحاضرة النحو

 التقويـ البنائي المحاضرة النحو تعمـ األسماء الخمسة 9 5
 امتحاف الشير االوؿ اختبار ات متنوعة وحؿ تماريف ترتبط بالموضوع 9 6

7 

شرح القصيدة اآلتية مع  9
 تحميميا وحفظيا 

سممى مطولة زىير بف ابي 
 التي مطمعيا 

)أمف أـ أوفى دمنة لـ تكمـ       
 بحومانة الدراج فالمتثمـ(

 

 التقويـ البنائي المحاضرة االدب

8 
آيات القرآف الكريـ )مف  9

 سورة القمر( 
 

 التقويـ البنائي المحاضرة االدب
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 شرح قطر الندى وبؿ الصدى ، البف ىشاـ . -1 ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 النحو الوافي ، عباس حسف . -2

              اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا   
 المجالت العممية ، التقارير ،....  (

 كتب النحاة القدماء . -1

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني . -9

 مجمة المجمع العممي العراقي . -3

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع 
 االنترنيت ....

 موقع مدونة لساف العرب . -1

 المكتبة الشاممة . -9

 موقع المجمس العممي . -3

9 

 خطبة الرسوؿ  9
في االنصار بعد 

 موقعة حنيف 
 

 ائيالتقويـ البن المحاضرة االدب

11 
عينية ابي ذؤيب  9

 اليذلي 
 

 التقويـ البنائي المحاضرة االدب

11 
 نونية ابف زيدوف  9

 
 التقويـ البنائي المحاضرة االدب

19 
قصيدة أحمد  .2 9

 شوقي 
 التقويـ البنائي المحاضرة االدب

 التقويـ البنائي المحاضرة االدب ولد اليدى فالكائنات ضياء  9 13
 التقويـ البنائي المحاضرة مراجعة االدب 9 14
 امتحاف الشير الثاني اختبارات موضوعية   9 15
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 صيح .شبكة الف -4

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

 االلتزاـ بالقطاعية  
 
 
 

 وصؼ المقرر

 

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
بيف وصؼ مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا و 

 البرنامج.؛

 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .9

 / متطمبات جامعة قسـ األرشاد القسـ العممي  / المركز .11

 Univ1101  /حقوؽ انساف اسـ / رمز المقرر .11

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .12

 االوؿ / االولى الفصؿ / السنة .13

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .14

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .15

 أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نياية السنة الدراسية قادرًا عمى  .16

 . تعمـ ) تعريؼ حقوؽ االنساف وخصائصيا (1
 .  تعمـ  موقؼ االسالـ مف حقوؽ االنساف.9
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 .  تعمـ  تصنيفات حقوؽ االنساف3
                                                     .  تعمـ حقوؽ االنساف الجماعية  4

 تعمـ   حقوؽ االنساف في زمف الحرب والمنازعات الدولية والداخمية -5
 تعمـ  الفساد االداري واثره في حقوؽ االنساف   -6

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ

 األىداؼ المعرفية   -أ
 ـالمعرفة والفي -1أ
 . في  موقؼ االسالـ مف حقوؽ االنساف تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ   -9أ
 .  تصنيفات حقوؽ االنساف    تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ  في  -3أ
                                 حقوؽ االنساف الجماعية                       تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ في  -4أ
حقوؽ االنساف في زمف الحرب والمنازعات الدولية تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ في  -5أ

 .والداخمية .
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ في  الفساد االداري واثره في حقوؽ االنساف   -6أ .1
 
 لخاصة بالمقرر. األىداؼ المياراتية ا  -ب 

 ميارات في  نص المواد العالمية لحقوؽ االنساف  – 1ب .1
 ميارات تتعمؽ بموضوعات الدرس. -9ب
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
 توضيح وشرح المادة الدراسية  
 طريقة عرض النموذج -9
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعمـ الذاتي -4

 طرائؽ التقييـ      
 يومية بأسئمة محددة ػ اختبارات 1
 ػ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية .9
 ػ تكميؼ الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عف المادة الدراسية3
 ػ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 اف يدرؾ اىمية دراسة المادة وتطبيقاتيا الحياتية . -1ج
 يدرؾ اىمية تأثير عقيدة التوحيد في الحياة. -9ج
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 الشرح والتوضيح -1
 طريقة عرض النموذج -9
 طريقة التعمـ الذاتي -3
 طرائؽ التقييـ    
 االختبارات النظرية. -1
 التقارير والدراسات. -9
 رى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخ -د 
 ميارات استخداـ المراجع والمصطمحات . -1د   
 ميارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحميميا . -9د
 ميارات تفسير المبرىنات . -3د
 ميارات اجراء المقارنات.  -4د
 ميارات إعداد المفاىيـ الخاصة عف الموضوع.   5د 
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 ربنية المقر 
اسـ الوحدة / أو  مخرجات التعمـ المطموبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

1 9 
تعريؼ حقوؽ االنساف  تعريؼ حقوؽ االنساف ا 

 التقويـ البنائي المحاضرة وخصائصيا 

9 
تعداد  خصائص حقوؽ  9

 االنساف 
تعريؼ حقوؽ االنساف 

 وخصائصيا 
 نائيالتقويـ الب المحاضرة

3 
تعمـ موقؼ االسالـ مف  9

 حقوؽ االنساف 
موقؼ االسالـ مف حقوؽ 

 االنساف 
 التقويـ البنائي المحاضرة

تعمـ موقؼ االسالـ مف  9 4
 حقوؽ االنساف 

موقؼ االسالـ مف حقوؽ 
 االنساف 

 التقويـ البنائي المحاضرة

تعمـ تصنيفات حقوؽ  9 5
 االنساف 

 التقويـ البنائي ةالمحاضر  تصنيفات حقوؽ االنساف 

تعمـ تصنيفات حقوؽ  9 6
 االنساف 

 التقويـ البنائي المحاضرة تصنيفات حقوؽ االنساف 

 امتحاف الشير االوؿ اختبار ات متنوعة وحؿ مسائؿ ترتبط بالموضوع 9 7

8 
تعمـ   حقوؽ االنساف  9

 الجماعية                                                     
 التقويـ البنائي المحاضرة النساف الجماعية                                                     حقوؽ ا

9 
تعمـ   حقوؽ االنساف  9

 الجماعية                                                     
 التقويـ البنائي المحاضرة حقوؽ االنساف الجماعية                                                     

11 

تعمـ   حقوؽ االنساف  9
في زمف الحرب 

والمنازعات الدولية 
 والداخمية

 

حقوؽ االنساف في زمف 
الحرب والمنازعات الدولية 

 والداخمية 

 التقويـ البنائي المحاضرة

11 
تعمـ   حقوؽ االنساف في  9

زمف الحرب والمنازعات 
 الدولية والداخمية 

في زمف  حقوؽ االنساف
الحرب والمنازعات الدولية 

 والداخمية 

 التقويـ البنائي المحاضرة

تعمـ الفساد االداري واثره  9 19
 في حقوؽ االنساف 

الفساد االداري واثره في 
 حقوؽ االنساف 

 التقويـ البنائي المحاضرة
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
مصػػادر حقػػوؽ االنسػػاف /موقػػع كميػػة الحقػػوؽ جامعػػة بنيا/مصػػر  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 9111/ 1/9صادر بتاريخ 

 . 9117تقرير الفساد العالمي لعاـ  –منظمة الشفافية الدولية  .
كتاب  –الجمعية المبنانية لتعزيز الشفافية / ال فساد  - 1

 لبناف –مطابع تكنوبرس  – 9115 – 1ط -الفساد
اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 المجالت العممية ، التقارير ،....  (
/  378مصػػػػػادر قػػػػػانوف حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف/موقع الوسػػػػػط/ العػػػػػدد 

 9113/سبتمبر/  19الجمعة /

احمد حممي/ مقاؿ/ سموؾ األفراد وحقوؽ اإلنساف/حقوؽ اإلنساف 
/دبي /موقع منظمة   9117العربي مجمة عربية/العدد العاشر/ 

 حقوؽ اإلنساف العالمية

ظاىرة الفساد / دراسة في مدى  –د . سميماف عبد المنعـ 
مواءمة التشريعات العربية الحكاـ اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة 

 . 17الفساد . ص

 

-  
ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع 

 االنترنيت ....
 يتـ اال بالتغيير الجذري االصالح االداري ال -فارس الشيابي  

لمفكر واالىداؼ والقوانيف / القطاع العاـ مف منظور الميبرالية 
مقاؿ متاح عمى الموقع االلكتروني  –االقتصادية 

www.mafhoum.com  

13 
تعمـ الفساد االداري واثره  9

 في حقوؽ االنساف 
الفساد االداري واثره في 

 وؽ االنساف حق
 التقويـ البنائي المحاضرة

14 
تعمـ الفساد االداري واثره  9

 في حقوؽ االنساف 
الفساد االداري واثره في 

 حقوؽ االنساف 
 التقويـ البنائي المحاضرة

 امتحاف الشير الثاني اختبارات موضوعية وحؿ مسائؿ 9 15

http://www.mafhoum.com/
http://www.mafhoum.com/


  
 22الصفحة 

 
  

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

 االلتزاـ بالقطاعية  
 
 
 

 صؼ المقرر  

 المقرر              وصؼ

 
  كمية التربية االساسية المؤسسة التعميمية .17

 النفسي و التوجيو والتربوي  قسـ األرشادمتطمبات كمية/  القسـ العممي  / المركز .18

 Coll1201/ عمـ النفس العاـ اسـ / رمز المقرر .19

 الزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .21

 االوؿ/ االولى الفصؿ / السنة .21

 اعةس 45  عدد الساعات الدراسية )الكمي( .22

 11/5/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .23

 أىداؼ المقرر .24

تعريؼ الطمبة بعمـ النفس العاـ بصفة عامة مف حيث نشأتو ومفيومو وأىدافو وفروعو وعالقتو بالعموـ  -1
 األخرى.

 إكساب الطمبة القدرة عمى معرفة إسيامات العمماء المسمميف في مجاؿ الدراسات النفسية.-9
 المدارس الغربية التي اىتمت بالدراسات النفسية. إدراؾ  الطمبة ألىـ -3
 تعريؼ الطمبة بمفيـو السموؾ واألسس الفسيولوجية والسيكولوجية المؤثرة في السموؾ اإلنساني.  -4

يػػػػػوفر وصػػػػػؼ المقػػػػػرر ىػػػػػذا إيجػػػػػازًا مقتضػػػػػيًا ألىػػػػػـ خصػػػػػائص المقػػػػػرر ومخرجػػػػػات الػػػػػتعمـ المتوقعػػػػػة مػػػػػف 
الطالػػػػب تحقيقيػػػػا مبرىنػػػػًا عمػػػػا إذا كػػػػاف قػػػػد حقػػػػؽ االسػػػػتفادة القصػػػػوى مػػػػف فػػػػرص الػػػػتعمـ المتاحػػػػة. والبػػػػد 

 مف الربط بينيا                              وبيف وصؼ البرنامج. 
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 تتبع الطمبة لمعمميات التي تتـ داخؿ اإلنساف )الدوافع واالنفعاالت واالحساس واالدراؾ واالنتباه( . -5
 اعتباره الوسيمة لمحصوؿ عمى المعرفة واالرتقاء الحضاري.تعريؼ الطمبة بالتعمـ  ب -6
 إدراؾ الطمبة لمشخصية  مف خالؿ معرفة مفيوميا وخصائيا والعوامؿ المؤثرة فييا وأنواعيا. -7
 تقدير الطمبة لدور عمـ النفس في فيـ السموؾ االنساني مف اجؿ ضبطو وتوجييو. -8

 
 
 

 والتقييـ .مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ11

 األىداؼ المعرفية   -أ
تمكػػيف الطمبػػة مػػػف الحصػػوؿ عمػػى المعرفػػػة والفيػػـ بعمػػـ الػػػنفس العػػاـ مػػف حيػػػث نشػػأتو ومفيومػػو وأىدافػػػو   -1أ

 وفروعو وعالقتو بالعمـو األخرى.
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ إسيامات العمماء المسمميف في مجاؿ الدراسات النفسية. -9أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لمدارس عمـ النفس والتوجيات الفكرية لكؿ منيا. -3أ
تمكػػيف الطمبػػة مػػف الحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة والفيػػـ بالسػػموؾ اإلنسػػاني واألسػػس الفسػػيولوجية والسػػيكولوجية  -4أ

 المؤثرة فيو. 
 دوافع السموؾ االنساني.  تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ وتحميؿ وتفسير-5أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ وتحميؿ وتفسير االنفعاؿ عند االنساف. -6أ
تمكػػيف الطمبػػة مػػف الحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة والفيػػـ بػػالتعمـ مػػف حيػػث معنػػاه وأىميتػػو وشػػروطو ونظرياتػػو مػػع -7أ

 والتعمـ باالستبصار لكوىمر. التركيز                 عمى نظريتي التعمـ الشرطي لبافموؼ
 تمكيف الطمبة مف  الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ وتحميؿ وتفسير كؿ مف االحساس واالدراؾ واالنتباه.-8أ
 تمكيف الطمبة مف  الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ وتفسير الشخصية. -9أ

  
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 في المقرر. تحميؿ المفاىيـ الواردة  – 1
 إكساب ميارة التعرؼ عمى الفروع النظرية والتطبيقية لعمـ النفس. -9
 تقيـ مدارس عمـ النفس.– 3
 إستعماؿ تطبيقات نظريات التعمـ في المدرسة.-4
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
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 االلقاء او المحاضرة-1
 االستجواب -9
 المناقشة و حؿ المشكالت -3
 رة المكتبة وشبكة المعمومات الدولية.مطالبة الطمبة بزيا-4
 

 طرائؽ التقييـ      
 .التطبيقات التربوية. 1 
 .األوراؽ البحثية الفردية والجماعية.  9
 .االختبارات اليومية) أسئمة بيتية تتعمؽ بالمادة الدراسية(3
 .االختبارات التحريرية الشيرية )الموضوعية والمقالية(4

 
 والقيمية األىداؼ الوجدانية  -ج
 .تنمية وعي الطمبة بالمعارؼ والمعمومات  والمفاىيـ األساسية لعمـ النفس العاـ.-1
 إبداء الطمبة االىتماـ بموضوعات عمـ النفس العاـ وتحمؿ مسؤولية التعمـ الذاتي.-9
 تقدير الطمبة لدور عمـ النفس العاـ في العممية التربوية.-4 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 المشكالت حؿ  -1
 العصؼ الدىني  -9
 المحاكاة -3
 طرائؽ التقييـ    

 . االختبارات الشفيية.1 
 .االختبارات اليومية) أسئمة بيتية تتعمؽ بالمادة الدراسية(.9 
 . األوراؽ البحثية الفردية والجماعية.  3
 .االختبارات التحريرية الشيرية )الموضوعية والمقالية(4
  
 تأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات العامة وال -د 
 .تمكيف الطالب مف كتابة بحوث  قصيرة فردية وجماعية في مجاالت عمـ النفس العاـ. 1 
 .تمكيف الطالب مف كتابة تقارير بحثية تربوية عف بعض االضطرابات النفسية.9 
 قارير بحثية تربوية عف العمميات العقمية التي تتـ داخؿ العقؿ اإلنساني.. تمكيف الطالب مف كتابة ت3 
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 .تمكيف الطالب مف إتقاف ميارات التواصؿ الفعاؿ بيف الزمالء واستاذ المقرر.4
 تحميؿ المشكالت التربوية والسموكية التي يواجيا كمعمـ في المستقبؿ ووضع الحموؿ المناسبة ليا.. 5
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 بنية المقرر
الساعا وعاألسب

 ت
اسـ الوحدة / أو  مخرجات التعمـ المطموبة

 الموضوع
طريقة  طريقة التعميـ

 التقييـ
 تمكيف الطمبة مف:  3 االوؿ 

معرفة كيفية نشوء عمـ -1
 النفس العاـ. 

تحديد المفاىيـ  -9
 االساسية لعمـ النفس العاـ. 

ىبياف أىداؼ عمـ النفس -3
 العاـ.

التميز بيف الفروع  -4 
ة والتطبيقية لعمـ النظري

 النفس العاـ.

 عمـ النفس العاـ:
نشأتو ، وتطوره 

 ،مفيومو 
 أىدافو وفروعو. 

 

 االلقاء  
 االستجواب 

 المناقشة

امتحانات 
  يومية

 تمكيف الطمبة مف: 3 الثاني
تحديد عالقة عمـ -1 

 .النفس بالعموـ األخرى
التعرؼ عمى أىـ  -9

 مدارس عمـ النفس.
ماء إستيعاب دور العم-3

العرب والمسمميف في 
 ميداف عمـ النفس.  

عالقة عمـ النفس 
 بالعمـو األخرى.

 
 مدارس عمـ النفس.

 
دور العمماء العرب 
والمسمميف في ميداف 

 عمـ النفس.

المشاركة   االلقاء والمناقشة 
 الصفية

 تمكيف الطمبة مف : 3 الثالث
التعرؼ عمى مفيوـ -1

تحميؿ العوامؿ -9السموؾ. 
 ر في السموؾ.التي تؤث

 السموؾ 
العوامؿ المؤثرة في 

 السموؾ)الوراثة والبيئة(

المناقشة 
 واالستجواب

 وحؿ المشكالت

كتابة  
بحوث  
 قصيرة 

أو تقارير    
بصورة 
فردية أو 
جماعية 
عف 

 الموضوع
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 تمكيف الطمبة مف: 3 الرابع
إدراؾ مفيـو الدوافع  -1

 ووظائفيا.
 معرفة قياس الدافع. -9
 دوافع.تصنيؼ أنواع ال -3
اعطاء أمثمة عف  -4

 الدوافع.

                                        
 الدوافع

االلقاء والمناقشة  
 واالستجواب

 

امتحانات 
 يومية

 تمكيف الطمبة مف: 3 الخامس
إدراؾ مفيـو  -1

 االنفعاالت.
معرفة خصائص -9

 االنفعاالت.
استيعاب التغيرات -3

الفسيولوجية المصاحب 
 لالنفعاؿ.

عرؼ عمى أىـ الت-4
النظريات التي فسرت 

 االنفعاؿ.
إدراؾ أىمية -5

 االنفعاالت.
اعطاء أمثمة عف -6

 االنفعاالت.

المناقشة  االنفعاالت       
 واالستجواب

 وحؿ المشكالت

 
كتابة  
بحوث  
 قصيرة 

أو تقارير    
بصورة 

فردية أو 
جماعية 

عف 
 الموضوع

 

  السادس
 اختبار الشير االوؿ

 يف الطمبة مف :تمك 3 السابع
استيعاب  مفيـو التعمـ  -1

 وشروطو.
معرفة عالقة التعمـ -9

 بالنضج.
التعرؼ عمى أنواع -3

االلقاء واالستجواب  التعمـ  
 والمناقشة

مشاركة 
 صفية
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 التعمـ

استيعاب الطمبة لمفاىيـ -1 3 الثامف
نظرية  التعمـ الشرطي 
 الكالسيكي لبافموؼ 

تحميؿ  القوانيف التي -9
العالقة بيف المثيرات تفسر 

 الشرطية وغير الشرطية.
  

نظريات التعمـ                  
)نظرية التعمـ الشرطي 
 الكالسيكي لبافموؼ (

االلقاء واالستجواب 
 والمناقشة

مشاركة 
 صفية

استيعاب الطمبة لمفاىيـ -1 3 التاسع
 نظرية  التعمـ باالستبصار 

تحميؿ  القوانيف التي -9
ؽ  تفسر التعمـ وف
 االستبصار.

   

  
نظرية التعمـ 

 باالستبصار لكوىمر.

االلقاء واالستجواب 
 والمناقشة

امتحانات 
 يومية

تصميـ خطة لمواجية  3 العاشر
 المشكالت 

التربوية والسموكية التي 
يواجيا كمعمـ في المستقبؿ 
ووضع الحموؿ المناسبة 

 ليا.

التطبيقات التربوية 
 لنظريات التعمـ

جواب االلقاء واالست
 وحؿ المشكالت

مشاركة 
 صفية

الحادي 
 عشر

التمييز بيف مفيوـ  -1 3
االحساس واإلدراؾ 

 واالنتباه..
تحميؿ االسس النفسية -9

والعصبية لكؿ مف 
االحساس  واإلدراؾ 

 واالنتباه.
تصنيؼ اإلحساسات -3

 الخاصة.

االحساس واالدراؾ 
 هواالنتبا

االلقاء واالستجواب 
 والمناقشة

كتابة  
بحوث  
 قصيرة 

أو تقارير    
بصورة 

فردية أو 
جماعية 

عف 
 الموضوع
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 البنية التحتية .19
  ػ الكتب المقررة المطموبة1

 (، عمـ النفس العاـ9111محمد شمسي، عبد األمير ) -1 ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9
( مدخؿ إلى عمـ 9114زغوؿ ،عماد وعمي الينداوي )ال - -9

 النفس
 ( أسس عمـ النفس  1997عبد الخالؽ ،أحمد أحمد )-3
 كتب اخرى-

  

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

 (، عمـ النفس العاـ9111محمد شمسي، عبد األمير )-1
 حوث التربوية والنفسيةمجالت الب-
  مجالت الدراسات النفسية -3

تحميؿ العوامؿ المؤثرة  -4
 في االنتباه ومشتتاتو.

الثاني 
 عشر

معرفة  مفيوـ -1 3
 لمشخصية .

تحديد العوامؿ المؤثرة -9
 في الشخصية.

تحميؿ خصائص -3
 الشخصية.

أستيعاب أنواع -4
 الشخصية.

االلقاء واالستجواب  الشخصية
 والمناقشة

امتحانات 
 يومية

الثالث 
 عشر

 
 إختبار الشير الثاني

الرابع 
 عشر

 
 مناقشة البحوث والتقارير الفردية والجماعية

الخامس 
 عشر

 مراجعة عامة
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ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 االستفادة مف المواقع التربوية المرتبطة  بموضوعات المقرر

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
 االفادة مف خدمات المكتبات االلكترونية وشبكة المعمومات الدولية-1  
  ستبانات عمى الطمبة  لمعرفة مدى االستفادة العممية والنفسية لممقررتوزيع ا-9
 _قياـ بدورات تطويرية لمطمبة والتدريسييف3
 
 
 
 

 

 وصؼ المقرر
 

 

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ  مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة

 البرنامج.؛

 جامعة ديالى-كمية التربيةاألساسية المؤسسة التعميمية .1

 / متطمبات جامعةقسـ األرشاد القسـ العممي  / المركز .2

 Univ1105/ انكميزية عامة اسـ / رمز المقرر .3

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .4

 الثاني/ االولى السنة الفصؿ / .5

 ساعة 45 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .6

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ .7
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 أىداؼ المقرر .8

ييدؼ المقرر الى تطوير ميارة الطالب المغوية وتحسيف اسموب البحث العممي مع تطوير األسموب 
بوى وتطوير شخصية الطالب األدبي لمطالب و تمكيف الطالب فى الجانب المعرفى و العممي و التر 

 1مف خالؿ التركيز عمى بناء شخصيا الطالب مف خالؿ الدروس و المواد التربوية و الثقافية

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .14
 األىداؼ المعرفية -أ

 تمكيف الطالب مف الميارت المغوية األساسية-1أ
 ناقشةتطوير ميارة االلمحادثة مف خالؿ الم-9أ
 1تطوير الكتابة مف خالؿ النشاطات داخؿ و خارج الصؼ -3أ
 تطوير القدرة عمى التعبير األدبى-4أ
 تطوير اسموب البحث العممى-5أ
 -6أ
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 

 تحسيف ميرات الطالب المغوية– 1ب
 تطوير اسموب البحث العممى – 9ب
 تحسيف القدرة في التعبير – 3ب
 تطير ميارة الكتابة  -4ب

 طرائؽ التعميـ والتعمـ
 طريقة عرض المادة بشكؿ عامي حديث واستخداـ اسموب المناقشة في عرض المادة

 
 
 

 طرائؽ التقييـ
 
 األختبارات الشفيية-1
 األختبارات التحريرية-9
 النشاطات و البحوث-3
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج
 التربويةالتركيز عمى األىداؼ -1ج
 ترسيخ األىداؼ العممية-9ج
 تطوير األىداؼ المعرفية-3ج
 ترسيخ األىداؼ األنسانية العامة -4ج

 
 طرائؽ التعميـ والتعمـ

 طريقة عرض المادة التعميمية باسوب حديث مع استخداـ التقنيات الحديثة مع اعطاء فرصة لممناقشة
 

 طرائؽ التقييـ
 األسءلة الشفيية-1
 حريريةاألسئمة  الت-9
 

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 
 تطوير الميارات المغوية األساسية-1د
 تطوير ميارة التكمـ و الكتابة-9د
 تطوير شخصية الطالب-3د
 تطوير اسموب البحث العممي -4د
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 البنية التحتية .17
 Rapid review of Englishgrammar ػ الكتب المقررة المطموبة1

 بنية المقرر .15
االساع األسبوع

 ت
مخرجات التعمـ 

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة  طريقة التعميـ

 التقييـ
  Presentation انكميزية عامة Nouns 3 والثاني-األوؿ

           and  
discussion 

Oral or 
written 

test 
Gender  Presentationa 3 والرابع-الثالث

nd discussion 
Oral or 
written 

test 
-مسالخا

 والسادس
3 Examination 

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Verbs  Presentation 3 والثامف-السابع

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
و -التاسع
 العاشر

3 Tenses  Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
و -الحادي عشر
 الثاني عشر

3 Examination 
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
-الثالث عشر
-الرابع عشر

 الخامس عشر

3 Reading 
passages 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .16
 
الكادر التدريسي واالشتراؾ بالندوات  األطالع عمى الدوريات و المواقع األلكترونية  و ورش العمؿ  وتدريب-1

 ذات االختصاص مع جميع المؤسسات االخرى
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 Developing skills by-Alexander ػ المراجع الرئيسية )المصادر(9
L.G 

       اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا          
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

Developing skills by-Alexander 
L.G 

  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 وصؼ المقرر

 
 جامعة ديالى المؤسسة التعميمية .25

 قسـ االرشاد النفسي و التوجيو التربوي     القسـ العممي  / المركز .26

 Univ1106/اساسيات نظاـ التشغيؿ وندوز اسـ / رمز المقرر .27

 الزامي متاحةأشكاؿ الحضور ال .28

 الثاني/االولى  الفصؿ / السنة .29

 ( ساعة31) عدد الساعات الدراسية )الكمي( .31

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .31

 أىداؼ المقرر اف يكوف الطالب مممًا بالمفاىيـ االتية .32

ؿ الخاصة اف يتعرؼ الطمبة عمى مفيوـ استخداـ نظاـ الوندوز وبصورة فعالة تمكنة مف القياـ باالعما -1
 بالحاسوب

 زيادة وتوسيع ادراؾ الطمبة عمى التفاعؿ مع حـز البرامج المتاحة مف قبؿ نظاـ الوندوز   -9

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ  مبرىنًا عما إذا كاف

 البرنامج.؛
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 اف يتعرؼ الطمبة عمى مفيوـ استخداـ البرامج المرفقة مع انظمة التشغيؿ -3
 
 
 
 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .18

   األىداؼ المعرفية -أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لمبادئ نظاـ التشغيؿ وندوز -1أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى اساسيات نظاـ التشغيؿ وندوز  -9أ
 زيادة الوعي لدى الطمبة عمى اىمية استخداـ الحاسوب وبرامجة بصورة عامة  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 لمقرر. األىداؼ المياراتية الخاصة با  -ب 

 زيادة قابمية الطمبة عمى السرعة والكفائو في استخداـ نظاـ التشغيؿ وندوز – 1ب
 زيادة قابمية الطمبة عمى التكيؼ مع جميع البرامج والتطبيقات الجاىزه المستخدمو في الحاسوب – 9ب
 زيادة قابمية الطمبة عمى تعمـ الميارات الخاصة في برامج نظاـ التشغيؿ وندوز  - 3ب
     -4ب
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 
في بداية الفصؿ يجري ابالغ الطمبة بمفردات المقرر الدراسي ومصادر المعمومات ) الكتب ذات العالقة ، 
الدوريات ، الرسائؿ الجامعية( وتوزع المفردات عمى اسابيع الفصؿ الدراسي، واساليب التقويـ التي سيجري 

 اتباعيا ، وكاالتي:
المحاضرات وفقا لمتسمسؿ الذي ورد في المقرر الدراسي عف طريؽ االستعانة بمصادر المعمومات  . تييئة1

 سابقة الذكر.  
 . ابالغ الطمبة عف موضوع المحاضرة القادمة بقصد التييئة.9
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 . الطمب مف الطمبة تقديـ اوراؽ تخص موضوعا او اكثر مف الموضوعات قيد الدراسة. 3
 

 طرائؽ التقييـ      
. اجراء امتحانيف فصمييف االوؿ بعد انقضاء االسبوع الخامس مف الفصؿ الدراسي والثاني بعد االسبوع 1

الحادي عشر مف الفصؿ الدراسي وتراعى في كؿ امتحاف المستويات العقمية ) التذكر ، التطبيؽ، 
بار مواظبة % مف التحصيؿ الكمي عمى اف يأخذ بنظر االعت41االستكشاؼ( حيث درجة التقويـ ليا 

 الطالب وحجـ مشاركتو اليومية. 
% مف التحصيؿ ووفؽ توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع 61. امتحاف نياية الفصؿ الدراسي ولو 9

 االسئمة شمولية محتوى المقرر الدراسي والمستويات العقمية ) التذكر ، التطبيؽ، االستكشاؼ(.
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 لطمبة عمى مكونات االساسية لنافذة النظاـتعرؼ ا -1ج
 تعرؼ الطمبة عمى كيفية التعامؿ مع برامج النظاـ -9ج
 تعرؼ الطمبة عمى كيفية التعامؿ مع النوافذ االساسية لمنظاـ -3ج
 استخداـ والتعامؿ مع الفالش والطابعة و السي دي -4ج

  
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     

ـ المباشر حيث تتـ تعميـ الميارات بشكؿ مباشر وصريح معززة باألمثمة لمراحؿ يستخدـ عادة اسموب التعمي
 التعميـ االساس 

 
 طرائؽ التقييـ    

 تأتي ضمنا مع عمميات التقييـ بالمقرر الدراسي التي تحصؿ اثناء ونياية الفصؿ الدراسي.
 

 مقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتع -د 
 توضيؼ الميارات المكتسبة في تعميـ المعرفة لدى طمبة مرحمة التعميـ االساس.  -1د
 اختيار امثمة مف مقررات  التعميـ االساس ولكؿ منيا ميارات التي تناوليا المقرر الدراسي.-9د
 طبيؽ.تقييـ مدى اكتساب تالميذ التعميـ االساس لميارات الت-3د
 بناء اختبارات خاصة بمجاالت التفكير لتالميذ مرحمة التعميـ االساس.  -4د
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 بنية المقرر .19
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

التعرؼ عمى الحاسوب  9 1
ومكوناتو المادية 

 والبرمجية

التعرؼ عمى الحاسوب 
مكوناتو المادية و 

 والبرمجية

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى واجو  9 9
المستخدـ وكيفية 

اغالؽ الحاسبة واعادة 
 تشغيميا 

التعرؼ عمى واجو 
المستخدـ وكيفية 

اغالؽ الحاسبة واعادة 
 تشغيميا

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

مكونات نافذة برنامج  9 3
 الورد 

نافذة برنامج  مكونات
 الورد

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التعامؿ مع النوافذ  9 4
وتغير غواصيا 

والتحكـ في طرؽ 
 عرض محتوياتيا

التعامؿ مع النوافذ 
وتغير غواصيا 

والتحكـ في طرؽ 
 عرض محتوياتيا

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

قائمة نقر الزر االيمف  9 5
وسطح المكتب 

اتو وشريط ومحتوي
 المياـ وقائمة ابدأ 

قائمة نقر الزر االيمف 
وسطح المكتب 

ومحتوياتو وشريط 
 المياـ وقائمة ابدأ

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

 تقويـ بنائي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اختبار شيري اختبار شيري 9 6
خصائص العرض  9 7

جمد وحذفو وتكويف م
 ونسخو

خصائص العرض 
وتكويف مجمد وحذفو 

 ونسخو
 

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تكويف مختصر  9 8
شورتكات و مسح سمة 
المحذوفات وطريقة 
 اعادة المحذوفات 

تكويف مختصر 
شورتكات و مسح سمة 
المحذوفات وطريقة 
 اعادة المحذوفات

 

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي
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 البنية التحتية  .91
 ال توجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 7نظاـ التشغيؿ الوندز  المصادر(  ػ المراجع الرئيسية )9

 8نظاـ التشغيؿ الوندز
اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (
 االستفادة مف الدوريات والمصادر ذات الصمة بالمقرر

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 لمعمومات الدولية كمصادر معروفةاالستفادة مف شبكة ا

تابة وحفظ وفتح ك 9 9
ونسخ وطبع وارساؿ 

 المستندات

كتابة وحفظ وفتح 
ونسخ وطبع وارساؿ 

 المستندات
 

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى نافذة  9 11
(my computer) 

التعرؼ عمى نافذة 
(my computer) 

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى نافذة  9 11
(window 

explorer) 

التعرؼ عمى نافذة 
(window 

explorer) 
 

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى نافذة  9 19
(control panel) 

التعرؼ عمى نافذة 
(control panel) 
 

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

 CDالتعامؿ مع  9 13
 والفالش والطابعة

 CDالتعامؿ مع 
 والفالش والطابعة

المناقشة 
 ستجوابواال

 تقويـ بنائي

المناقشة  الفيروسات الفيروسات 9 14
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

 تقويـ بنائي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اختبار شيري اختبار شيري 9 15
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .91

 .يتـ تطوير المقرر وفقا لممتطمبات الذي تظير في تطوير المناىج  في مراحؿ التعميـ االساس1
 . يتـ تطوير المقرر وفقا لممتطمبات الذي تظير في تطوير المناىج في النظاـ العالمي9
  تصدر مف الييئة القطاعية ومايتـ اقتراحة مف قبؿ الكميات والجامعات. االعتماد عمى المقررات التي 3

 وصؼ المقرر

 مدرس المقرر: ـ.ـ. سوسف موسى مدحت

 
 كمية التربية االساسية  المؤسسة التعميمية .1

 / متطمبات كمية قسـ األرشاد  القسـ العممي  / المركز .2

 Coll1203/عمـ النفس النمو اسـ / رمز المقرر .3

 الزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .4

 الثاني/ االولى الفصؿ / السنة .5

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .6

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .7

 أىداؼ المقرر .8

 تبصير الطمبة بمفيوـ عمـ النفس النمو وأىميتو وأىدافو -1
 إكساب الطمبة القدرة عمى معرفة مطالب النمو في كؿ مرحمة إنمائية.-9
 بعض مف نظريات النمو. إتقاف الطمبة لمفاىيـ  -1
 زيادة وعي الطمبة بعظمة الخالؽ لمراحؿ النمو في القرآف الكريـ.   -9
إكساب الطمبة صفات المربي القادر عمى تنشئة وتربية جيؿ صالح مف خالؿ التعرؼ عمى مبادئ وأساليب  -3

 عمـ النفس النمو.

يػػػػػوفر وصػػػػػؼ المقػػػػػرر ىػػػػػذا إيجػػػػػازًا مقتضػػػػػيًا ألىػػػػػـ خصػػػػػائص المقػػػػػرر ومخرجػػػػػات الػػػػػتعمـ المتوقعػػػػػة مػػػػػف 
الطالػػػػب تحقيقيػػػػا مبرىنػػػػًا عمػػػػا إذا كػػػػاف قػػػػد حقػػػػؽ االسػػػػتفادة القصػػػػوى مػػػػف فػػػػرص الػػػػتعمـ المتاحػػػػة. والبػػػػد 

 ينيا                              وبيف وصؼ البرنامج. مف الربط ب
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 .مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ11

 ؼ المعرفية  األىدا -أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لممفاىيـ األساسية لعمـ النفس النمو.   -1أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ بالمبادئ والقوانيف التي تتحكـ في مظاىر النمو. -9أ
 النمو في مراحمو المختمفة.تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ بالعوامؿ المؤثرة عمى  -3أ
تمكػػيف الطمبػػة مػػف الحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة والفيػػـ وتحميػػؿ وتفسػػير مراحػػؿ النمواالنسػػاني مػػف طػػور النطفػػة  -4أ 

 الى ما بعد الوالدة وحتى الوفاة.
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ بأىـ المصادر لعمـ النفس النمو. -5أ

  
 الخاصة بالمقرر.  األىداؼ المياراتية  -ب 
 تحميؿ المبادئ والقوانيف التي تتحكـ في النمو – 1
 المقدرة عمى التمييز بيف مظاىر النمو ولكؿ مرحمة مف مراحمو.-9
 إكساب  ميارة التعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة في النمو.– 3
 ُيقيـ خصائص كؿ مرحمة نمائية.-4
 ة مف مراحؿ النمو.يجمع معمومات عف اىـ  مطالب النمو  في كؿ مرحم-5
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
 
 االلقاء او المحاضرة-1
 االستجواب -9
 المناقشة و حؿ المشكالت -3

 مطالبة الطمبة بزيارة المكتبة وشبكة المعمومات الدولية. -1
 

 طرائؽ التقييـ      
 .التطبيقات التربوية. 1 
 .األوراؽ البحثية الفردية والجماعية.  9
 ختبارات اليومية) أسئمة بيتية تتعمؽ بالمادة الدراسية(.اال3
 .االختبارات التحريرية الشيرية )الموضوعية والمقالية(4
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 .تنمية وعي الطمبة بالمعارؼ والمعمومات  والمفاىيـ األساسية لعمـ النفس النمو.-1
 حؿ النمو.استيعاب الطمبة لمخصائص اإلنمائية لمرا-9
 إبداء الطمبة االىتماـ بموضوعات عمـ النفس النمو وتحمؿ مسؤولية التعمـ الذاتي.-3
 تقدير الطمبة لدور عمـ النفس النمو في حؿ وتوجيو المشكالت التربوية في مرحمتي الطفولة والمراىقة.-4 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 حؿ المشكالت  -1
 العصؼ الدىني  -9
 المحاكاة -3
 ائؽ التقييـ طر    

 . االختبارات الشفيية.1 
 .االختبارات اليومية) أسئمة بيتية تتعمؽ بالمادة الدراسية(.9 
 . األوراؽ البحثية الفردية والجماعية.  3
 .االختبارات التحريرية الشيرية )الموضوعية والمقالية(4
  
 عمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المت -د 
 .تمكيف الطالب مف كتابة بحوث  قصيرة فردية وجماعية في مجاالت عمـ النفس النمو. 1 
 .تمكيف الطالب مف كتابة تقارير بحثية تربوية عف بعض المشكالت في مرحمتي الطفولة والمراىقة. 9 
 بيف الزمالء واستاذ المقرر. . تمكيف الطالب مف إتقاف ميارات التواصؿ الفعاؿ3 
 .تمكيف الطالب مف كتابة  قائمة بأىـ مطالب كؿ مرحمة مف مراحؿ النمو.4
 . تنمية ميارات أساليب رعاية النمو.5
 تحميؿ المشكالت التربوية والسموكية التي يواجييا كمعمـ في المستقبؿ ووضع الحموؿ المناسبة ليا..6
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 بنية المقرر
الساعا األسبوع

 ت
اسـ الوحدة / أو  مخرجات التعمـ المطموبة

 الموضوع
طريقة  طريقة التعميـ

 التقييـ
تمكيف الطمبة مف معرفة  3 االوؿ 

كيفية نشوء عمـ النفس 
النمو وتطوره  وتحديد 

 المفاىيـ االساسية
لعمـ النفس النمو وبياف 

أىميتو  مف الناحية 
النظرية والتطبيقية 
وبالنسبة لموالديف 

 والمجتمعوالمعمميف 

 عمـ النفس النمو:
نشأتو ، وتطوره 

 ،تعريفو 
أىمية دراستو، معنى 
 النمو والنضج والتطور

 

 االلقاء  
 االستجواب 

 المناقشة

امتحانات 
  يومية

تمكيف الطمبة مف تحديد  3 الثاني
اىـ العوامؿ المؤثرة  عمى 

جميع  مظاىر النمو 
 االنساني

العوامؿ المؤثرة في 
 النمو
العوامؿ  -1

 وراثيةال
العوامؿ  -9

 البيئية

المشاركة   االلقاء والمناقشة 
 الصفية

تمكيف الطمبة مف تحميؿ  3 الثالث
المبادئ والقوانيف التي 
 تتحكـ في مظاىر النمو

الخصائص العامة 
 لمنمو

 المناقشة واالستجواب
 وحؿ المشكالت

كتابة  
بحوث  
 قصيرة 

أو تقارير    
بصورة 
فردية أو 
جماعية 
عف 

 الموضوع
تمكيف الطمبة مف تحميؿ   3 الرابع

النموالجسمي والحركي  
والمغوي لمراحؿ 

النموالجسمي والحركي 
والمغوي لمراحؿ النمو 

 المختمفة 

االلقاء والمناقشة  
 واالستجواب

 

امتحانات 
 يومية



  
 43الصفحة 

 
  

النموالمختمفة  والعوامؿ 
 .المؤثرة فييا

تمكيف الطمبة مف إدراؾ  3 الخامس
 مفيـو النمو االنفعالي

واالجتماعي لمراحؿ النمو 
ودور األباء والمعمميف 

 فييا

النمو االنفعالي والنمو 
االجتماعي لمراحؿ 

 النمو المختمفة

 المناقشة واالستجواب
 وحؿ المشكالت

 
كتابة  
بحوث  
 قصيرة 

أو تقارير    
بصورة 

فردية أو 
جماعية 

عف 
 الموضوع

 
تمكيف الطمبة مف  3 السادس

إستيعاب النمو الخمقي 
 مراحؿ النمول

لمراحؿ  النمو الخمقي
 . النمو

المشاركة  المناقشة واالستجواب
 الصفية

 إختبار الشير االوؿ السابع

 

إستيعاب الطمبة لمفاىيـ  3 الثامف
نظرية بياجيو في 

 النموالعقمي

االلقاء واالستجواب  نظرية بياجيو
 والمناقشة

مشاركة 
 صفية

إستيعاب الطمبة لمفاىيـ  3 التاسع
ية أريكسوف في نظر 

 النمواالجتماعي

  
 نظرية أريكسوف

االلقاء واالستجواب 
 والمناقشة

امتحانات 
 يومية

إستيعاب الطمبة لمفاىيـ  3 العاشر
نظرية كولبرج في 

 النمواالخالقي

االلقاء واالستجواب  نظرية كولبرج
 والمناقشة

مشاركة 
 صفية
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 ةالبنية التحتي .11
  ػ الكتب المقررة المطموبة1

 محمد عودة الريماوي ،عمـ نفس النمو ) الطفولة والمراىقة ( -1 ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9
  الجميؿ الزوبعي وآخروف، عمـ النفس الطفؿ  عبد  -9
 حامد عبد السالـ زىراف،عمـ النفس النمو.-3
 كتب اخرى-4

  

الحادي 
 عشر

معرفة وفيـ الطمبة  3
راىقة لمرحمة البموغ والم

 والتغيرات المصاحبة ليا

مرحمة البموغ والمراىقة 
والتغيرات)الجسمية 

وواالنفعالية والعقمية( 
 ليا

االلقاء واالستجواب 
 والمناقشة

امتحانات 
 يومية

الثاني 
 عشر

تصميـ خطة لمواجية  3
مشكالت المراىقة 

المرتبطة بالنمو مف خالؿ 
االسباب وطرؽ الوقاية 

 والعالج

مظاىرالسموؾ 
جتماعي أىـ اال

 مشكالت المراىقيف 

 االلقاء واالستجواب 
 حؿ المشكالت

كتابة  
بحوث  
 قصيرة 

أو تقارير    
بصورة 

فردية أو 
جماعية 

عف 
 الموضوع

 
الثالث 
 عشر

 
 إختبار الشير الثاني

الرابع 
 عشر

 
 مناقشة البحوث والتقارير الفردية والجماعية

الخامس 
 عشر

 مراجعة عامة
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                اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا 
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

 حامد عبد السالـ زىراف،عمـ النفس النمو  -1
 مجالت البحوث التربوية والنفسية-9
  مجالت الدراسات النفسية -3

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 االستفادة مف المواقع التربوية المرتبطة  بموضوعات المقرر

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11
 االفادة مف خدمات المكتبات االلكترونية وشبكة المعمومات الدولية-1  
  توزيع استبانات عمى الطمبة  لمعرفة مدى االستفادة العممية والنفسية لممقرر-9
 _قياـ بدورات تطويرية لمطمبة والتدريسييف3
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 صؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 

وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا  يوفر
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛

 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .9
 رشاد النفسي و التوجيو التربوي القسـ العممي / اال القسـ العممي  / المركز .11
 Coll1204/اصوؿ التربية  اسـ / رمز المقرر .11
 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .12
 الثاني / االولى الفصؿ / السنة .13
 ساعة 45 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .14
 17/4/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .15
 مقرر: إف يكوف الطالب في نياية السنة الدراسية قادرًا عمى أىداؼ ال .16

 تعريؼ التربية  .1
 يعدد اىداؼ التربية .2
 يقارف بيف االصوؿ التاريخية لمتربية .3
 يميز بيف التربية قبؿ االسالـ والتربية االسالمية  .4
 يذكر اىـ اعالـ الفكر التربوي  .5
 يبيف االصوؿ الفمسفية لمتربية .6
 ية المقصودة والتربية غير المقصودةبقارف بيف الترب .7
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 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .19

 األىداؼ المعرفية   -أ
 المعرفة والفيـ -1أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لمعنى التربية واىدافيا  -9أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ ألصوؿ التربية  -3أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ ألعالـ الفكر التربوي -4أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ ألصوؿ التربية المقصودة والغير مقصودة -5أ

 
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يعدد اىداؼ التربية – 1ب
 يميز بيف االصوؿ التاريخية لمتربية -9ب
 يقارف بيف التربية األثنية والتربية االسبارطية -3ب
 يحمؿ االصوؿ الفمسفية لمتربية . - 4ب
 يطبؽ كتابة ورقة او بحث في اي موضوع مف موضوعات اعالـ الفكر التربوي -5ب
 يجمع معمومات عف  التربية قبؿ االسالـ والتربية االسالمية  -6ب
 يميز بيف انواع الفمسفة -7ب 
 اصوؿ التربية المقصودة والتربية غير المقصودة يقارف بيف -8ب
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
 ػ تزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع المتعمقة بأصوؿ التربية 1
 ػ توضيح وشرح المادة الدراسية 9
 ػ مطالبة الطمبة بزيارة المكتبة واالطالع عمى مصادر التربية 3
 ؿ زيارة المواقع االلكترونية لمحصوؿ عمى معرفة  إضافية باصوؿ التربيةػ تحسيف ميارات الطمبة مف خال4
ػ استخداـ طرائؽ اإللقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج الى طريقة 5

 المناقشة .
 طرائؽ التقييـ      
 ػ اختبارات يومية بأسئمة محددة 1
 والمشاركة الصفية .ػ وضع درجات لمواجبات البيتية 9
 ػ تكميؼ الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عف اصوؿ التربية.3

 ػ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 اف يدرؾ اىمية دراسة االصوؿ التاريخية لمتربية . -1ج
 يطبؽ اآلراء التربوية ألعالـ الفكر التربوي  -9ج
 ض األنشطة يقيـ بع -3ج
 يقارف بيف أساليب وطرائؽ التربية المقصودة والتربية غي المقصودة  -4ج
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 استعماؿ طريقة العروض التقديمية  . -1
 رسـ المخططات التوضيحية . -9
 طريقة العصؼ الذىني . -3
 
 طرائؽ التقييـ    

 ر والتحميؿ واالستنتاج ػ االمتحاف التحميمي لقياس قدرة الطالب عمى التفكي
 ػ طمب إجراء مقارنات بيف انواع الفمسفات

 ػ كتابة بحوث عف الظواىر والمشكالت التربوية
 ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئمة فكرية واستنتاجية .

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 
 ميارات استخداـ المراجع والمصطمحات . -1د   
 ميارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحميميا . -9د
 ميارات استغالؿ ما متاح مف امكانات . -3د
 ميارات اجراء المقارنات عف الموضوع .  -4د
 ميارات إعداد المفاىيـ الخاصة عف الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .13
اسـ الوحدة / أو  جات التعمـ المطموبةمخر  الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

1 9 
التعػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػى مفيػػػػػػػػػػػػـو 

 معنى التربية واىدافيا واىداؼ التربية
المناقشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 التقويـ البنائي واالستجواب

9 9 
التعػػػػػرؼ عمػػػػػى التربيػػػػػة فػػػػػي 

 االصوؿ التاريخية لمتربية العصور البدائية
المناقشة 

 واالستجواب
 لتقويـ البنائيا

3 9 
التعػػػػػرؼ عمػػػػػى التربيػػػػػة فػػػػػي 
 وادي الرافديف،ووادي النيؿ

المناقشة  االصوؿ التاريخية لمتربية
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعػػػرؼ عمػػػى نظػػػاـ التربيػػػة  9 4
 الصينية والتربية اليونانية

المناقشة  االصوؿ التاريخية لمتربية
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

 ف الشير االوؿ اختبار مقاليامتحا 9 5

6 9 
يقػػػػػػػارف بػػػػػػػيف التربيػػػػػػػة قبػػػػػػػؿ 
 االسالـ والتربية االسالمية

المناقشة  االصوؿ التاريخية لمتربية
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

7 9 
التعرؼ عمى اآلراء التربوية 
البػػػػػػف خمػػػػػػدوف وابػػػػػػف سػػػػػػينا 

 والغزالي

اعػػػػػػػػػالـ الفكػػػػػػػػػر التربػػػػػػػػػوي 
 العربي واالسالمي

المناقشة 
 جوابواالست

 التقويـ البنائي

التعرؼ عمى اآلراء التربوية  9 8
 لكؿ مف روسو وديوي

اعػػػػػػػػػالـ الفكػػػػػػػػػر التربػػػػػػػػػوي 
 الغربي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعرؼ عمى اآلراء التربوية  9 9
 لسقراط وافالطوف وارسطو

اعػػػػػػػػػالـ الفكػػػػػػػػػر التربػػػػػػػػػوي 
 االغريقي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

المناقشة  االصوؿ الفمسفية لمتربية فيـ فمسفة التربية ووظائفيا 9 11
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعػػرؼ عمػػى فمسػػفة التربيػػة  9 11
 المثالية

المناقشة  االصوؿ الفمسفية لمتربية
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعػػرؼ عمػػى فمسػػفة التربيػػة  9 19
 الواقعية

لمناقشة ا االصوؿ الفمسفية لمتربية
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

13 9 
التعػػرؼ عمػػى فمسػػفة التربيػػة 

 البرجماتية
المناقشة  االصوؿ الفمسفية لمتربية

 واالستجواب
 التقويـ البنائي

 البنائي التقويـالمناقشة التربيػػة المقصػػودة والتربيػػة يقػارف بػػيف التربيػػة المدرسػػية  9 14
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 البنية التحتية  .14
 ال يوجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 9117اصوؿ التربية العامة ،سعيد اسماعيؿ عمي  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 9118اصوؿ التربية طارؽ عبد الرؤوؼ عامر ،
 .1993فمسفة التربية ،ماىر الجعفري وآخروف،

 
اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 المجالت العممية ، التقارير ،....  (
 9117اصوؿ التربية العامة ،سعيد اسماعيؿ عمي 

 

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع 
 االنترنيت ....

 محاضرات المرشديف التربوييف

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .15

الدراسػػػي تعريػػػؼ اصػػػوؿ التربيػػػة والمجػػػاالت التػػػي تتناوليػػػا اصػػػوؿ التربيػػػة، وعالقػػػة التربيػػػة اف يشػػػمؿ المقػػػرر   
 بالثقافة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واالستجواب غير المقصودة والتربية الالمدرسية
 امتحاف الشير الثاني اختبارات مقالية 9 15
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 صؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 جامعة ديالى / كمية التربية االساسية  المؤسسة التعميمية .17

 االرشاد النفسي والتوجيو التربوي    القسـ العممي  / المركز .18

 Coun1302/التوجيو التوجيو التربوي و الميني  اسـ / رمز المقرر .19

 الزامي الحضور المتاحةأشكاؿ  .21

 الثاني /االولى الفصؿ / السنة .21

 61 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .22

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .23

 أىداؼ المقرر .24

اليػػدؼ العػػاـ لممقػػرر ىػػو محاولػػة دراسػػة اإلنسػػاف فػػي قدراتػػو و اسػػتعداداتو و شخصػػيتو بكػػؿ مػػا تحويػػو مػػف أجػػؿ 
 مناسب لتمؾ القدرات واالستعدادات ومنو تتفرع عدد مف االىداؼ ىيتوجييو إلى الموقع الميني ال
المينينشأتو،وأىدافو، وحاجة  تبصير الطالب وتعريفو بمفيـو اإلرشاد والتوجيو  .1

 ،الفرد والمجتمع إليو
التعرؼ إلى خطوات التوجيو الميني ومتطمبات نجاحو في مؤسسات التعميـ   .2

 ي تواجيووالتدريب ، والمشكالت والعقبات الت
بياف دور النظرية في مجاؿ التوجيو الميني واستعراض بعض النظريات في النمو  .3

 الميني
  التعريؼ بأدوات جمع البيانات التي يتطمبيا التوجيو واإلرشاد الميني  .4
العمؿ عمى خمؽ اتجاه ايجابي لدور التوجيو واإلرشاد الميني في حياة الفرد  .5

 وتنمية المجتمع.

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ  مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة

 البرنامج.؛



  
 52الصفحة 

 
  

رشاد الميني في تعريؼ الطالب بقدراتو وميولو لموصوؿ بو إلى تثميف دور اإل .6
 . الرضا الميني المستقبمي الذي ينشده الفرد والمجتمع 

 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .16

 األىداؼ المعرفية   -أ
 خرى المتصمة بو يتعرؼ عمي مفيـو التوجيو واإلرشاد وأىدافو ، والعالقة بينو وبيف العمـو األ1-أ
 يحدد األسس التى يستند إلييا التوجيو واإلرشاد .  -9
 يوضح أوجو اإلتفاؽ واإلختالؼ بيف نظريات  التوجيو واإلرشاد وتطبيقاتيا التربوية والنفسية  -3
 يشرح أساليب وأدوات جمع المعمومات فى التوجيو واإلرشاد -4
  يعدد مجاالت  التوجي واإلرشاد . -5

 اؼ المياراتية الخاصة بالمقرر. األىد  -ب 
 يتقف خصائص ومبادىء المرشد .- 1ب
 يصنؼ مجاالت التوجيو واإلرشاد وفقا لمجاؿ الدراسة أو حسب الفئة المستيدفة منو.-9
 يجيد إختيار الوسائؿ واألدوات لجمع المعمومات عف المسترشد فى التوجيو واإلرشاد.-3
 إلرشاد الطالبي حسب الفئات العمرية وحاجة المسترشد .يستنبط الطرؽ اإلرشادية المناسبة ل--4
  يصنؼ المشكالت الطالبية ومستوياتيا والمجاؿ والمنيج الذي يناسبيا .-5
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 إستراتيجية المحاضرة . -
 إستراتيجية المناقشة والحوار. -
 التعمـ التعاونى  -
 العصؼ الذىنى  -

 يـ طرائؽ التقي     
 األسئمة الشفيية . -
 الواجبات والتكاليؼ الفردية والجماعية .  -
 اإلختبارات الفصمية . -
 اإلختبار النيائي.  -
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 يتقبؿ الرأي األخر المبني عمي أسس عممية موضوعية .-1ج -

 يتواصؿ مع الطمبة بشكؿ إيجابي وفعاؿ لتقديـ  الخدمات اإلرشادية -9



  
 53الصفحة 

 
  

 

 لميارات العالقات الشخصية والقدرة عمى تحمؿ المسؤولية المطموب تطويرىا:وصؼ   -3
 يعبر عف وجية نظره ممتـز بأداب الحوار واإلستماع لمرأي األخر . -4

 
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 التعمـ التعاونى . -        
 ورش العمؿ. -
 العصؼ الذىني .-
 حؿ المشكالت .-
 التعمـ الذاتى .  -
 رائؽ التقييـ ط   

 . المالحظة المباشرة  -
 التكاليؼ واألنشطة البحثية . -
 الحوار الفعاؿ فى المناقشة .  -
 التقويـ الذاتى . -
 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 

ف  المقرر الدراسي : )مثؿ االستخداـ المتزايد صؼ بإيجاز أية خطط يتـ تنفيذىا لتطوير وتحسي-1
لتقنية المعمومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجاؿ 

 الدراسة(:  
اإلستفادة مف مواقع اإلنترنت لمتعرؼ عمي  التجارب اإلرشادية التربوية فى الميداف التربوي -  9 

 طة بأسس التوجيو واإلرشاد النفسي .وتحميؿ الكتب المرتب
 التدريب عمى ميارات التعمـ الذاتى وميارات التعمـ المستمر .-  3 
 المشاركة فى تقديـ مقترحات لمقضايا التربوية فى مجاؿ التوجيو واإلرشاد بالمدارس - 4 
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 بنية المقرر .17
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 وضوعالم
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

التعرؼ عمى مفيوـ  3 1
اإلرشاد والتوجيو 

  الميني 

مفيوـ اإلرشاد  
   والتوجيو الميني 

 التقويـ البنائي المحاضرة

نشأة  التعرؼ عمى 3 9
 وتطور التوجيو الميني

نشأة وتطور التوجيو  
  الميني 

المناقشة 
 واالستجواب

==== 

افيـ لحاجة إلى  3 3
التوجيو الميني 

 وأىدافو ،وأىميتو 

الحاجة إلى التوجيو 
الميني ،وأىميتو 

 وأىدافو 

التعمـ 
 التعاوني

==== 

خطوات التوجيو  ذكر 3 4
الميني ومتطمبات 

 نجاحو وأسسو

خطوات التوجيو 
الميني ومتطمبات 

 نجاحو وأسسو

 ==== المناقشة

تحديد الخطوات  3 5
والعقبات التي تقؼ في 

توجيو سبيؿ إقامة 
  ميني فعاؿ 

الخطوات والعقبات  
التي تقؼ في سبيؿ 
إقامة توجيو ميني 

  فعاؿ 

العصؼ 
 الذىني

==== 

ميارات  التمكف مف  3 6
 حسف االختيار الميني

ميارات حسف  
 االختيار الميني.

 ==== المناقشة

االختبار االوؿ في   أختبار تحريري 3 7
 المادة السابقة

 مقالي أختبار مقالي

تصنيؼ نظريات  3 8
التوجو الميني 

)جنزبرج،سوبر،ىوالند 
والتعرؼ  ،تيدماف(

 عمييا ونقدىا

بعض نظريات التوجو 
الميني 

)جنزبرج،سوبر،ىوالند 
 . ،تيدماف(

التعمـ 
 التعاوني

==== 

9 
 

تقييـ االختبارات  3
السيكموجية في التوجيو 

 الميني

االختبارات السيكموجية 
 في التوجيو الميني.

 ==== ةالمناقش
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 البنية التحتية  .18

 ال توجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
االرشػػػػػاد المينػػػػػي،دار عطػػػػػااهلل فػػػػػؤاد الخالػػػػػدي وآخروف: . أ ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 .9111صفاء ،عماف،
دمشػػػػػػػػؽ، . نعػػػػػػػػيـ الرفاعي:التوجيػػػػػػػػو المينػػػػػػػػي المدرسػػػػػػػػي . ب

 .1994 منشورات جامعو دمشؽ
سػػػػػػيد عبػػػػػػد الحميػػػػػػد مرسي:االرشػػػػػػاد النفسػػػػػػي والتوجيػػػػػػو  . ت

 .1976التربوي والميني،مكتبة الخانجي،القاىرة،
سػػػيكولوجية  التوجيػػػو المينػػػي ونظرياتػػػو ،صػػػالح حسػػػف  . ث

 الداىري
 

وصؼ طرؽ وأساليب  3 11
 التوجيو الميني

طرؽ وأساليب   
 التوجيو الميني

العصؼ 
 الذىني

==== 

التعرؼ الحاجة  3 11
لمتوجيو الميني  في 

كؿ مف األسرة ػ 
 المدرسة ػ المجتمع

الحاجة لمتوجيو الميني  
في كؿ مف األسرة ػ 

 المدرسة ػ المجتمع

 ==== المحاضرة

الميني تحميؿ التوجيو  3 19
 و التربية المينية

التوجيو الميني و   
 التربية المينية.

 

المناقشة 
 واالستجواب

===== 

أسس إدارة خدمات ` 3 13
 التوجيو الميني

أسس إدارة خدمات   
 التوجيو الميني .

 ==== المحاضرة

تحديد أدوات ووسائؿ  3 14
جمع البيانات التي 

 يتطمبيا التوجيو الميف

مع أدوات ووسائؿ ج  
البيانات التي يتطمبيا 

 . التوجيو الميني 

المناقشة 
 واالستجواب

==== 

أختبار مقالي  االختبار الثاني   أختبار تحريري 3 15
 وموضوعي

مقاؿ + 
 موضوعي
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والمراجع التي يوصى بيا                 اػ الكتب 
) المجالت العممية ، التقارير ،....  

) 

د/محمد الشناوي : نظريات  اإلرشاد والعالج النفسي ، دار 
 ـ ..9113غريب ،القاىرة 

 مجمة عمـ النفس ،الييئة المصرية العامة لمكتاب .-

 مجمة اإلرشاد النفسي ،جامعة عيف شمس . -
 

اللكترونية، مواقع ب ػ المراجع ا
ا يتضمنو مف مواقع تربوية مو edu search ,google موقع  االنترنيت ....

 تتصؿ بالمقرر 

 www.gestenموقع جمعية جستيف لمعمـو التربوية : -
.com  

موقع أطفاؿ الخميج لإلرشاد األسري : -
http://www.gulfkids.com  

 www.ksu.edu.sa/sitesموقع جامعة الممؾ سعود : -

 http//www.irshady.com/t4307.htmlموقع إرشادى :-
           

   pa.orghttp://www.aالجمعية  األمريكية  لعمـ النفس -

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

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .19
 اإلستفادة مف خبرات التعميـ الموازي فى الكميات المناظرة المعتمدة .   -1

 ديثة لمتوجيو واإلرشاد النفسي . التعديؿ فى ضوء اإلتجاىات الح -9

 التركيز عمي استراتيجيات التعمـ النشط .  -3

http://www.gesten/
http://www.gulfkids.com/
http://www.gulfkids.com/
http://www.ksu.edu.sa/sites
http://www.apa.org/
http://cocegypt.8m.com/index.htm
http://cocegypt.8m.com/index.htm
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 استخداـ ورش العمؿ .  -4

 وصؼ المقرر 

 صؼ المقررو 

 

 كمية التربية االساسية / جامعة ديالى  المؤسسة التعميمية .25

 االرشاد النفسي والتوجيو التربوي    القسـ العممي  / المركز .26

 Coun1304عمـ النفس الفسيولوجي اسـ / رمز المقرر .27

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .28

 الثاني / المرحمة االولى الفصؿ / السنة .29

 45 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .31

 1/11/56 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .31

 أىداؼ المقرر .32

 دراسة دور العمميات االحيائية  لمنفس وتفاعالتيا وتأثيراتيا في البيئة الداخمية والخارجية لالنساف.  -1
 تج عمى المستوى الداخمي والخارجي .ومعرفة دور وظائؼ االعضاء في السموؾ النا -9
 دراسة الجياز العصبي  ودوره في السموؾ عند االنساف. -3
 فيـ واستيعاب عمـ النفس الفسيولوجي. -4
 
 
 

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ  مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى

 البرنامج.؛
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 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .91

 األىداؼ المعرفية   -أ
 نفسي الناجـ عنو.يعرؼ مفيـو العالقة بيف اجيزة الجسـ والنشاط ال -1أ
 يفسر دور االختالالت العصبية والبايوكيميائية في السموؾ. -9أ
 يشرح دور الجياز العصبي في السموؾ والنشاط الجسمي الداخمي والخارجي. -3أ
 
دراسة العمميات الحسية )السمعية والبصرية والشمية والتذوقية والممسية( ودورىا في العمميات  -4أ

 النفسية.
  -5أ
   -6أ
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 دراسة الجياز العصبي المركزي والجياز العصبي المحيطي والنظاـ الغدي ودوره في السموؾ  – 1ب
 اكتساب الميارات الالزمة لمعرفة نماذج السموؾ التكيفي وغير التكيفي لمفرد     - 9ب
 ية.يحمؿ اسباب االختالالت النفسية والفسيولوج – 3ب
 يجمع معمومات عف دور الغدد في السموؾ    -4ب
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 
 العرض النظري واالكاديمي لممفاىيـ الخاصة بالمادة. -1
 العرض العممي لمجياز العصبي المركزي واقسامو ولمجياز العصبي المحيطي . -9
 والمصحات والمستشفيات.االطالع عمى النماذج السموكية مف خالؿ زيارة المؤسسات العالجية  -3
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 طرائؽ التقييـ      
تكميؼ الطمبة بالواجبات والبحوث  -3االمتحانات التحريرية والعممية  -9االمتحانات الشفيية اليومية  -1

 والتقارير الشيرية.
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 دراسة االنفعاالت واسبابيا الفسيولوجية. -1ج
 الضطرابات الوجدانية واالنفعالية واسبابيا العصبية.دراسة حاالت ا -9ج
 دراسة اضطرابات الذاكرة الصدمية واسبابيا وكيفية التعامؿ معيا -3ج
   -4ج

  
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     

 العرض النظري والعرض العممي والميداني التطبيقي.
 
 طرائؽ التقييـ    

 ة.االمتحانات الشفيية والتحريرية والعممي
 

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 
 دراسة نماذج السموؾ االنساني وفيمو وضبطو والتحكـ فيو. -1د
 دراسة مفيوـ عمـ النفس الفسيولوجي واىدافو . -9د
 السوي وغير السوي. دراسة دور النظاـ الغدي واليرموني في السموؾ -3د
    -4د
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 بنية المقرر .91
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

مفيـو عمـ النفس  التمكيف النظيري لممادة 3 األوؿ
عالقتو –الفسيولوجي 
 –اىدافو  -بعمـ النفس

 تعريفاتو -تاريخو

االمتحانات  النظري
لشفية ا

 والتحريرية

مناىج البحث في عمـ  التمكيف النظيري لممادة 3 الثاني
 -النفس الفسيولوجي
الوسائؿ التداخمية 
والوسائؿ غير 

 التداخمية

االمتحانات  النظري
الشفية 

 والتحريرية

التمكيف النظيري  3 الثالث
 والعممي لممادة

الوحدة البنائية لمعقؿ 
الخمية الحية  -والسموؾ

 -ة العصبيةالخمي –
مكونات الخمية 

سمات  -العصبية
 –الخمية العصبية 

 انواع الخاليا العصبية

النظري 
 والعممي

االمتحانات 
الشفية 

 والتحريرية

التمكيف النظيري  3 الثالث
 والعممي لممادة

مفيـو السياؿ أو  
-التيار العصبي

فسيولوجيا انتقاؿ 
 –السياؿ العصبي 
 -المشتبؾ العصبي
 انواع المشتبؾ

 العصبي

النظري 
 والعممي

االمتحانات 
الشفية 

 والتحريرية

التمكيف النظيري   3 الرابع
 والعممي لممادة

الجياز العصبي عند 
خصائص  –االنساف 

 –الجياز العصبي 
اقساـ الجياز العصبي 

النظري 
 والعممي

االمتحانات 
الشفية 

 والتحريرية
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)الدماغ والحبؿ 
 الشوكي(

اوال:الدماغ ويتكوف 
مف)الدماغ االمامي 
واالوسط والخمفي( 
 –الدماغ االمامي 
مكوناتو )الجياز 

 –الثالموس  -الحشوي
 -اليايبو ثالموس

العقد القاعدية القشرة 
 المخية( 

 
التمكيف النظيري   3 الخامس

 والعممي لممادة
 -الدماغ االوسط

مكوناتو)الساقيف 
االجساـ  –المخيتيف 
الدماغ  –الرباعية( 
 -الخمفي 
)النخاع مكوناتو

 –القنطرة  –المستطيؿ 
التكويف  –المخيخ 
  –الشبكي( 

النظري 
 والعممي

االمتحانات 
الشفية 

 والتحريرية

التمكيف النظيري   3 السادس
 والعممي لممادة

 –الحبؿ الشوكي 
 –المنعكس العصبي 
الجياز العصبي 

االعصاب  –الطرفي 
 الدماغية

النظري 
 والعممي

االمتحانات 
الشفية 
 يةوالتحرير 

   امتحاف تحريري  3 السابع
التمكيف النظيري   3 الثامف

 والعممي لممادة
االعصاب الشوكية 

الجياز  -انواعيا
 العصبي الذاتي

النظري 
 والعممي

االمتحانات 
الشفية 

 والتحريرية
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 –)السمبثاوي 
 –الباراسمبثاوي( 

مقارنة بيف فعاليات 
 كؿ منيما

التمكيف النظيري   3 التاسع
 ممادةوالعممي ل

جياز الغدد الصـ 
 –مفيـو اليرمونات 

تصنيؼ الغدد)صماء 
مشتركة(  –قنوية  –

انواع الغدد) النخامية 
 -الثيموسية–

 –الدرقية  -الصنوبرية
 -جارات الدرقية

 -البنكرياس -الكظرية
الغدد التناسمية ( 

جدوؿ يبيف اسـ الغدة 
وموقعيا ووظيفتيا 

 واضطراباتيا

النظري 
 والعممي

ت االمتحانا
الشفية 

 والتحريرية

التمكيف النظيري   3 العاشر
 والعممي لممادة

الفصوص الدماغية 
والسيادة النصفية 

االسس  -لمدماغ
الفسيولوجية لمعمميات 

االسس  -العقمية العميا
الفسيولوجية لالحساس 

مراحؿ العممية  –
طرائؽ قياس –الحسية 
 االحساس

 
 

النظري 
 والعممي

االمتحانات 
الشفية 
 يريةوالتحر 

الحادي 
 عشر

التمكيف النظيري   3
 والعممي لممادة

االسس الفسيولوجية 
لالنتباه خصائص 

النظري 
 والعممي

االمتحانات 
الشفية 
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فسيولوجيا  –االنتباه 
نظريات  -االنتباه

االنتباه والعوامؿ 
االسس  -المؤثرة فيو

 -الفسيولوجية لالدراؾ
خصائص الفعالية 

التفسير  -االدراكية
 –الفسيولوجي لالدراؾ 
 العوامؿ المؤثرة فيو.

 والتحريرية

التمكيف النظيري   3 الثاني عشر
 والعممي لممادة

فسيولوجيا الدوافع 
تعريؼ الدافع التفسير 
 –الفسيولوجي لمدوافع 

وظائؼ الدافع بعض 
المفاىيـ المرتبطة 
 –بالدافع)الحافز 

 –الحاجة(  -الباعث
مراحؿ  -دافع النـو
 -ـانواع النو  –النوـ 

النـو واالحالـ نظريات 
 تفسير دافع النوـ.

النظري 
 والعممي

االمتحانات 
الشفية 

 والتحريرية

التمكيف النظيري   3 الثالث عشر
 والعممي لممادة

االسس الفسيولوجية 
 -لمذاكرة واالنفعاؿ
تعريؼ الذاكرة 

التقسيمات االفتراضية 
فسيولوجيا  -لمذاكرة

-الذاكرة واالنفعاؿ
 -الجياز الحوفي

الدالئؿ التجريبية 
لوجود العقؿ 

الذاكرة  -العاطفي

النظري 
 والعممي

االمتحانات 
الشفية 

 والتحريرية
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 البنية التحتية  .99
. ا.د.ميند محمد عبد 9119كتاب عمـ النفس الفسيولوجي  ػ الكتب المقررة المطموبة 1

ا.ـ.د. لطيفة ماجد محمود .وىو كتاب مف المؤمؿ اف  –الستار 
 يكوف كتابا منيجيا لممادة.

 

الذاكرة  –واالنفعاؿ 
الصدمية تعريفيا 
والنظريات المفسرة 

االنموذج  -ليا
الفسيولوجي لمذاكرة 

 الصدمية
التمكيف النظيري   3 الرابع عشر

 والعممي لممادة
فسيولوجيا االدراؾ 

التكويف  -يالبصر 
 -التشريحي لمعيف

االيياـ الصري انواع 
 -االيياـ البصري

فسيولوجيا االدراؾ 
تشريح  –السمعي 

االذف )االذف الخارجية 
الوسطى  –

الداخمية(فسيولوجيا 
االدراؾ الشمي 

والتذوقي فسيولوجيا 
 -النطؽ والكالـ

االسس العصبية 
 لمكالـ

النظري 
 والعممي

االمتحانات 
الشفية 
 يةوالتحرير 

الخامس 
 عشر

   امتحاف تحريري  3
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 سيد عزت اسماعيؿ 1989تاب عمـ النفس الفسيولوجيك-1 ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9
 عمـ النفس الفسيولوجي كاظـ ولي اغا-9
ميند محمد عبد  9119كتاب عمـ النفس المعرفي -3

 الستار 
 روبرت سولسو 1996كتاب عمـ النفس المعرفي-4

 
اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 ..  () المجالت العممية ، التقارير ،..
 

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .93

% لكؿ سنة طبقا لمتطورات العممية التي تطرأ في ميداف عمـ النفس 11مف المؤمؿ اغناء المقرر بنسبة    
 الفسيولجي وخصوصا في موضوع قياس العمميات الفسيولوجية.

 
 
 
 

 

 وصؼ المقرر 

 مقرروصؼ ال

  االساسيةجامعة ديالى / كمية التربية  المؤسسة التعميمية .33

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛
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 االرشاد النفسي والتوجيو التربوي  القسـ العممي  / المركز .34

  Coun1305دراسات في المجتمع العراقي  اسـ / رمز المقرر .35

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .36

 الثاني/ االولى الفصؿ / السنة .37

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .38

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .39

 اؼ المقررأىد .41

 فيـ واستيعاب فمسفة واىداؼ موضوع دراسات في المجتمع العراقي   -1
 معرفة االطار النظري لموضوع دراسات في المجتمع العراقي -9
 التعرؼ عمى ادوار موضوع دراسات في المجتمع العراقي   -3
 التعرؼ عمى أىمية المعمومات االساسية لمدراسات في المجتمع العراقي  -4
 التعرؼ عمى بعض المشكالت التي تواجو موضوع الدراسات -5
 التعرؼ عمى العالقة المينية لمموضوع بالعوـ االخرى -6
 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .94

 األىداؼ المعرفية   -أ
 التعريؼ بموضوع دراسات في المجتمع العراقي   -1أ
 ت وتفسيرىا التعرؼ عمى بعض النظريا -9أ
 التوضيح لمطالب مزايا وعيوب موضوع دراسات في المجتمع العراقي  -3أ
 اعطاء امثمة عف المشكالت التي تواجو موضوع الدراسات  -4أ
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 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 تحميؿ اسباب بعض المشاكؿ التربوية وكيفية مواجيتيا لمموضوع – 1ب
 قة بحث في موضوع دراسات في المجتمع العراقييطبؽ كتابو ور   – 9ب
 جمع معمومات عف الظواىر والمشكالت التربوية   – 3ب
   
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 تزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع في دراسات في المجتمع العراقي  -1
 جتمع العراقي توضيح وشرح المادة الدراسية مف قبؿ التدريس المادة دراسات في الم -9
 
 

 طرائؽ التقييـ      
 اختبارات يومية بأسئمة محدودة -1
 تكميؼ الطالب بإنجاز البحوث والتقادير عف دراسات في المجتمع العراقي  . -9
 اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو . -3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 متعامؿ مع الموضوعادراؾ الطالب لمطرؽ واالساليب في ال -1ج
 يغطي أىمية المشكالت التي تتطمب حموؿ سريعة  -9ج
 تقييـ نشاط الطمبة   -3ج
   -4ج

 
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 طريقة العصؼ الذىني  -1
 استعماؿ طريقة العروض -9
 رسـ المخططات التوجييية . -3 
 
 طرائؽ التقييـ    
 
 لطالب عمى التفكير  واالستنتاج االمتحاف التحريري لقياس قدرة ا -1
 امتحانات  يومية بتوجيو اسئمة فكرية واستنتاجيو. -9
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 كتابة بحوث عف الظواىر والمشكالت التي تخص الموضوع  -3
 

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 
 لمراجع والمصطمحات .ميارات استخداـ ا-1د
 ميارات أعداد المفاىيـ الخاصة.-9د
 ميارات  في جمع البيانات وتحميميا .-3د
 ميارات استغالؿ االمكانات والميارات عف الموضوع.   -4د
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 البنية التحتية  .96
 رواد عمـ االجتماع في العراؽ  ػ الكتب المقررة المطموبة1
 د. معف خميؿ عمر  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 بنية المقرر .95
اسـ الوحدة / أو  مخرجات التعمـ المطموبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

لتعرؼ عمى مفيوـ ا 4 1
دراسات في المجتمع 

 العراقي

المناقشة  ارشاد نفسي فردي 
 واالستجواب 

 بنائي    

التعرؼ عمى اىداؼ  4 9
 الموضوع

المناقشة  توجيو نفسي جماعي
 واالستجواب

 بنائي    

التعرؼ عمى معالـ  4 3
دراسات في المجتمع 

 العراقي 

المناقشة  توجيو غير مباشر
 واالستجواب

 بنائي    

المناقشة  توجيو مباشر دراسة فرضية 4 4
 واالستجواب

 بنائي    

اختبارات  امتحاف الشير االوؿ  امتحاف الشير االوؿ 4 5
 مقاليو

اختبارات 
 مقاليو

 بنائي     المناقشة  توجيو سموكي  ازدواجية الشخص العراقي  4 6
المناقشة  توجيو عقالني   التناشز االجتماعي  4 7

 تجوابواالس
 بنائي     

المناقشة  توجيو سموكي  دراسة أنثروبولوجيا 4 8
 واالستجواب

 بنائي     

المناقشة  عقالني  أبف خمدوف  4 9
 واالستجواب

 بنائي     

اختبارات  اختبارات  امتحاف الشير الثاني امتحاف الشير الثاني 4 11
 مقاليو
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اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

وما يصدر ونشر  1973كتب ومؤلفات الدكتور عمى الوردي 
وما ينشر مف  مف مجالت عممية في دراسة المجتمع العراقي

 تقارير في المجالت والصحؼ
ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 استخداـ الشبكة االلكترونية واالنترنت .

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .97

اقوـ بتطوير المقرر الدراسي لما موجود فيو مف مواضيع تحتاج الى تغير وتطوير حسب المنيج ، كما اف 
المنيج يساعد المؤسسات التربوية في موضوع دراسات في المجتمع العراقي ، كما استخدـ ببناء تطوير ىذا 

 نماذج مف المنيج لبعض الدوؿ المتقدمة.  
 

 د. فخري صبري عباس 

 

 وصؼ المقرر

 

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
ىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ مبر 

 البرنامج.؛

 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .41

 / متطمبات جامعة النفسي والتوجيو التربوي قسـ األرشاد القسـ العممي  / المركز .42

 Univ2107/المغة العربية اسـ / رمز المقرر .43

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .44

 الثالث/ الثانية الفصؿ / السنة .45

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .46
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 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .47

 أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نياية السنة الدراسية قادرًا عمى  .48

نحو) المبتدأ، الخبر، الفاعؿ، نائب الفاعؿ، اسـ كاف واخواتيا، خبر . تعمـ قواعد المغة العربية في  ال1
 اف واخواتيا( .

.  تعمـ  األدب) الحياة االدبية في عصر صدر اإلسالـ )السمات والخصائص( ، خطبة حجة الوداع 9 -
(،  ابيات 11لمرسوؿ الكريـ محمد  ،  قصيدة البردة لكعب بف زىير : )حياتو ، التعميؽ النقدي ف حفظ 

 ابيات( 11الحياة األدبية في العصر األموي، شعر النقائض ، نموذج أوؿ : جرير )حفظ 
 أبيات(   11نموذج ثاني : الفرزدؽ )حفظ 

 تعمـ كتابة االمالء االمالء في: -3
 الترتيب اليجائي والصوتي واألبجدي لمحروؼ العربية .  -
 الحروؼ الشمسية والقمرية -

 ء المبسوطةكتابة التاء المربوطة والتا
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 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ

 األىداؼ المعرفية   -أ
 المعرفة والفيـ -أ
في  النحو ) المبتدأ، الخبر، الفاعؿ، نائب الفاعؿ، اسـ تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ   -1أ

 . كاف واخواتيا، خبر اف واخواتيا( . 
) الحياة االدبية في عصر صدر اإلسالـ الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ في االدبتمكيف الطمبة مف  -9أ

،  قصيدة البردة لكعب بف زىير :  )السمات والخصائص( ، خطبة حجة الوداع لمرسوؿ الكريـ محمد 
ؿ ابيات(،  الحياة األدبية في العصر األموي، شعر النقائض ، نموذج أو  11)حياتو ، التعميؽ النقدي ف حفظ 

  أبيات(   11ابيات(، نموذج ثاني : الفرزدؽ )حفظ  11: جرير )حفظ 
تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ في كتابة االمالء ) الترتيب اليجائي والصوتي ،   -أ3

 واألبجدي لمحروؼ العربية ، الحروؼ الشمسية والقمرية، كتابة التاء المربوطة والتاء المبسوطة(
 
 داؼ المياراتية الخاصة بالمقرر. األى  -ب 
 ميارات في االدب. – 1ب
 ميارات تتعمؽ بموضوعات النحو. -9ب
 ميارات تتعمؽ بكتابة االمالء.  -3ب
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
 توضيح وشرح المادة الدراسية  -1 
 طريقة عرض النموذج -9
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعمـ الذاتي -4

 ئؽ التقييـ طرا     
 ػ اختبارات يومية بأسئمة محددة 1
 ػ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية .9
 ػ تكميؼ الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عف المادة الدراسية3
 ػ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 تطبيقاتيا الحياتية .اف يدرؾ اىمية دراسة المادة و  -1ج
 يدرؾ اىمية تأثير عقيدة التوحيد في الحياة. -9ج
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 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 الشرح والتوضيح -1
 طريقة عرض النموذج -9
 طريقة التعمـ الذاتي -3
 طرائؽ التقييـ    
 االختبارات النظرية. -1
 التقارير والدراسات. -9
 المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. الميارات العامة والتأىيمية -د 
 ميارات استخداـ المراجع والمصطمحات . -1د   
 ميارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحميميا . -9د
 ميارات تفسير المبرىنات . -3د
 ميارات اجراء المقارنات.  -4د
 ف الموضوع.  ميارات إعداد المفاىيـ الخاصة ع 5د 
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 بنية المقرر
اسـ الوحدة / أو  مخرجات التعمـ المطموبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

1 
 المبتدأ ، الخبر 9

 
 النحو

 التقويـ البنائي الشرح والتوضيح

 التقويـ البنائي الشرح والتوضيح النحو الفاعؿ ، نائب الفاعؿ 9 9
 التقويـ البنائي الشرح والتوضيح النحو خواتيااسـ كاف وأ 9 3
 التقويـ البنائي الشرح والتوضيح النحو اسـ اف واخواتيا 9 4

5 

الحياة االدبية في  - 9
عصر صدر اإلسالـ 
 )السمات والخصائص( 

خطبة حجة الوداع  -
لمرسوؿ الكريـ 

 محمد 

 التقويـ البنائي المحاضرة االدب

6 

قصيدة البردة لكعب بف  - 9
زىير : )حياتو ، 

التعميؽ النقدي ف حفظ 
 ابيات(  11

 

 التقويـ البنائي المحاضرة االدب

 امتحاف الشير االوؿ اختبار ات متنوعة وحؿ تماريف ترتبط بالموضوع 9 7

8 

الحياة األدبية في  - 9
 العصر األموي 

 شعر النقائض -

 التقويـ البنائي المحاضرة االدب

9 
نموذج أوؿ : جرير  - 9

 ابيات( 11)حفظ 
 

 التقويـ البنائي المحاضرة االدب

11 
نموذج ثاني : الفرزدؽ  - 9

 أبيات( 11)حفظ 
 التقويـ البنائي المحاضرة االدب
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 شرح قطر الندى وبؿ الصدى ، البف ىشاـ . -3 )المصادر(  ػ المراجع الرئيسية 9

 النحو الوافي ، عباس حسف . -4

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 المجالت العممية ، التقارير ،....  (

 كتب النحاة القدماء . -4

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني . -5

 مجمة المجمع العممي العراقي . -6

مراجع االلكترونية، مواقع ب ػ ال
 االنترنيت ....

 موقع مدونة لساف العرب . -5

 المكتبة الشاممة . -6

 موقع المجمس العممي . -7

 شبكة الفصيح . -8

 

11 

الترتيب اليجائي  - 9
والصوتي واألبجدي 
 لمحروؼ العربية . 

 

 التقويـ البنائي المحاضرة االمالء

19 
الحروؼ الشمسية  - 9

 والقمرية
 

 قويـ البنائيالت المحاضرة االمالء

13 
كتابة التاء  9

المربوطة والتاء 
 المبسوطة

 التقويـ البنائي المحاضرة االمالء

 التقويـ البنائي عرض نموذج االمالء مراجعة 9 14
 امتحاف الشير الثاني اختبارات موضوعية   9 15
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .98

 االلتزاـ بالقطاعية  
 
 
 
 

 نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 
 جامعة ديالى المؤسسة التعميمية .49

 جيو التربوي قسـ االرشاد النفسي و التو  – كمية التربية االساسية    القسـ العممي  / المركز .51

 Univ2107/حاسوب اسـ / رمز المقرر .51

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .52

 / الثانية   الثالث الفصؿ / السنة .53

 (31) عدد الساعات الدراسية )الكمي( .54

 11/4/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .55

 أىداؼ المقرر اف يكوف الطالب مممًا بالمفاىيـ االتية .56

 يوـ استخداـ برنامج الورد وبصورة فعالة تمكنة مف القياـ باالعماؿ الطباعية اف يتعرؼ الطمبة عمى مف -1
 زيادة وتوسيع ادراؾ الطمبة عمى التفاعؿ مع حـز البرامج االوفس الجاىزة المقدمة مف مايكروسوفت  -9
 اف يتعرؼ الطمبة عمى مفيوـ استخداـ المستند في برنامج الورد -3

خرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر وم
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛



  
 77الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 

 

 ر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـمخرجات المقر  .99

 األىداؼ المعرفية   -أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لمبادئ المايكروسوفت ورد -1أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى اساسيات المايكروسوفت ورد  -9أ
 زيادة الوعي لدى الطمبة عمى اىمية استخداـ الحاسوب وبرامجة بصورة عامة  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 زيادة قابمية الطمبة عمى السرعة في الطباعة  – 1ب
 زيادة قابمية الطمبة عمى التكيؼ مع جميع البرامج والتطبيقات الجاىزه المستخدمو في الحاسوب – 9ب
 مج المايكروسوفت وردزيادة قابمية الطمبة عمى تعمـ الميارات الخاصة في برنا  - 3ب
     -4ب
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 
في بداية الفصؿ يجري ابالغ الطمبة بمفردات المقرر الدراسي ومصادر المعمومات ) الكتب ذات العالقة ، 
الدوريات ، الرسائؿ الجامعية( وتوزع المفردات عمى اسابيع الفصؿ الدراسي، واساليب التقويـ التي سيجري 

 يا ، وكاالتي:اتباع
. تييئة المحاضرات وفقا لمتسمسؿ الذي ورد في المقرر الدراسي عف طريؽ االستعانة بمصادر المعمومات 1

 سابقة الذكر.  
 . ابالغ الطمبة عف موضوع المحاضرة القادمة بقصد التييئة.9
 . الطمب مف الطمبة تقديـ اوراؽ تخص موضوعا او اكثر مف الموضوعات قيد الدراسة. 3



  
 78الصفحة 

 
  

 

 
 

 طرائؽ التقييـ      
. اجراء امتحانيف فصمييف االوؿ بعد انقضاء االسبوع الخامس مف الفصؿ الدراسي والثاني بعد االسبوع 1

الحادي عشر مف الفصؿ الدراسي وتراعى في كؿ امتحاف المستويات العقمية ) التذكر ، التطبيؽ، 
عمى اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة  % مف التحصيؿ الكمي41االستكشاؼ( حيث درجة التقويـ ليا 

 الطالب وحجـ مشاركتو اليومية. 
% مف التحصيؿ ووفؽ توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع 61. امتحاف نياية الفصؿ الدراسي ولو 9

 االسئمة شمولية محتوى المقرر الدراسي والمستويات العقمية ) التذكر ، التطبيؽ، االستكشاؼ(.
 
 ية والقيمية األىداؼ الوجدان -ج

 تعرؼ الطمبة عمى مكونات االساسية لنافذة البرنامج -1ج
 تعرؼ الطمبة عمى كيفية التعامؿ مع المستند  داخؿ البرنامج -9ج
 تعرؼ الطمبة عمى كيفية التعامؿ مع االشرطة الرئيسية لمنافذة -3ج
 استخداـ االشرطة واالدوات المتاحة في البرنامج -4ج

  
 والتعمـ  طرائؽ التعميـ    

يستخدـ عادة اسموب التعميـ المباشر حيث تتـ تعميـ الميارات بشكؿ مباشر وصريح معززة باألمثمة لمراحؿ 
 التعميـ االساس 

 
 طرائؽ التقييـ    

 تأتي ضمنا مع عمميات التقييـ بالمقرر الدراسي التي تحصؿ اثناء ونياية الفصؿ الدراسي.
 

 ية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيم -د 
 توضيؼ الميارات المكتسبة في تعميـ المعرفة لدى طمبة مرحمة التعميـ االساس.  -1د
 اختيار امثمة مف مقررات  التعميـ االساس ولكؿ منيا ميارات التي تناوليا المقرر الدراسي.-9د
 ب تالميذ التعميـ االساس لميارات التطبيؽ.تقييـ مدى اكتسا-3د
 بناء اختبارات خاصة بمجاالت التفكير لتالميذ مرحمة التعميـ االساس.  -4د
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 بنية المقرر .31
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

التعرؼ عمى برنامج  9 1
غيؿ الورد وطرؽ تش

 البرنامج

التعرؼ عمى برنامج 
الورد وطرؽ تشغيؿ 

 البرنامج

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

طرؽ اغالؽ الممفات  9 9
المفتوحة ضمف برنامج 
الورد وطر ؽ اغالؽ 

 البرنامج

طرؽ اغالؽ الممفات 
المفتوحة ضمف برنامج 
الورد وطر ؽ اغالؽ 

 البرنامج

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

مكونات نافذة برنامج  9 3
 الورد 

مكونات نافذة برنامج 
 الورد

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

الكتابة في مستند  9 4
 وتحديد تظميؿ النص

الكتابة في المستند 
 وتحديد تظميؿ النص

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى تنسيؽ  9 5
النص مف خالؿ شريط 

 الصفحة الرئيسية

لتعرؼ عمى تنسيؽ ا
النص مف خالؿ شريط 

 الصفحة الرئيسية

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

 تقويـ بنائي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اختبار شيري اختبار شيري 9 6
تنسيؽ خمية الخط  9 7

وتشمؿ تغير حجـ لوف 
نوع الخط جعؿ الكتابة 

مة اسود غامؽ مائ
مسطرة محاذاة لميسار 

لميميف في الوسط 
 ضبط الكتابة

تنسيؽ خمية الخط 
وتشمؿ تغير حجـ لوف 
نوع الخط جعؿ الكتابة 

اسود غامؽ مائمة 
مسطرة محاذاة لميسار 

لميميف في الوسط 
 ضبط الكتابة

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى اشرطة  9 8
البرنامج الصفحة 
 الرئيسية وتبويب

 االدراج

التعرؼ عمى اشرطة 
البرنامج الصفحة 
الرئيسية  وتبويب  

 االدراج

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

 تقويـ بنائيالمناقشة التعرؼ عمى اشرطة التعرؼ عمى اشرطة  9 9
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 البنية التحتية  .31
 ال توجد مطموبة ػ الكتب المقررة ال1
 9111مايكروسوفت الورد  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

 االستفادة مف الدوريات والمصادر ذات الصمة بالمقرر

البرنامج  تخطيط 
الصفحة  وتبويب  

 المراجع

البرنامج  تخطيط 
الصفحة  وتبويب  

 المراجع

 واالستجواب

التعرؼ عمى اشرطة  9 11
البرنامج  وتبويب 
مراسالت وتبويب 

 عرض

التعرؼ عمى اشرطة 
البرنامج  وتبويب 
مراسالت وتبويب 

 عرض

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى اشرطة  9 11
البرنامج  وتبويب  

 ىيئو وتبويب التصميـ

التعرؼ عمى اشرطة 
البرنامج  وتبويب ىيئو 

 وتبويب التصميـ

مناقشة ال
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى قائمة  9 19
 ممؼ

التعرؼ عمى قائمة 
 ممؼ

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التراجع الى خطوة الى  9 13
الخمؼ العودة الى 

 الخطوة الالحقة

التراجع الى خطوة الى 
الخمؼ العودة الى 

 الخطوة الالحقة

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

معاينة قبؿ الطباعة  9 14
وطباعة جدوؿ كؿ 

 الورؽ

معاينة قبؿ الطباعة 
وطباعة جدوؿ كؿ 

 الورؽ

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

 تقويـ بنائي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اختبار شيري اختبار شيري 9 15
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ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 ستفادة مف شبكة المعمومات الدولية كمصادر معروفةاال

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .39

 .يتـ تطوير المقرر وفقا لممتطمبات الذي تظير في تطوير المناىج  في مراحؿ التعميـ االساس1
 . يتـ تطوير المقرر وفقا لممتطمبات الذي تظير في تطوير المناىج في النظاـ العالمي9
 مى المقررات التي تصدر مف الييئة القطاعية وما يتـ  اقتراحة مف قبؿ الكميات والجامعات. االعتماد ع3

 

 وصؼ المقرر

 
 كمية التربية االساسية –جامعة ديالى  المؤسسة التعميمية .57

 / متطمبات كمية قسـ األرشاد    القسـ العممي  / المركز .58

 Coll2205/عمـ النفس التربوي اسـ / رمز المقرر .59

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .61

 يةالثالث/ الثان الفصؿ / السنة .61

 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .62

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .63

 أىداؼ المقرر .64

فيـ ظاىرتي التعمـ والتعميـ والعوامؿ المؤثرة فييما وتفسير نواتج االحداث التي تتخمؿ العالقة بيف التعمـ والتعميـ 
 وبيف المعمـ والمتعمـ.

مف تغيرات تعميمية لدى الطمبة والتخطيط لتمبية توقعاتو في االحداث  زيادة قدرة المعمـ لرؤية ما يحدث عف بعد

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
ة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاح

 البرنامج.؛
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 التعميمية مف تغيرات.
 تنظيـ وصياغة المعرفة واستخداميا وتطبيقيا في المواقؼ التعميمية.

 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .33

 -األىداؼ المعرفية  : جعؿ الطالب قادرًا عمى اف : -أ
 يعرؼ مفيوـ عمـ النفس التربوي -1أ
 يبيف أىمية عمـ النفس التربوي  -9أ
 يحدد اىداؼ عمـ النفس التربوي -3أ
 يميز بيف األىداؼ النظرية والعممية لعمـ النفس التربوي -4أ
 يوضح خصائص مينة التعميـ-5أ
 يبيف العالقة بيف عمـ النفس التربوي والعمـو االخرى -6أ
 لمعمـ المرغوب فييا يحدد خصائص شخصية ا -7أ
 يعدد وظائؼ عمـ النفس التربوي-8أ
 يعمؿ اىمية محاور فاعمية العممية التعميمية  -9أ
 العوامؿ المؤثرة في فاعمية العممية التعميمية يتعرؼ عمى  -11أ
 يعرؼ الدافعية-11أ
 يبيف العالقة بيف الدافعية والتعمـ  -19أ
 يحدد الوظائؼ التعميمية لمدافعية -13أ
 يعرؼ مفيـو الذاكرة  -14أ
 يبيف آلية عمؿ الذاكرة  -15أ
 يعرؼ استراتيجية المعالجة المتسمسمة  -16أ
 يعرؼ استراتيجية المعالجة المتوازية-17أ
 يبيف أىمية دراسة الذاكرة -18أ
 يقارف بيف استراتيجية المعالجة المتسمسمة والمتوازية -19أ
 يعدد أنواع الذاكرة -91أ
 قة بيف الذاكرة والتعمـ .يوضح العال -91أ
 يبيف اىـ النظريات المعاصرة التي فسرت الذاكرة -99أ
 يعرؼ النظرية المعرفية  -93أ
 يبيف آلية عمؿ الذاكرة حسب النظرية المعرفية   -94أ
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 يعرؼ النظرية السموكية.  -95أ
 يبيف آلية عمؿ الذاكرة حسب النظرية السموكية  -96أ
 يعرؼ نظرية الجشطالت -97أ
 يبيف آلية عمؿ الذاكرة حسب نظرية الجشطالت  -98أ
 يناقش آلية عمؿ الذاكرة  -99أ
 يبيف اىـ العوامؿ المؤثرة في عممية التذكر -31أ
 يحدد اىـ السبؿ لتحسيف عممية التذكر -31أ
 يعرؼ مفيـو النسياف -39أ
 يعرؼ نظرية التداخؿ -33أ
 خؿيبيف آلية عمؿ النسياف مف خالؿ نظرية التدا -34أ
 يحدد اىـ العوامؿ المؤثرة في النسياف -35أ
 يعرؼ انتقاؿ اثر التدريب  -36أ
 يوضح أىمية دراسة انتقاؿ اثر التدريب -37أ
 يبيف ابعاد انتقاؿ اثر التدريب -38أ
 يعدد أنواع انتقاؿ اثر التدريب -39أ
 يقارف بيف االنتقاؿ الموجب والسالب ألثر التدريب -41أ
 الحديثة النتقاؿ اثر التدريبيحدد النظريات  -41أ
 يقارف بيف نظريات انتقاؿ اثر التدريب -49أ
 يعرؼ التغذية المرتدة -43أ
 يبيف ابعاد التغذية المرتدة -44أ
 يحدد أنواع التغذية المرتدة -45أ
 يعرؼ التعمـ -46أ
 يبيف شروط التعمـ الجيد -47أ
 يوضح اثر التعمـ في اكتساب المغة -48أ
 لتعمـ في اكتساب الميارات الحركيةيوضح اثر ا -49أ
 يبيف اىـ نظريات التعمـ وقوانينو -51أ
 يوضح العالقة بيف االكتشاؼ والتعمـ  -51أ
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يحدد آلية نقؿ المعرفة النظرية الى الجانب التطبيقي )العممي( داخؿ الصؼ المدرسي – 1ب
 ستثارة الدافعية داخؿ الصؼ المدرسي _ يطبؽ استراتيجيات ا9ب
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 يطبؽ األساليب المناسبة لمتقميؿ مف اثر النسياف  – 3ب
 يصمـ المواقؼ التعميمية التي تيسر انتقاؿ اثر التدريب )التعمـ(  - 4ب
 يطبؽ نظريات التعمـ في المواقؼ التعميمية   -5ب
 . ى مبادئ عمـ النفس التربوييقترح الحموؿ المناسبة لممشكالت التعميمية بناًء عم    -6ب
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 األسئمة التحفيزية –العصؼ الذىني  –االستجواب  –المناقشة  –المحاضرة المعدلة 
 

 طرائؽ التقييـ      
استاذ التقويـ المستمر ألعماؿ الطمبة )التقارير( والواجبات المكمفيف بيا ومشاركتيـ وتفاعميـ مع اقرانيـ ومع  -

 )أسبوعيا(  Quizالمادة  ،اختبارات مفاجئة 
 التقويـ التكويني مف خالؿ االختبارات التحريرية )عقد اختباراف خالؿ الفصؿ الدراسي ( -
 التقويـ  النيائي مف خالؿ االختبار النيائي.   -

 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 التربوي .يتعرؼ اثر العمـ والعمماء في تطور عمـ النفس  -1ج
 يبدي االىتماـ الفاعؿ بدراسة مادة عمـ النفس التربوي -9ج
 تنمية االتجاىات اإليجابية نحو عممية التعمـ  -3ج
 تعديؿ االتجاىات السمبية نحو عممية التعمـ-4ج
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     

 األسئمة المتشعبة –المناقشة  –العصؼ الذىني 
 
 طرائؽ التقييـ    

 ير والممخصات واوراؽ العمؿ.التقار  -
 المالحظة والمتابعة. -
 مناقشة جماعية اثناء المحاضرة. -

 
 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 

ي دراسة مشكالت ميارة القدرة عمى حؿ المشكالت المختمفة بطرؽ عممية واستخداـ ما تـ دراستو ف -1د
 واقعية

 يطبؽ مبادئ عمـ النفس التربوي في دراسة مشكالت واقعية   -9د
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 ينمي ميارات التعمـ التعاوني     -3د
 ميارة الرسـ البياني لمنحنيات التعمـ المختمفة -4د
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 بنية المقرر .34
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
 

طريقة  اسـ الوحدة / أو الموضوع
 ـالتعمي

 طريقة التقييـ

يعرؼ مفيوـ عمـ النفس  3 1
 التربوي

يبيف أىمية عمـ النفس 
 التربوي  

يحدد اىداؼ عمـ النفس 
 التربوي

يميز بيف األىداؼ 
النظرية والعممية لعمـ 

 النفس التربوي
يحدد آلية نقؿ المعرفة 
النظرية الى الجانب 
التطبيقي )العممي( 

 داخؿ الصؼ المدرسي
 

 تعريؼ عمـ النفس -1
 التربوي

 اىمية عمـ النفس التربوي -9
اىداؼ عمـ النفس  -3

 التربوي
عالقة عمـ النفس التربوي  -4

 بالعمـو االخرى

المحاضرة 
 -المعدلة 
 المناقشة

التقويـ المستمر 
 –)المشاركة 
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

يحدد خصائص  3 9
شخصية المعمـ 
 المرغوب فييا 

يعدد وظائؼ عمـ النفس 
 التربوي

  
 
 

خصائص شخصية  -1
المعمـ المرغوب فييا 
 –)الخصائص النفسية 
 –الخصائص الجسمية 
 –الخصائص العقمية 

 الخصائص االجتماعية( 
وظيفة عمـ النفس - -9

 التربوي

 –المناقشة 
العصؼ 
 الذىني

التقويـ المستمر 
)امتحاف يومي 

 –المشاركة  -
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

 يعمؿ اىمية محاور 3 3
 فاعمية العممية التعميمية 
يتعرؼ عمى العوامؿ 
المؤثرة في فاعمية 

 تفسير العممية التعميمية  -1
العممية التعميمية وعمـ  -9

النفس التربوي )محاور 
 فاعمية العممية التعميمية( 

 –المناقشة 
المحاضرة 

 المعدلة

المستمر  التقويـ
 –)المشاركة 
 –التقارير 
 –الواجبات 
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العوامؿ المؤثرة في  -3 العممية التعميمية
 فاعمية العممية التعميمية

 التفاعؿ (

 يعرؼ الدافعية 3 4
يبيف العالقة بيف 
 الدافعية والتعمـ  

يحدد الوظائؼ التعميمية 
 لمدافعية

 

 تعريؼ الدافعية  -1
الوظائؼ التعميمية  -9

لمدافعية )الوظيفة 
الوظيفة  –االستثارية 
الوظيفة  –التوقعية 
الوظيفة  –الباعثة 
 بية او التيذيبية(العقا

 –المناقشة 
المحاضرة 

 المعدلة

التقويـ المستمر 
)اختبار مفاجئ 

 –المشاركة -
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

يطبؽ استراتيجيات  3 5
استثارة الدافعية داخؿ 

 الصؼ المدرسي 
 

استراتيجيات استثارة  -1
دافعية التالميذ نحو 

 التعمـ

 –المناقشة 
العصؼ 
 الذىني

ـ المستمر التقوي
 –)المشاركة 
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

 يعرؼ مفيـو الذاكرة  3 6
 يبيف آلية عمؿ الذاكرة 

يبيف أىمية دراسة 
 الذاكرة

يقارف بيف استراتيجية 
المعالجة المتسمسمة 

 والمتوازية

 تعريؼ الذاكرة  -1
 اىمية دراسة الذاكرة -9

 –المناقشة 
العصؼ 
 الذىني

التقويـ المستمر 
 –مشاركة )ال

 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

7 3 

 
 امتحاف الشير األوؿ

التقويـ التكويني 
)امتحاف 
 تحريري(

 
 يعدد أنواع الذاكرة 3 8

يوضح العالقة بيف 
 الذاكرة والتعمـ .

يبيف اىـ النظريات 
المعاصرة التي فسرت 

وجيات نظر معاصرة  -1
في تفسير الذاكرة 

ونماذجيا )وجية النظر 
وجية النظر  –المعرفية 
وجية نظر  –السموكية 

العصؼ 
 –الذىني 
األسئمة 
 التحفيزية

التقويـ المستمر 
 –)المشاركة 
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (
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 الذاكرة 
يبيف آلية عمؿ الذاكرة 

 حسب النظرية المعرفية  
لية عمؿ الذاكرة يبيف آ

 حسب النظرية السموكية
 

 الجشتالت (

 مؿ الذاكرة يناقش آلية ع 3 9
يبيف اىـ العوامؿ 
المؤثرة في عممية 

 التذكر
يحدد اىـ السبؿ 

 لتحسيف عممية التذكر

 آليات عمؿ الذاكرة  -1
العوامؿ المؤثرة في  -9

 عممية التذكر 
سبؿ تحسيف عممية  -3

 التذكر

العصؼ 
 –الذىني 
األسئمة 
 التحفيزية

التقويـ المستمر 
)امتحاف مفاجئ 

 –المشاركة  -
 –التقارير 
 –ات الواجب

 التفاعؿ (
 يعرؼ مفيـو النسياف 3 11

يبيف آلية عمؿ النسياف 
مف خالؿ نظرية 

 التداخؿ
يحدد اىـ العوامؿ 
 المؤثرة في النسياف

 

 اسباب النسياف -1
نظرية في تفسير  -9

النسياف )التداخؿ القبمي 
)الكؼ الرجعي( 

والتداخؿ البعدي )الكؼ 
 التقدمي( 

العصؼ 
 –الذىني 
األسئمة 
 التحفيزية

قويـ المستمر الت
)امتحاف مفاجئ 

 –المشاركة  -
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

يعرؼ انتقاؿ إثر  3 11
 التدريب 

يوضح أىمية دراسة 
 انتقاؿ إثر التدريب

 

اىمية دراسة انتقاؿ إثر  -1
 التدريب 

تعريؼ انتقاؿ إثر  -9
 التدريب

العصؼ 
 –الذىني 
األسئمة 
 التحفيزية

التقويـ المستمر 
 – ) المشاركة
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

يبيف ابعاد انتقاؿ إثر  3 19
 التدريب

يقارف بيف نظريات 
 انتقاؿ اثر التدريب
يصمـ المواقؼ 

التعميمية التي تيسر 

 ابعاد انتقاؿ إثر التدريب  -1
نظريات انتقاؿ إثر  -9

 التدريب

حؿ 
المشكالت 

 المناقشة –

تمر التقويـ المس
 –) المشاركة 

 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (
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 البنية التحتية  .35
 ال توجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 نفس التربوي فاضؿ محسف االزيرجاوي، اسس عمـ ال ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 عماد عبد الرحيـ الزغموؿ، مبادئ عمـ النفس التربوي

انتقاؿ اثر التدريب 
 )التعمـ(

 
 يعرؼ التغذية المرتدة 3 13

يبيف ابعاد التغذية 
 المرتدة

يحدد أنواع التغذية 
 المرتدة

 

 تعريؼ التغذية المرتدة  -1
 ابعاد التغذية المرتدة -9
 انواع التغذية المرتدة -3

حؿ 
-المشكالت
 المناقشة

التقويـ المستمر 
)امتحاف مفاجئ 

 –ركة المشا -
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

 يعرؼ التعمـ 3 14
 يبيف شروط التعمـ الجيد
يوضح اثر التعمـ في 

اكتساب المغة و 
اكتساب الميارات 

 الحركية
 

 تعريؼ التعمـ -1
 شروط التعمـ الجيد -9
 -التعمـ واكتساب )المغة  -3

 الميارات الحركية (
 

العصؼ 
 –الذىني 
األسئمة 
 التشعبية

ستمر التقويـ الم
)امتحاف مفاجئ 

 –المشاركة  -
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

يبيف اىـ نظريات التعمـ  3 15
 وقوانينو

يوضح العالقة بيف 
 االكتشاؼ والتعمـ

ميارة الرسـ البياني 
لمنحنيات التعمـ 

 المختمفة

 نظريات التعمـ وقوانينو -1
 االكتشاؼ والتعمـ -9
 منحنيات التعمـ -3

 

حؿ 
-المشكالت
 ةالمناقش

التقويـ المستمر 
)امتحاف مفاجئ 

 –المشاركة  -
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

التقويـ التكويني   امتحاف الشير الثاني 3 16
)امتحاف 
 تحريري(
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 فؤاد ابو حطب، معجـ عمـ النفس والتربية
 9صالح محمد عمي أبو جادو، عمـ النفس التربوي ط

 محمود عبد الحميـ منسي، مدخؿ الى عمـ النفس التربوي
 عزت جرادات، مدخؿ الى التربية

                 اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

يوصى ببعض البحوث والرسائؿ واالطاريح التي تخص مفردات 
 المادة.

 
ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
موقع جامعة بابؿ مف خالؿ خدمة محاضرات التعميـ االلكتروني 
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/ele

arning2012.aspx 
موقع كمية التربية األساسية جامعة ديالى 

http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 
 مية العراقيةموقع المجالت االكادي

http://www.iasj.net/iasj 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .36
 اثراء المقرر الدراسي بالجوانب التطبيقية التي تخص مينة التعميـ  . -1

 
 

 وصؼ المقرر

 
 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .65

 /متطمبات كميةقسـ األرشاد القسـ الجامعي / المركز .66

المتوقعة مف الطالب تحقيقيا يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ 
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj


  
 91الصفحة 

 
  

 Coll 2206/الصحة النفسية  راسـ / رمز المقر  .67

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .68

 الثالث /الثانية  الفصؿ / السنة .69

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .71

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .71

 أىداؼ المقرر : إف يكوف الطالب في نياية الفصؿ الدراسي قادرًا عمى:  .72

ر مف مصادر اشباع احتياجاتو كالطعاـ والراحو والجنس استخالص المذة والبيجو والسرو  .1
 والعمؿ .

 
 استغالؿ ما لدى الفرد مف امكانيات عقميو بيدؼ تمكينو مف التخطيط بطريقو ابداعيو. -9
 
 اقامو توازف منسجـ بيف المعايير الشخصيو والجماعيو . .3
الشكؿ المرغوب يو  تسعى الى تكيؼ الفرد داخؿ جماعو العمؿ كى يقوـ بوظائفو عى-4

 واالمثؿ
تمكيف الفرد مف االنخراط فى عالقات انسانيو ناضجو دوف اف ينغمس فى خبرات  .5

 ذات طبيعو غير ناضجو.
تمكيف الفرد مف مواجيو بعض مواقؼ الفشؿ واالحباط والحرماف بدوف قمؽ  .6

 وتوتر.اىمية الصحة النفسية بالنسبة لمفرد .
 

 التعميـ والتعمـ والتقييـ مخرجات التعمـ وطرائؽ .1

 المعرفة والفيـ  -أ
 المعرفة والفيـ -1أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لمصحة النفسية وخصائصيا واىميتيا  -9أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ ألسس الصحة النفسية  -3أ
 لعناصر الصحة النفسية تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ  -4أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ  لإلمراض النفسية   -5أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ في مجاؿ تقويـ  مادة الصحة النفسية   -6أ
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 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لتطوير مادة الصحة النفسية   -7أ
 مبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لمكتاب المدرسيتمكيف الط -8أ

 

 الميارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 يقارف بيف المفيـو القديـ والمفيـو الحديث  لمادة الصحة النفسية  - 1ب
 يبيف اسس  مادة الصحة النفسية  - 9ب
 يحمؿ مادة  الصحة النفسية الى عناصرىا -3ب
 فسية  . يجمع معمومات عف  الصحة الن  -4ب
 يفسر اسباب  االمراض النفسية . -5ب
 يبيف تطوير  مادة الصحة النفسية . -6ب
 يكتب ورقة بحثية عف  مادة الصحة النفسية . -7ب
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
 ػ تزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع المتعمقة بالصحة النفسية  1
 ػ توضيح وشرح المادة الدراسية .9
 لبة الطمبة بزيارة المكتبة واالطالع عمى مصادر الصحة النفسية  ػ مطا3
ػ تحسيف ميارات الطمبة مف خالؿ زيارة المواقع االلكترونية لمحصوؿ عمى معرفة  إضافية بالصحة 4

 النفسية 
ػ استخداـ طرائؽ اإللقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج الى طريقة 5
 ناقشة .الم

 طرائؽ التقييـ      
 ػ اختبارات يومية بأسئمة محددة 1
 ػ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية .9
 ػ تكميؼ الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عف  الصحة النفسية .3
 ػ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4
 ميارات  -ج

 النفسية وتطويرىا . اف يفسر ويحمؿ عناصر مادة الصحة -1ج
 يفرؽ بيف الكتاب المنيجي الورقي والكتاب اآللكتروني  -9ج
 يقيـ بعض عناصر مادة الصحة النفسية   -3ج
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 يقارف بيف بعض مفردات مادة الصحة النفسية    -4ج

 طرائؽ التقييـ    
 ػ االمتحاف التحميمي لقياس قدرة الطالب عمى التفكير والتحميؿ واالستنتاج 

 مب إجراء مقارنات بيف االمراض النفسية ػ ط
 ػ كتابة بحوث عف بعض االمراض النفسية 

 ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئمة فكرية واستنتاجية .
 الميارات  العامة والمنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 
 والدالالت التربوية المعاصرةيستخدـ المصادر والمراجع والمصطمحات  -1د
 تشكيؿ جماعات مف الطمبة لدراسة عناصر مادة الصحة النفسية -9د

 بنية المقرر .2
اسـ الوحدة / المساؽ  مخرجات التعمـ المطموبة الساعات األسبوع

 أو الموضوع
طريقة  طريقة التعميـ

 التقييـ
التعػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػى مفيػػػػػػػػػػػػػػـو   9 1

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحة النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية  
 وخصائصيا وأىميتيا

المناقشة  صحة النفسية ال
 واالستجواب

التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويـ 
 البنائي

التعػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػى مظػػػػػػػػػػػػاىر  9 9+3
 الصحة النفسية 

مظػػػػػػػػػػػػػػػػػاىر الصػػػػػػػػػػػػػػػػػحة 
 النفسية 

المناقشة 
 واالستجواب

التقويـ 
 البنائي

التعرؼ عمى مناىج الصػحة  9 4
 النفسية 

المناقشة  مناىج الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويـ 
 البنائي

ىميػة الصػػحة التعػرؼ عمػى ا 9 5
 النفسية 

المناقشة  اىمية الصحة النفسية  
 واالستجواب

التقويـ 
 البنائي

يفيػػػػػػػػػػػـ  تطػػػػػػػػػػػػور االىتمػػػػػػػػػػػػاـ  9 6
 بالصحة النفسية  

المناقشة  تطور الصحة النفسية  
 واالستجواب

التقويـ 
 البنائي

المناقشة  معايير  السموؾ  يفيـ معايير السموؾ   9 7
 واالستجواب

التقويـ 
 البنائي

التعػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػى  مفيػػػػػػػػػػػػـو  9 8
 التكيؼ 

المناقشة  التكيؼ النفسي  
 واالستجواب

التقويـ 
 البنائي

التقويـ المناقشة  النفسي التوافؽ  التعرؼ عمى مفيـو التوافؽ  9 9
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 البنية التحتية  .37
 ال توجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
الصحة النفسية: حناف عبد الحميد العناني، ،دار الفكر،  - ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 9113عماف، األردف. 
الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ، عالء الديف كفافي،،  -9

     9113دار النشر الدولي:الرياض ،
اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (
يوصى ببعض البحوث والرسائؿ واالطاريح التي تخص مفردات 

 المادة.
 

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

موقع جامعة بابؿ مف خالؿ خدمة محاضرات التعميـ االلكتروني 
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/ele

arning2012.aspx 
موقع كمية التربية األساسية جامعة ديالى 

odiyala.edu.iqhttp://www.basicedu.u/ 
 موقع المجالت االكاديمية العراقية

http://www.iasj.net/iasj 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .38
 اثراء المقرر الدراسي بالجوانب التطبيقية التي تخص مينة التعميـ  . -9

 

 البنائي واالستجواب
11+
11 

التعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى االمػػػػػػػػػراض  9
 النفسية والعقمية 

االمراض النفسية 
 والعقمية 

المناقشة 
 واالستجواب

التقويـ 
 البنائي

19+
13 

التعػػػػرؼ عمػػػػى مفيػػػػـو تقػػػػويـ  9
الصػػػػػػػحة النفسػػػػػػػية وأىػػػػػػػدافيا 
 ومعاييرىا وطرقيا وخطواتيا

المناقشة  تقويـ  الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويـ 
 البنائي

المناقشة  تطوير الصحة النفسية  فيـ تطوير الصحة النفسية  9 14
 واالستجواب

التقويـ 
 البنائي

 شير الثانيامتحاف ال -
 
 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 وصؼ المقرر

 
 كمية التربية االساسية المؤسسة التعميمية .73

 ت جامعة/ متطمبا قسـ األرشاد القسـ العممي  / المركز .74

 Univ2109/التربية الصحية والبيئية  اسـ / رمز المقرر .75

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .76

 الرابع/الثانية الفصؿ / السنة .77

 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .78

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .79

 أىداؼ المقرر           جعؿ الطالب قادر عمى اف : .81
 
 يعدداىـ مجاالت التربية الصحية-9/       يعرؼ الصحة      -1 
 يتعرؼ عمى مفيـو الصحة والتربية الصحية -3 
 يعدد طرؽ واساليب التربية الصحية-4  
 /يعمؿ سبب انتقاؿ المرض    -6يعرؼ المرض          -5 

 يذكر اعراض االمراض وسوء التغذية-7
 يميز بيف العادات الصحية وغير الصحية  -8
 ح االسعافات االولية وطرقيا الصحيحة عند الحاجةتوضي-9

 يعدد عمى العوامؿ ومسببات االمراض-11
 يوضح فائدة المقاحات في الحفاظ عمى حياة االنساف-11     

ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا  يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضياً 
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .39
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 األىداؼ المعرفية   -أ
 اف يعرؼ الطالب مفيـو الصحة -1أ
 رؽ السميمة في الحفاظ عمى بيئة خالية مف االمراضاف يدرؾ الط -9أ
 اف يبيف كيفية الوقاية مف االمراض -3أ
 اف يحمؿ اعراض المرض بالشكؿ الصحيح-4أ
 اف يعمؿ مسببات المرض -5أ
 اف يميز العادات الصحية السممية مف الخاطئة  -6أ
 يعدد طرؽ واساليب التربية الصحية-7أ
 ء التغذيةيحدد االمراض الناتجة عف سو -8
 يستنتج العالقة بيف الغذاء والبناء الجسمي وصحتو-9
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يرسـ مخطط يوضح العالقة بيف الصحة والغذاء – 1ب
 يرسـ مخطط يوضح العالقة بيف الصحة والمقاحات واالصابة باالمراض المعدية – 9ب
 اء بشكؿ فردي او جماعيالقدرة عمى المحافظة عمى البيئة سو -3
القدرة عمى تحويؿ المعرفة المكتسبة الى ميارات فعمية ضرورية اي الناتج الممموس مف االفعاؿ  -4

 والسموؾ والمعرفة
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
 طريقة المحاضرة 
  طريقة االستجواب 
  طريقة المناقشة 

 حؿ المشكالت
 

 طرائؽ التقييـ      
 ريري االمتحاف التح 
  االمتحاف الشفيي 
 البحوث والتقارير العممية 
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 يثمف دور الدوائر الصحية في حماية المواطنيف مف االصابة باالمراض -1ج
 يثمف دور العمماء واالطباء الكتشاؼ انواع كثيرة مف المقاحات النقاذ البشرية مف االمراض الفتاكة-9ج

  
 التعميـ والتعمـ طرائؽ     

  طريقة المحاضرة 
 طريقة المناقشة 
 طريقة االستجواب 
 حؿ لممشكالت 
 االستكشاؼ 

 
 
 طرائؽ التقييـ    

  االمتحانات اليومية وبأسئمة تتطمب اجابات فكرية 
  اعداد التقارير العممية حوؿ مواضيع الصحة والبيئة 
  االسئمة الشفوية 

 
 لمنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيمية ا -د 

 ميارة في التعامؿ مع المرض -1د
 ميارة وفيـ اساليب وطرؽ التربية الصحية -9د
 ميارة الربط بيف اعراض المرض والوقاية منيا-3د
 فيـ الطريقة المثالية في اختيار الغذاء الصحي   -4د
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 بنية المقرر .41
اسـ الوحدة / أو  مخرجات التعمـ المطموبة الساعات وعاألسب

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

اف يعرؼ الطالب مفيوـ  9  .1
الصحة العامة وكيفية 

 تحقيقيا

مفيوـ الصحة العامة 
ومكوناتيا وكيفية 

 تحقيقيا

  المحاضرة 
 المختبر 
  المناقشة 
 المحاكاة 

  اختبارات
 تحريرية
 وشفوية االداء

ف يفيـ الطالب التربية ا 9  .9
 الصحية والبيئية واىدافيا

يعدد المخاطر التي ييدد -
 الصحة

مفيـو التربية 
 الصحية واىدافيا

  المحاضرة 
 المختبر 
  المناقشة 

 المحاكاة

  اختبارات
 تحريرية

 وشفوية االداء

اف يعدد الطالب مجاالت  9  .3
 التربية الصحية 

 المحاضرة   مجاالت الصحة
 المختبر 
 المناقشة  

 المحاكاة

  اختبارات
 تحريرية

 وشفوية االداء

اف يذكر الطالب مف   9  .4
طرؽ واىداؼ التربية 

 الصحية 

طرؽ واساليب التربية 
 الصحية 

  المحاضرة 
 المختبر 
  المناقشة 

 المحاكاة

  اختبارات
 تحريرية

 وشفوية االداء

اف يوضح كيفية الحفاظ  9  .5
 عمى الصحة المدرسية

 المحاضرة   الصحة المدرسية
 المختبر 
  المناقشة 

 المحاكاة

  اختبارات
 تحريرية

 وشفوية االداء

اف يبيف الطالب اىداؼ  9  .6
 التربية الصحية

اىداؼ التربية 
 الصحية

  المحاضرة 
 المختبر 
  المناقشة 

 المحاكاة

  اختبارات
 تحريرية

 وشفوية االداء

اف يحمؿ الطالب عناصر  9  .7
 الغذاء وفوائدىا

يبيف مفيـو الغذاء -

 المحاضرة   عناصر الغذاء 
 المختبر 
  المناقشة 

  اختبارات
 تحريرية

 وشفوية االداء
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 المحاكاة المتوازف
اختبارات     امتحاف الشير االوؿ 9  .8

 تحريرية
 وشفوية االداء

اف يفيـ الطالب اىمية  9  .9
 المقاحات لالطفاؿ

عوامؿ ومسببات 
 االمراض

  المحاضرة 
 المختبر 
  المناقشة 

 المحاكاة

  اختبارات
 تحريرية

 وشفوية االداء

اف يعرؼ الطالب مدى  9  .11
 خطورة االمراض االنتقالية

بياف طرؽ مكافحة -
 االمراض المعدية

 المحاضرة   االمراض االنتقالية
 المختبر 
  المناقشة 

 المحاكاة

  اختبارات
 تحريرية

 وشفوية االداء

اف يعدد الطالب اىـ  9  .11
االمراض التي تصيب 

 االطفاؿ 

االمراض التي 
 اؿتصيب االطف

  المحاضرة 
 المختبر 
  المناقشة 

 المحاكاة

  اختبارات
 تحريرية

 وشفوية االداء

اف يتعرؼ الطالب اف  9  .19
التدخيف والكحوؿ والدماف 

عمى المخدرات مف 
 العادات الضارة

بعض العادات 
 الضارة

  المحاضرة 
 المختبر 
  المناقشة 

 المحاكاة

  اختبارات
 تحريرية

 وشفوية االداء

ورة اف يدرؾ الطاؿ ضر  9  .13
 تعمـ االسعافات االولية 

تحديد عناصر -
 االسعافات االولية

 المحاضرة   االسعافات االولية
 المختبر 
  المناقشة 

 المحاكاة

  اختبارات
 تحريرية

 وشفوية االداء

اف يبيف الطالب ضرورة  9  .14
 الصيديمة المنزلية 

 المحاضرة   الصيدلية المنزلية
 المختبر 
  المناقشة 

 المحاكاة

  اختبارات
 يريةتحر 
 وشفوية االداء

اختبارات     امتحاف الشير الثاني 9  .15
 تحريرية
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 البنية التحتية  .41
 ال يوجد  ػ الكتب المقررة المطموبة 1

 
 9119التربية الصحية  ،ثامر المالح ،  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 ، 9119التربية الصحية واالسعافات االولية  
 االنترنت 

كتب والمراجع التي يوصى بيا                 اػ ال
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

 كتب الصحة العامة
 مقاالت عف صحة البيئة 

 تقارير عممية
ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
-http://kenanaonline.com/users/tamer2011

com/posts/435357التربية الصحية مفيوـ 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .49
  توفير وسائؿ عرض في القاعات الدراسية لمعرض افالـ ومصورات عف االمراض وكؿ مايتعمؽ بالتربية

 الصحية
 لسمنةاضافة برامج الحمية بااساليب الحديثة لموقاية مف مرض ا 
  اقامة عالقة مع دائرة صحة ديالى لمغرض السماح لطمبتنا بزيارات الميدانية والتعرؼ عمى الواقع

 الصحي بشكؿ عممي وكيفية النيوض بو في بمدنا العزيز  ـ . ىياـ غائب حسيف /قسـ العمـو
 
 

 

 وصؼ المقرر

 

 وشفوية االداء

عمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات الت
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛

http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/435357مفهوم
http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/435357مفهوم
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 جامعة ديالى/ كمية التربية االساسية  المؤسسة التعميمية .81

 / متطمبات جامعة  قسـ األرشاد القسـ العممي  / المركز .82

 Univ 2111/ الديمقراطية رمز المقرراسـ /  .83

 الزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .84

 الرابع/ الثانية الفصؿ / السنة .85

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .86

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .87

 أىداؼ المقرر .88

 تمكيف الطمبة مف معرفة ابرز تعاريؼ الديمقراطية -9
 كثرت تعاريؼ الديمقراطية تمكيف الطمبة مف فيـ اسباب-9
 تعريؼ الطمبة بأىـ المصادر-3
 تمكيف الطمبة مف تحميؿ االحداث و مقارنتيا مف خالؿ قراءة عممية ليا 4
 تعريؼ الطمبة بفوائد الديمقراطية وعيوبيا 5
 
 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .43

 األىداؼ المعرفية   -أ
 مبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لالطار الفكري لنشأت الديمقراطيةتمكيف الط   --1أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ االحداث البارزة في تاريخ واتخاذىا بداية لمعمؿ الديمقراطي-9أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ البرز الشخصيات الديمقراطية التي لعبت دور في -3أ

 االحداث السياسية واالقتصادية  
تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ وتحميؿ وتفسير االحداث التاريخية وعالقتيا بالعمؿ  -4أ

 الديمقراطي
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ بأىـ  مصادر الديمقراطية -5أ
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 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 معرفة انواع الديمقراطيات واسباب قياميا – 1ب
 يقارف بيف الكتابات الديمقراطية  في البالد العربية والبمداف المتقدمة-9ج
 يقيـ بعض الشخصيات العربية  المشيورة مف خالؿ اتباع المنيج العممي-3ج
 يجمع معمومات عف اىـ احداث العمؿ الديمقراطي لفترة معينة ضمف منيج عممي رصيف-4ج   
-     

 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
 
 االلقاء او المحاضرة-1
 االستجواب -9
 المناقشة ومطالبة الطمبة بزيارة المكتبة وشبكة المعمومات الدولية االنترنيت-3
 
 

 طرائؽ التقييـ      
 االختبارات اليومية بأسئمة بيتية تتعمؽ  بمادة الدراسية-1
 عممية محكمة في التاريخ العربي  لمدالالت الديمقراطية وتحديد درجات ليا تقديـ اوراؽ بحثية فييا خطة-9
 اجراء اختبارات  شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو-3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 اف يفسر ويحمؿ احداث تاريخ العرب العاـ ومدلوالتو الديمقراطية-1ج
 يقارف بيف انواع الديمقراطيات -9ج
 ض النصوص والمعمومات الديمقراطيةيقيـ بع-3ج
 اف يعرؼ انواع الحكومات الديمقراطية -4ج
  

 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
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 حؿ المشكالت  -4
 العصؼ الدىني  -5
 المحاكاة -6

 
 طرائؽ التقييـ    

 امتحاف تحريري لقياس قدرة الطالب عمى التفكير والتحميؿ واالستنتاج -1
 ات الديمقراطية في الدوؿ العربية والدوؿ المتقدمةطمب اجراء مقارنات بيف بعض الممارس -9
 كتابة بحوث عف بعض الممارسات الديمقراطية -3

 
 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 
 روفة بممارستيا لمديمقراطية تمكيف الطالب مف كتابة ورقة بحثية عف احد الشخصيات العربية المع -1د
 تمكيف الطالب مف تمخيص مرجع او مصدر عف الديمقراطية  بنسبة عشر حجمة-9د
 تطوير قدرة الطالب في تحميؿ المعمومات  -3د
 تمكيف الطالب مف استخداـ الخطة العممية  لدراسة االحداث  الديمقراطية -4د
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 بنية المقرر .44
 مخرجات التعمـ الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

 مفيـو الديمقراطية-1 الديمقراطية 9 االوؿ 
 تعريؼ الديمقراطية-9
مصطمحات -3

 الديمقراطية
 

 االلقاء  -1
المناق -9

 شة

امتحانات 
 يومية 

الديمقراطية في -1 الديمقراطية 9 الثاني
 االسالـ

 مزايا الديمقراطية

المناقشة 
 االستجوابو 

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

المكونات الرئيسية  الديمقراطية   9 الثالث
 لمديمقراطية الفاعمة

المناقشة 
 واالستجواب

المشاركة 
 الصفية 

الديمقراطية -1  الديمقراطية 9 الرابع
 المباشرة

مزايا الديمقراطية  -3
 المباشرة وعيوبيا

األلقاء 
 المناقشة

امتحانات 
 يومية

الديمقراطية النيابية  ديمقراطيةال 9 الخامس
 واساليبيا 

  

حؿ 
 المشكالت

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

 ا متحاف الشير االوؿ  ا متحاف الشير االوؿ 9 السادس
 
 

ا متحاف 
 الشير االوؿ

ا متحاف 
 الشير االوؿ

      9 السابع
 الديمقراطية

  
الديمقراطية شبو -

 المباشرة
 
 
 
  

المناقشة    
 واالستجواب

تحانات ام
 يومية



الصفحة   

115 
 

  

 
 
 البنية التحتية  .45

 النصوص االساسية -1 ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 الكتب المقررة-9
 اخرى-3

اساليب الديمقراطية   9 الثامف
 شبة المباشرة

 

 االستفتاء الشعبي-1
 االعتراض الشعبي-9

المناقشة 
 واالستجواب

كتابة ورقة   
 عف الموضوع

اساليب الديمقراطية  9 التاسع
 شبة المباشرة

 

 االقتراع الشعبي-3
 اقالة الناخبيف-4
 الحؿ الشعبي-5

 مشاركة صفية مناقشة 

 انواع الحكومات  9 رالعاش
 

الحكومة -1
 االستبدادية

 الحكومة القانونية -9

حؿ 
 المشكالت

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

الحادي 
 عشر

 الحكومة الممكية-3 انواع الحكومات 9
 الحكومة الجميورية-4

االلقاء  
 والمناقشة  

 امتحاف يومي

التمييز بيف الحكومة   9 الثاني عشر
الممكية والحكومة 

 ريةالجميو 

كيفية تولي راس -1
 الدولة والحكـ

مسؤولية راس -9
 الدولة

االلقاء  
 والمناقشة  

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

 الحكومة المطمقة -4 انواع الحكومات  9 الثالث عشر
 الحكومة المقيدة   -5

 المناقشة
 واالستجواب

 امتحاف يومي

 الحكومة الفردية-6 انواع الحكومات 9 الرابع عشر
حكومة -7

 ة)االوليجارشية( االقمي

المناقشة 
 وااللقاء

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

الخامس 
 عشر

امتحاف الشير  امتحاف الشير الثاني امتحاف الشير الثاني 9
 الثاني

امتحاف الشير 
 الثاني
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مجموعة مؤلفيف:العممانية، الميبرالية، الديمقراطية، الدولة المدنية في  -1 ئيسية )المصادر(  ػ المراجع الر 9
 ميزاف اإلسالـ 

 محمد شاكر الشريؼ: حقيقة الديمقراطية -9 
 كتب اخرى-3

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
) المجالت العممية ، التقارير 

)  ....، 

جعفر شيخ  -الديمقراطية المفاىيـ واإلشكاالت ناجي عموش: - 1
 إدريس:الديمقراطية اسـ ال حقيقة لو 

 حافظ صالح واخروف: الديمقراطية والحرية  -9
 عبدالمجيد الريمي: مف مفاسد الديمقراطية -3
 
 

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع 
 االنترنيت ....

 يوكبيديا -1
 الموسوعة العربية العالمية -9

 المقرر الدراسي  خطة تطوير .46
 االفادة مف خدمات المكتبات االلكترونية وشبكة المعمومات الدولية -1  
 قياـ بدورات تطويرية لمطمبة وتدريسييف -9
 القياـ بالسفرات العممية -3

 

 وصؼ المقرر

 
 كمية التربية االساسية –جامعة ديالى  المؤسسة التعميمية .89

 االرشادقسـ     القسـ العممي  / المركز .91

 Coll 2208/داللي()الوصفي و االستاإلحصاء التربوي اسـ / رمز المقرر .91

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .92

يقيا يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحق
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛
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 الرابع/الثانية الفصؿ / السنة .93

 45 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .94

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .95

 أىداؼ المقرر .96

 التعريؼ بمبادئ اإلحصاء التربوي
 .اإلنسانيةالطمبة ببعض المصطمحات اإلحصائية ودور اإلحصاء في تقدـ العمـو تعريؼ 

 تزويد الطمبة بميارات تطبيؽ قوانيف اإلحصاء التربوي. 
تزويد الطمبة بميارات التعرؼ عمى األسموب اإلحصائي المناسب لمعالجة البيانات اإلحصائية وتفسير 

 النتائج.
 تزويد الطمبة بميارات معالجة البيانات الخاـ جدوليًا وبيانيًا 

 ات التفكير المنطقي والقدرة عمى االستنتاجات ذات المعنى.يكتسب الطمبة القدرة عمى عممي
 
 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .47

 -األىداؼ المعرفية  : جعؿ الطالب قادرًا عمى اف : -أ
 يعرؼ مفيـو اإلحصاء التربوي -1أ
 يوضح العالقة بيف القياس واالحصاء -9أ
 وعينتو يعرؼ مفيـو مجتمع البحث -3أ
 يميز بيف مجتمع البحث وعينة البحث -4أ
 يحدد طرؽ اختيار العينات البحثية-5أ
 يقارف بيف العينات االحتمالية والعينات غير االحتمالية -6أ
 يبيف أسباب اختيار العينات  -7أ
 يميز بيف البيانات الكمية والبيانات النوعية-8أ
 والدائرة البيانية  يعرض البيانات مف خالؿ االعمدة البيانية -9أ
 يقارف بيف اإلحصاء الوصفي واالحصاء االستداللي-11أ
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 يعرؼ مقاييس النزعة المركزية -11أ
 يميز بيف الوسط الحسابي والوسيط والمنواؿ -19أ
 يعرؼ مقاييس التشتت -13أ
 يميز بيف مقاييس التشتت  -14أ
 يبيف أنواع مقاييس التشتت -15أ
 شتت يوضح أىمية مقاييس الت -16أ
 يعرؼ مقاييس االرتباط-17أ
 يبيف أنواع مقاييس االرتباط -18أ
 يقارف بيف معامؿ ارتباط بيرسوف ومعامؿ ارتباط سبيرماف -19أ
 يبيف أىمية اإلحصاء االستداللي -91أ
 يوضح العالقة بيف الفرضيات ومستوى الداللة . -91أ
 يعرؼ الفرضية الصفرية -99أ
 لبحثية(يعرؼ الفرضية البديمة )ا -93أ
 يميز بيف الفرضية الصفرية والفرضية البديمة   -94أ
 يوضح العالقة بيف الدرجة المعيارية والدرجة االصمية . -95أ
 يحدد خطوات اختبار الفرضيات -96أ
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

جراء المعال – 1ب  جات اإلحصائية ليايحدد الطرؽ اإلحصائية المالئمة لنوعية ابحاث مختمفة وا 
 _ يطبؽ مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لتحميؿ نتائج االختبار 9ب
 يحدد العالقة بيف متغيريف باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف – 3ب
 يحدد العالقة بيف متغيريف باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف  - 4ب
 يصيغ الفرضيات بما يتالءـ مع مشكمة الدراسة   -5ب
 صياغة المشكالت عمى شكؿ نماذج رياضية  يمكف التفاعؿ معيا إحصائيًا.   -6ب
 يقترح الحموؿ المناسبة لممشكالت وفؽ النتائج اإلحصائية  -7ب
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 األسئمة التحفيزية –العصؼ الذىني  –االستجواب  –المناقشة  –المحاضرة المعدلة 
 

 طرائؽ التقييـ      
التقويـ المستمر ألعماؿ الطمبة )التقارير( والواجبات المكمفيف بيا ومشاركتيـ وتفاعميـ مع اقرانيـ ومع استاذ  -

 )أسبوعيا(  Quizالمادة  ،اختبارات مفاجئة 
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 التقويـ التكويني مف خالؿ االختبارات التحريرية )عقد اختباراف خالؿ الفصؿ الدراسي ( -
 ؿ االختبار النيائي. التقويـ  النيائي مف خال  -

 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 يتعرؼ اثر العمـ والعمماء في تطور اإلحصاء التربوي . -1ج
 يبدي االىتماـ الفاعؿ بدراسة مادة اإلحصاء التربوي -9ج
 يؤدي الواجبات التي يكمؼ بيا بدقة عممية  -3ج
 يشارؾ في حؿ المعادالت اإلحصائية داخؿ قاعة الدرس-4ج
 يستخدـ ميارات التفكير اإلبداعي لموصوؿ الى حؿ المشكالت-5ج
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     

 األسئمة المتشعبة –المناقشة  –العصؼ الذىني 
 
 طرائؽ التقييـ    

 التقارير والممخصات واوراؽ العمؿ. -
 المالحظة والمتابعة. -
 مناقشة جماعية اثناء المحاضرة. -

 
 والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات العامة  -د 

ميارة القدرة عمى حؿ المشكالت المختمفة بطرؽ عممية واستخداـ ما تـ دراستو في دراسة مشكالت  -1د
 واقعية

 ميارة استخداـ التفكير االحصائي  -9د
 في دراسة مشكالت واقعية   يطبؽ مبادئ اإلحصاء الوصفي واالستداللي -3د
 ينمي ميارات التعمـ الذاتي    -4د
 ميارة استخداـ الرسـو البيانية -5د
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 بنية المقرر .48
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
 

اسـ الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

يعرؼ مفيـو اإلحصاء  3 1
يبيف أىمية  –التربوي 

وضح ي -اإلحصاء 
العالقة بيف القياس 

 واالحصاء

 اإلحصاء،  -1
 تعريؼ اإلحصاء  -9
 أىمية عمـ اإلحصاء -3
 القياس واالحصاء  -4

المحاضرة 
 –المعدلة 
 المناقشة

التقويـ المستمر 
 –)المشاركة 
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

 يحدد أنواع القياس  3 9
يعرؼ مفيـو مجتمع 

 البحث وعينتو
يميز بيف مجتمع البحث 

 عينة البحثو 
يحدد طرؽ اختيار 

 العينات البحثية
 

 أنواع القياس  -1
 المجتمع  -9
 العينة  -3

 –المناقشة 
 العصؼ الذىني

التقويـ المستمر 
)امتحاف يومي 

 –المشاركة  -
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

يقارف بيف العينات  3 3
االحتمالية والعينات 

 غير االحتمالية
يبيف أسباب اختيار 

  العينات
يوضح الرموز 
 -اإلحصائية 

 أنواع العينات -1
 الرموز اإلحصائية  -9
 البيانات الكمية  -3

 –المناقشة 
المحاضرة 

 المعدلة

التقويـ المستمر 
 –)المشاركة 
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

يميز بيف البيانات  3 4
 الكمية والبيانات النوعية
يمثؿ البيانات مف خالؿ 

 االعمدة البيانية 

 نات النوعية البيا -1
 االعمدة البيانية  -9

 –المناقشة 
المحاضرة 

 المعدلة

التقويـ المستمر 
)اختبار مفاجئ 

 –المشاركة -
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (
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يمثؿ البيانات مف خالؿ  3 5
المدرج التكراري 
 والمضمع التكراري

 المدرج التكراري  -1
 المضمع التكراري -9

 –المناقشة 
 العصؼ الذىني

ـ المستمر التقوي
 –)المشاركة 
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

يمثؿ البيانات مف خالؿ  3 6
المنحني التكراري 

 والدائرة البيانية

 المنحني التكراري -1
 الدائرة البيانية -9

 –المناقشة 
 العصؼ الذىني

التقويـ المستمر 
 –)المشاركة 
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

7 3 

 
 وؿامتحاف الشير األ

التقويـ التكويني 
)امتحاف 
 تحريري(

 
يقارف بيف اإلحصاء  3 8

الوصفي واالحصاء 
 االستداللي

يستوعب مفيـو مقاييس 
 النزعة المركزية 

يطبؽ مقاييس النزعة 
المركزية ومقاييس 

التشتت لتحميؿ نتائج 
 االختبار

 

 المقاييس االحصائية -1
 الوسط الحسابي -9
 الوسط المرجح -3

العصؼ الذىني 
مة األسئ –

 التحفيزية

التقويـ المستمر 
 –)المشاركة 
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

يميز بيف الوسط  3 9
الحسابي والوسيط 

 والمنواؿ 
 

 الوسيط -1
 المنواؿ -9

العصؼ الذىني 
األسئمة  –

 التحفيزية

التقويـ المستمر 
)امتحاف مفاجئ 

 –المشاركة  -
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (



الصفحة   

112 
 

  

 اييس التشتتيعرؼ مق 3 11
يبيف أنواع مقاييس 

 التشتت
يستخرج قيمة المدى 

 لمبيانات 

 مقاييس التشتت -1
 المدى -9

العصؼ الذىني 
األسئمة  –

 التحفيزية

التقويـ المستمر 
)امتحاف مفاجئ 

 –المشاركة  -
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

يستخرج قيمة التبايف  3 11
واالنحراؼ المعياري 

 لمبيانات

 التبايف -1
 النحراؼ المعياريا -9

العصؼ الذىني 
األسئمة  –

 التحفيزية

التقويـ المستمر 
 –) المشاركة 

 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

يحمؿ العالقة بيف  3 19
متغيريف باستخداـ 

معامؿ ارتباط بيرسوف 
 ومعامؿ ارتباط سبيرماف

معامؿ ارتباط  -1
 بيرسوف

معامؿ ارتباط  -9
 سبيرماف

حؿ المشكالت 
 المناقشة –

التقويـ المستمر 
 –) المشاركة 

 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

يصيغ فرضيات الدراسة  3 13
 ويحدد مستوى الداللة 

 الفرضيات -1
 مستوى الداللة -9

حؿ 
-المشكالت
 المناقشة

التقويـ المستمر 
)امتحاف مفاجئ 

 –المشاركة  -
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

 يحدد الدرجة المعيارية 3 14
يختبر الفرضيات 

لموصوؿ الى 
االستنتاجات المناسبة 

واقتراح الحموؿ 
لممشكالت وفؽ النتائج 

 اإلحصائية

 الدرجة المعيارية -1
 اختبار الفرضيات -9

 

العصؼ الذىني 
األسئمة  –

 التشعبية

التقويـ المستمر 
)امتحاف مفاجئ 

 –المشاركة  -
 –التقارير 
 –الواجبات 
 التفاعؿ (

التقويـ التكويني  انيامتحاف الشير الث 3 15
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 البنية التحتية  .49
 ال توجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
عبد الجبار توفيؽ البياتي و زكريا زكي اثناسيوس ، اإلحصاء  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 الوصفي واالستداللي.
 اء التربويعبد اهلل فالح و وعايش موسى ، اإلحص

 عماف الزغموؿ ، اإلحصاء التربوي
عبد الرحمف عدس ، مبادئ عمـ اإلحصاء في التربية وعمـ 

 النفس
اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (
يوصى ببعض البحوث والرسائؿ واالطاريح التي تخص مفردات 

 المادة.
 

اجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ػ المر 
.... 

موقع جامعة بابؿ مف خالؿ خدمة محاضرات التعميـ االلكتروني 
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/ele

arning2012.aspx 
األساسية جامعة ديالى موقع كمية التربية 

http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 
 موقع المجالت االكاديمية العراقية

http://www.iasj.net/iasj 
 المراجع االلكترونية :

 اإلحصاء والقياس االجتماعي محمد ميدي القصاص ، مبادئ
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .51
( او برنامج   SPSSادخاؿ البرامج االلكترونية ضمف مفردات مادة اإلحصاء التربوي مثؿ برنامج ) -1

(Microsoft office excel كوف البرنامجيف يتضمناف معالجات إحصائية واسعة تخص المقرر )
 الدراسي .

)امتحاف  
 تحريري(

 مراجعة المادة 3 16
 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 

 تربية االساسية جامعة ديالى / كمية ال المؤسسة التعميمية .97

 االرشاد النفسي والتوجيو التربوي     القسـ العممي  / المركز .98

 Coun 2306/عمـ النفس ذو االحتياجات الخاصة اسـ / رمز المقرر .99

 الزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .111

 / الثانية الثالث الفصؿ / السنة .111

 ساعة  31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .112

 1/11/9119 صؼ تاريخ إعداد ىذا الو  .113

 أىداؼ المقرر: اف يكوف الطالب في نياية الفصؿ الدراسي قادر عمى  .114

 فيـ و استيعاب فمسفة و اىداؼ عمـ النفس ذوي االحتياجات الخاصة   -1
 معرفة االطار النظري عمـ النفس ذوي االحتياجات الخاصة  . -9
 تحديد المشكمة موضوع عمـ النفس ذوي االحتياجات الخاصة  . -3
 المعمومات لتحديد مطالب عمـ النفس ذوي االحتياجات الخاصة  . جمع -4
 صياغة االىداؼ العامة والسموكية ؿ عمـ النفس ذوي االحتياجات الخاصة  .  -5
 تحديد االساليب و االستراتيجيات عمـ النفس ذوي االحتياجات الخاصة   -6

 

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛
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 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .51

 ىداؼ المعرفية األ -أ
 المعرفة والفيـ. -1أ
تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة و الفيـ لالطار الفكري  عمـ النفس ذوي االحتياجات -9أ

 الخاصة  . 
تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة و الفيـ ألنواع االعاقة في  عمـ النفس ذوي االحتياجات   -3أ

 الخاصة.
 وؿ عمى المعرفة و الفيـ مراحؿ  االعاقة  .تمكيف الطمبة مف الحص -4أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة و الفيـ  ا احتياجات ومتطمبات االعاقة في كؿ مرحمة    -5أ
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالموضوع.   -ب 

 يقارف بيف عالقة  عمـ النفس ذوي االحتياجات الخاصة   و العمـو االخرى . – 1ب
 مؿ نظريات عمـ النفس النمو.يح – 9ب
 يجمع المعمومات عف اسباب مشكالت عمـ النفس  ذوي االحتياجات الخاصة  – 3ب
 
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 تزويد الطمبة باالساسيات و المواضيع المتعمقة  عمـ النفس  ذوي االحتياجات الخاصة -
 النفس  ذوي االحتياجات الخاصة توضيح وشرح المادة الدراسية مف قبؿ تدريسي مادة  عمـ -
 تحسيف ميارات الطمبة لزيارة المواقع االلكترونية لمحصوؿ عمى المعرفة االضافية .  -
استخداـ طرائؽ االلقاء و المحاضرة و االستجواب و المناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج الى  -

 طريقة مناقشة . 
 

 طرائؽ التقييـ      
 محددة. اختبارات يومية باسئمة -
 وضع درجات لمواجبات البيتية و المشاركة الصفية.  -
 تكميؼ الطمبة بانجاز بحوث و تقارير عف مراحؿ  عمـ النفس  ذوي االحتياجات الخاصة -
 اختبارات شيرية باسئمة موضوعية ومقاليو. -
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 اف يفسر ويحمؿ الظواىر و المشكالت.-1ج
 احؿ االعاقة المختمفة.يفرؽ بيف مر  -9ج
 يقيـ بعض االنشطة الصفية. -3ج

  
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 تزويد الطمبة باالساسيات و المواضيع المتعمقة   بعمـ النفس  ذوي االحتياجات الخاصة -
-توضيح وشرح المادة الدراسية مف قبؿ تدريسي مادة  عمـ النفس  ذوي االحتياجات الخاصة  -

 ارات الطمبة لزيارة المواقع االلكترونية لمحصوؿ عمى المعرفة االضافية . تحسيف مي 
استخداـ طرائؽ االلقاء و المحاضرة و االستجواب و المناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج الى  -

 طريقة مناقشة .
 
 طرائؽ التقييـ    
 اختبارات يومية باسئمة محددة. -
 و المشاركة الصفية. وضع درجات لمواجبات البيتية  -
 تكميؼ الطمبة بانجاز بحوث و تقارير عف. عمـ النفس  ذوي االحتياجات الخاصة -
 اختبارات شيرية باسئمة موضوعية ومقاليو. -
 

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 
 المراجع والمصطمحات والدالالت التربوية المعاصرة يستخدـ المصادر و -1د
 تشكيؿ جماعات مف الطمبة لدراسة الظواىر والمشكالت -9د
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 بنية المقرر .59
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

التعرؼ عمى اىداؼ  9 1
عمـ النفس ذوي 

 الخاصة  االحتياجات

عمـ النفس ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

االسئمة 
 والمناقشة 

 االختبارات 

التعرؼ  عمى  مفاىيـ   9 9
ذوي االحتياجات 

 الخاصة 

مفاىيـ عمـ النفس ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

االسئمة 
 والمناقشة

 االختبارات

فيـ االسس التي تقوـ  9 3
 عمييا االعاقة

ااالسس التي تقوـ 
 عاقةعمييا اال

االسئمة 
 والمناقشة

 االختبارات

اختبار  4
الشير 
 االوؿ  

اختبار الشير  اختبار الشير االوؿ     اختبار الشير االوؿ    
 االوؿ  

ا اختبار 
 الشير االوؿ  

التعرؼ عمى دور  9 5
واالسرة والمدرسة 

 المجتمع في االعاقة 

عمى دور واالسرة 
والمدرسة المجتمع في 

 االعاقة

 االسئمة
 والمناقشة

 االختبارات

التعرؼ عمى انواع  9 6
 االعاقة 

االسئمة  انواع االعاقة
 والمناقشة

 االختبارات

التعرؼ عمى  9 7
االستراتيجيات االعاقة 

 العقمية 

االستراتيجيات االعاقة 
 العقمية

االسئمة 
 والمناقشة

 االختبارات
 
 

التعرؼ عمى مراحؿ   9 8
 االعاقة  العقمية 

االسئمة  اقة العقمية مراحؿ االع 
 والمناقشة

 االختبارات

التعرؼ عمى   9 9
الخصائص المعاقيف 

 عقميا 

الخصائص المعاقيف  
 عقميا 

االسئمة 
 والمناقشة

 االختبارات

التعرؼ عمى    9 11
 االاعاقة السمعية  

االسئمة  االاعاقة السمعية  
 والمناقشة

 االختبارات 

اختبار الشير  اختبار الشير   اختبار الشير  الثاني   ر الشير  الثاني  اختبااختبار  11
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 البنية التحتية  .53
 كتاب عمـ النفس ذوي االحتياجات الخاصة  ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 كتاب عمـ النفس ذوي االحتياجات الخاصة ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

 كتب في مجاؿ االعاقة   -تقارير –بحوث 

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 ية، مواقع االنترنيت المواقع العربية واالجنبية المراجع االلكترون

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .54

التوسع في مفردات المادة  وتوفير الكتب المنيجية والمصادر العممية  وكتابة التقارير مف قبؿ الطمبة حوؿ   
 موضوع االعاقة 

 
 

 

 

الشير  
 الثاني  

 الثاني   الثاني  

التعرؼ عمى االعاقة   9 19
 البصرية 

االسئمة  االعاقة البصرية
 والمناقشة

 االختبارات

التعرؼ عمى   9 13
المعاقوف انفعاليا 

 واجتماعيا

المعاقوف انفعاليا 
 واجتماعيا

االسئمة 
 شةوالمناق

 االختبارات

التعرؼ عمى   9 14
 الموىوبوف 

االسئمة  الموىبة والتفوؽ  
 والمناقشة

 االختبارات

االاختبار  االاختبار النيائي االاختبار النيائي   9 15
 النيائي

االاختبار 
 النيائي
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 وصؼ المقرر

 

 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .115

 اد التربويالقسـ العممي / االرش القسـ الجامعي / المركز .116

 Coun 2308/عمـ النفس االجتماعي  اسـ / رمز المقرر .117

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .118

 /الثانية  الرابع الفصؿ / السنة .119

 ساعة         عدد الساعات الدراسية )الكمي( .111

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .111

 ًا عمى أىداؼ المقرر : إف يكوف الطالب في نياية الفصؿ الدراسي قادر  .112

 _فيـ السموؾ االجتماعي وتفسيره ومعرفة اسباب حدوثة والعوامؿ الني توثر فيو. 1
_التنبؤ بما سيكوف عمية السموؾ االجتماعي وذلؾ استنادا الى معرفة العالقات الموجودة 9

 بيف الظواىر االجتماعية ذات العالقة بيذا المجاؿ. 
و وتحسينو الى ما ىو مرغوب فيو وغالبا ما _ضبط السموؾ االجتماعي والتحكـ فيو بتعديم3

تكوف اآلراء حوؿ كيفية ضبط وتوجيو الحياة مثؿ معرفة افضؿ الطرؽ لتنشئة االطفاؿ 
 واكتساب االصدقاء والتأثير عمى االخريف وضبط الغضب

 
 
 
 

لمقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص ا
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.
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 مخرجات التعمـ وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .3

 المعرفة والفيـ  -أ
 والفيـ المعرفة -1أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ  لعمـ النفس االجتماعي   -9أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ  لمنظريات المفسرة لعمـ النفس االجتماعي   -3أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لمعيوب الخاصة بعمـ النفس االجتماعي   -4أ
ف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لمتكامؿ بيف عمـ النفس واالجتماع  في دراسة تمكي -5أ

 الظواىر االجتماعية  
تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ في مجاؿ  التنشئة االجتماعية والراي العاـ   -6أ

 والجماعات المرجعية  
 
 الميارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ف  عمـ النفس وعمـ االجتماع  يقارف بي - 1ب
 تحميؿ المشكالت في ضوء نضريات عمـ النفس االجتماعي  – 9ب
 يحمؿ مادة  الصحة النفسية الى عناصره -3ب
 يقـو الطالب بانجاز ورقة بحث او موضوع في عمـ النفس االجتماعي   .   -4ب
 
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
 واضيع المتعمقة بعمـ النفس االجتماعي   ػ تزويد الطمبة باألساسيات والم1
 ػ توضيح وشرح المادة الدراسية .9
 ػ مطالبة الطمبة بزيارة المكتبة واالطالع عمى مصادر الصحة النفسية  3
ػ تحسيف ميارات الطمبة مف خالؿ زيارة المواقع االلكترونية لمحصوؿ عمى معرفة  إضافية بالصحة 4

 النفسية 
لقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج الى طريقة ػ استخداـ طرائؽ اإل5

 المناقشة .
 طرائؽ التقييـ      
 ػ اختبارات يومية بأسئمة محددة 1
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 ػ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية .9
 ػ تكميؼ الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عف  الصحة النفسية .3
 شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .ػ اختبارات 4
 ميارات التفكير -ج

 اف يفسر ويحمؿ عناصر مادة الصحة النفسية وتطويرىا . -1ج
 يفرؽ بيف الكتاب المنيجي الورقي والكتاب اآللكتروني  -9ج
 يقيـ بعض عناصر مادة الصحة النفسية   -3ج
 يقارف بيف بعض مفردات مادة الصحة النفسية    -4ج
 التقييـ طرائؽ    

 ػ االمتحاف التحميمي لقياس قدرة الطالب عمى التفكير والتحميؿ واالستنتاج 
 ػ طمب إجراء مقارنات بيف  اجزاء المادة  

 ػ كتابة بحوث عف بعض  مواضيع عمـ النفس االجتماعي  
 ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئمة فكرية واستنتاجية .

 ميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات  العامة والمنقولة ) ال -د 
 يستخدـ المصادر والمراجع والمصطمحات والدالالت التربوية المعاصرة -1د
 تشكيؿ جماعات مف الطمبة لدراسة عناصر المنيج المدرسي-9د
 بنية المقرر .4
اسـ الوحدة / المساؽ  مخرجات التعمـ المطموبة الساعات األسبوع

 وضوعأو الم
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

التعػػػػرؼ عمػػػػى مفيػػػػـو  عمػػػػـ  4 1
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي 

 وخصائصو وأىميتو

المناقشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  توجيو نفسي فردي 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعػػػػػرؼ عمػػػػػى  صػػػػػمة عمػػػػػـ  4 9
الػػػػػنفس االجتمػػػػػاعي بػػػػػالعمـو 

 االخرى 

المناقشة  ارشاد نفسي جماعي 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعػػػرؼ عمػػػى  اىػػػداؼ عمػػػـ  4 3
 النفس االجتماعي  

المناقشة  توجيو مباشر 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

المقارنػػة بػػيف خصػػائص عمػػـ  4 4
 النفس وعمـ االجتماع 

المناقشة  توجيو غي مباشر  
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

مقالية /  اختبارات  امتحاف  امتحاف الدور االوؿ  4 5
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 البنية التحتية  .55

 عمـ النفس االجتماعي  ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 محاضرات نوعية في عمـ النفس االجتماعي 

 1983عمـ النفس االجتماعي / فاخر عاقؿ   ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 المجالت العممية ، التقارير ،....  (

 مية المتعمقة بعمـ النفس االجتماعي المجالت العم
محاضرات نوعية واالستضافة والمواقع االلكترونية المتخصصة 

 في التربية
 عمـ النفس االجتماعي  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 محاضرات نوعية في عمـ النفس االجتماعي 

 خطة تطوير المقرر
ؿ النظريات والمناىج الحديثة وتطوير المؤسسات التربوية التي تدرس المادة وايجاد يتـ تطوير المادة الدراسية مف خال

 نماذج مف منيج عمـ النفس االجتماعي لبعض الدوؿ المتقدمة 
 

 موضوعية 
المناقشة  توجيو سموكي  التعصب االجتماعي    4 6

 واالستجواب
 التقويـ البنائي

التعرؼ عمى  مفيوـ التنشئة  4 7
 االجتماعية 

المناقشة  توجيو سموكي 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعػػػػرؼ عمػػػػى مفيػػػػـو الػػػػراي  4 8
 العاـ / المدرسة والمجتمع  

المناقشة  توجيو سموكي 
 واالستجواب

 لتقويـ البنائيا

التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى الجماعػػػػػػػات  4 9
 المرجعية 

المناقشة  توجيو سموكي 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

مقالية /   اختبارات  توجيو سموكي  امتحاف الشير الثاني  4 11
 موضوعية 

 
 اإلفادة مف مؤسسات المجتمع المحمي ذات العالقة بالتربية والتعميـ . -
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 نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 

 جامعة ديالى / كمية التربية االساسية  المؤسسة التعميمية .113

 االرشاد النفسي والتوجيو التربوي    القسـ العممي  / المركز .114

 Coun 2309 ديةالفروؽ الفر  اسـ / رمز المقرر .115

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .116

 / الثانية الفصؿ الدراسي الرابع الفصؿ / السنة .117

 ساعة  31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .118

 9119/  11/  1 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .119

 أىداؼ المقرر .121

 فيـ واستيعاب فمسفة واىداؼ الفروؽ الفردية – 1
 ؽ الفرديةمعرفة االطار النظري لمفرو  – 9
 جعؿ الطالب مممًا بالفروؽ الفردية – 3
 معرفة ادوار المرشديف التربوييف بالفروؽ الفردية بيف التالميذ – 4
 التعرؼ عمى العالقة بيف الفروؽ الفردية ومينة المرشد التربوي -5
روؽ الفردية التعرؼ عمى بعض المشكالت التي يواجييا المرشديف في المدارس والتي تعزى الى الف – 6

 بيف التالميذ
 

يا يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيق
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛
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 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ  والتقييـ   .56

 األىداؼ المعرفية   -أ
 يعرؼ مفيـو الفروؽ الفردية  -1أ
 يفسر الطالب العالقة بيف الفروؽ الفردية واالرشاد التربوي -9أ
 يبف لمطالب االسس العامة لمفروؽ الفردية   -3أ
 النظريات التي تناولت الفروؽ الفردية يوضح الطالب اىـ -4أ
 يعطى الطالب امثمة عف اثر  الفروؽ الفردية عمى مينة االرشاد التربوي -5أ
   -6أ
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يطبؽ كتابة ورقة او بحث في اي موضوع مف موضوعات الفروؽ الفردية  - 1ب
 بويةيجمع معمومات عف المشكالت التر  – 9ب
 يحمؿ اسباب بعض المشاكؿ الناتجة عف الفروؽ الفردية وكيفية مواجيتيا – 3ب
 دور الفروؽ الفردية في النمو النفسي واالنفعالي لمطالب   -4ب
 طرائؽ التعميـ  والتعمـ      

 تزويد الطمبة باالساسيات والمواضيع المتعمقة بالفروؽ الفردية -1
 ؿ تدريسي مادة الفروؽ الفرديةتوضيح وشرح المادة الدراسية مف قب -9
 مطالبة الطمبة بزيارة المكتبة واالطالع عمى مصادر الفروؽ الفردية -3
تحسيف ميارات الطمبة مف خالؿ زيارة المواقع االلكترونية لمحصوؿ عمى معرفة اضافية بالفروؽ  -4

 الفردية
التي تحتاج الى استخداـ طرائؽ االلقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة في بعض الموضوعات  -5

 طريقة المناقشة 
 

 طرائؽ التقييـ      
 اختبارات يومية بأسئمة محددة -1
 وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية -9
 تكميؼ الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عف مشكالت الفروؽ الفردية وطرؽ معالجتيا -3
 اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية  ومقالية -4
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 نية والقيمية األىداؼ الوجدا -ج
 يدرؾ اىمية نظريات الفروؽ الفردية  -1ج
 يعطى اىمية لممشكالت التي تتوجب حموؿ سريعة   -9ج
 يمارس انشطة الفروؽ الفردية  -3ج
 يقيـ انشطة الفروؽ الفردية  -4ج

  
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 استعماؿ طريقة المحاضرة -1
 استخداـ طريقة االستجواب -9
 ىنيطريقة العصؼ الذ -3
 طرائؽ التقييـ    
 االمتحاف التحميمي لقياس قدرة الطالب عمى التفكير والتحميؿ واالستنتاج -1
 كتابة بحوث عف الظواىر والمشكالت . -9
 امتحانات يومية بتوجيو اسئمة فكرية واستنتاجية . -3
 

 ؼ والتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظي -د 
  ميارات استخداـ المراجع والمصطمحات .  -1د
 ميارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحميميا -9د
 ميارات ميارات استغالؿ ما متاح مف امكانيات -3د
 ميارات اجراء المقارنات عف الموضوع -4د
 ميارات اعداد المفاىيـ الخاصة عف الموضوع -5د
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 بنية المقرر   .57
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ اسـ الوحدة/ أو الموضوع مخرجات التعمـ المطموبة الساعات ألسبوعا

التعرؼ عمى مفيوـ  9 1
 واىداؼ الفروؽ الفردية

المناقشة  ماىي الفروؽ الفردية
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

فيـ االسس العامة لمفروؽ  9 9
 الفردية 

نظرة تاريخية عف الفروؽ 
 ةالفردي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

تعريؼ الفروؽ الفردية وعمـ  9 3
 النفس الفارقي

اخالقيات العمؿ لممرشد 
 التربوي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

الفروؽ بيف االفراد والميف  انواع الفروؽ الفردية 9 4
 والجماعات

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

القياس النفسي ودور  حركة 9 5
 الفروؽ الفردية فييا

العالقة بيف القياس 
 النفسي والفروؽ الفردية

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

الخواص العامة لمفروؽ  9 6
 الفردية 

اثر الفروؽ الفردية عمى 
 التحصيؿ الدراسي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

فروؽ البيئة والوراثة واثر ال 9 7
 الفردية في الشخصية

اختبارات الذكاء الفردية 
 والجمعية

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي
 
 
 

اختبارات  اختبارات  امتحاف الشير االوؿ امتحاف الشير االوؿ 9 8
 مقالية

الفروؽ الفردية والتحصيؿ  9 9
 الدراسي

دور الفروؽ الفردية في 
 التحصيؿ الدراسي

المناقشة 
 وابواالستج

 التقويـ البنائي
 

الفروؽ الفردية والعمميات  9  11
 العقمية العميا

 

المناقشة  االدراؾ التذكر النسياف
 واالستجواب

 التقويـ البنائي
 

الفروؽ الفردية وبعض  9 11
 السمات 

القيادة الحاجة الى 
 المعرفة

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي
 

 التقويـ البنائيالمناقشة الفروؽ الفردية والنمو  ةالتحكـ في الفروؽ الفردي 9 19
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 البنية التحتية  .58
 اليوجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 سيكولوجية الفروؽ الفردية / اسعد شريؼ االمارة ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

بيا                  اػ الكتب والمراجع التي يوصى
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

 عمـ النفس الفارقي / اسعد شريؼ االمارة

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 محاضرات نوعية واالستضافة عمى المواقع االلكترونية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .59

   
روؽ الفردية اىمية حاجة المؤسسات التربوية الى منيج الفروؽ الفردية نماذج يشمؿ المقرر الدراسي نظريات الف

 مف المناىج التي تؤكد عمى الفروؽ الفردية واىميتيا في بعض الدوؿ المتقدمة 
 

 

 

 

 

  واالستجواب العقمي

القدرة المغوية الفنية  الفروؽ الفردية والقدرات 9 13
 الرياضية

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي
 

االستعدادات والميوؿ   9 14
 التفوؽ والتفوؽ العقمي

القدرة عمى التفكير 
 االبتكاري

المناقشة 
 ستجوابواال

 التقويـ البنائي
 

اختبارات  اختبارات امتحاف الشير الثاني امتحاف الشير الثاني 9 15
 مقالية
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 موذج وصؼ المقررن

 وصؼ المقرر

 

 سية جامعة ديالى / كمية التربية االسا المؤسسة التعميمية .121

 االرشاد النفسي والتوجيو التربوي     القسـ العممي  / المركز .122

 9311Counمجاالت ارشادية  /   اسـ / رمز المقرر .123

 الزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .124

 الرابع /  الثانية الفصؿ / السنة .125

 ساعة  61 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .126

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .127

 مقرر: اف يكوف الطالب في نياية الفصؿ الدراسي قادر عمى أىداؼ ال .128

 فيـ و استيعاب فمسفة و اىداؼ   المجاالت االرشادية    -7
 معرفة االطار النظري   لممجاالت األرشادية   . -8
 تحديد المشكمة موضوع   المجاالت األرشادية   . -9

 جمع المعمومات لتحديد مطالب   المجاألت األرشادية   . -11
 غة االىداؼ العامة والسموكية   المجاألت األرشادية   . صيا -11
 تحديد االساليب و االستراتيجيات   لممجاألت األرشادية    -19

 
 

 

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛
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 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .61

 األىداؼ المعرفية  -أ
 المعرفة والفيـ. -1أ
 ار الفكري   المجاألت األرشادية      . تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة و الفيـ لالط-9أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة و الفيـ ألنواع  المجاألت األرشادية     -3أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة و الفيـ   ألىداؼ المجاالت    -4أ
لمراىقة في  ار تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة و الفيـ    لألمشكالت الطفولة وا  -5أ

 األطفاؿ والمراىقيف   .
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالموضوع.   -ب 

 يقارف بيف   مجاالت االرشاد . – 1ب
 يحمؿ نظريات مجاالت االرشاد . – 9ب
 يجمع المعمومات عف اسباب مشكالت  أرشاد الطفولة والمراىقيف  – 3ب
 
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 باالساسيات و المواضيع المتعمقة  عف مجاالت االرشاد تزويد الطمبة  -
 توضيح وشرح المادة الدراسية مف قبؿ تدريسي مادة   -
 تحسيف ميارات الطمبة لزيارة المواقع االلكترونية لمحصوؿ عمى المعرفة االضافية .  -
حتاج الى استخداـ طرائؽ االلقاء و المحاضرة و االستجواب و المناقشة في بعض الموضوعات التي ت -

 طريقة مناقشة . 
 

 طرائؽ التقييـ      
 اختبارات يومية باسئمة محددة. -
 وضع درجات لمواجبات البيتية و المشاركة الصفية.  -
 تكميؼ الطمبة بانجاز بحوث و تقارير عف مراحؿ   عف مجاالت االرشادية  -
 اختبارات شيرية باسئمة موضوعية ومقاليو. -
 
 يمية األىداؼ الوجدانية والق -ج

 اف يفسر ويحمؿ الظواىر و المشكالت.-1ج
 يفرؽ بيف مراحؿ االعاقة المختمفة. -9ج
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 يقيـ بعض االنشطة الصفية. -3ج
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 تزويد الطمبة باالساسيات و المواضيع المتعمقة    بمجاالت االرشاد  -
 \توضيح وشرح المادة الدراسية مف قبؿ تدريسي مادة   -
 تحسيف ميارات الطمبة لزيارة المواقع االلكترونية لمحصوؿ عمى المعرفة االضافية .  -
استخداـ طرائؽ االلقاء و المحاضرة و االستجواب و المناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج الى  -

 طريقة مناقشة .
 
 طرائؽ التقييـ    
 اختبارات يومية باسئمة محددة. -
 ت البيتية و المشاركة الصفية. وضع درجات لمواجبا -
 تكميؼ الطمبة بانجاز بحوث و تقارير عف  المادة  -
 اختبارات شيرية باسئمة موضوعية ومقاليو. -
 

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 
 حات والدالالت التربوية المعاصرة يستخدـ المصادر والمراجع والمصطم-1د
 تشكيؿ جماعات مف الطمبة لدراسة الظواىر والمشكالت -9د

    



الصفحة   

131 
 

  

 بنية المقرر .61
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

التعرؼ عمى  انواع  4 1
 المجاالت  

ة االسئم المجاالت األرشادية  
 والمناقشة 

 االختبارات 

التعرؼ  عمى عمـ  4 9
النفس االرشادي 

 الميني 

عمـ النفس االرشادي 
 الميني

االسئمة 
 والمناقشة

 االختبارات

التعرؼ  عمى عمـ   4 3
 النفس الزواجي 

االسئمة  عمـ النفس الزواجي
 والمناقشة

 االختبارات

اختبار  4
الشير 
 االوؿ  

اختبار الشير  اختبار الشير االوؿ     اختبار الشير االوؿ    
 االوؿ  

ا اختبار 
 الشير االوؿ  

التعرؼ   عمى عمـ  4 5
 النفس األسري 

 االسئمة عمـ النفس األسري
 والمناقشة

 االختبارات

التعرؼ عمى  عمـ  4 6
النفس األرشادي  

 التربوي 

عمـ النفس األرشادي  
 التربوي

االسئمة 
 والمناقشة

 االختبارات

التعرؼ عمى  عمـ  4 7
النفس األرشادي 

 المدرسي 

عمـ النفس األرشادي 
 المدرسي

االسئمة 
 والمناقشة

 االختبارات
 
 

التعرؼ   ارشاد ذوي   4 8
 الحاجات الخاصة  

ارشاد ذوي الحاجات   
 الخاصة  

االسئمة 
 والمناقشة

 االختبارات

التعرؼ  األرشاد   4 9
 النفسي لألطفاؿ 

األرشاد النفسي   
 طفاؿلأل

االسئمة 
 والمناقشة

 االختبارات

التعرؼ عمى     4 11
االرشاد النفسي 

 لممراىقيف 

االرشاد النفسي 
 لممراىقيف

االسئمة 
 والمناقشة

 االختبارات 

اختبار  11
الشير  

اختبار الشير   اختبار الشير  الثاني   اختبار الشير  الثاني  
 الثاني  

اختبار الشير  
 الثاني  



الصفحة   

132 
 

  

 البنية التحتية  .69
 كتاب   عمـ النفس االرشادي   ػ الكتب المقررة المطموبة 1
ابو سعد ، احمد عبد المطيؼ  ، كتاب عمـ النفس االرشادي    ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 ، عماف 9114
اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (
 كتب في مجاالت عمـ النفس األر شادي   -تقارير –بحوث 

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 نترنيت المواقع العربية واالجنبية المراجع االلكترونية، مواقع اال

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .63

التوسع في مفردات المادة  وتوفير الكتب المنيجية والمصادر العممية  وكتابة التقارير مف قبؿ الطمبة حوؿ   
 موضوع االعاقة 

 
 

 

 

 الثاني  
التعرؼ عمى     4 19

االرشاد النفسي لكبار 
 السف  

االرشاد النفسي لكبار 
 السف  

االسئمة 
 والمناقشة

 االختبارات

التعرؼ عمى مشاكؿ    4 13
 مجاالت االرشاد 

مشاكؿ مجاالت 
 االرشاد

االسئمة 
 والمناقشة

 االختبارات

التعرؼ   الخدمات   4 14
 االرشادية لممجاالت  

ية الخدمات االرشاد  
 لممجاالت  

االسئمة 
 والمناقشة

 االختبارات

االاختبار  االاختبار النيائي االاختبار النيائي   4 15
 النيائي

االاختبار 
 النيائي
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 وصؼ المقرر

 
 

التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا  يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛

 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .129

 / متطمبات جامعة قسـ األرشاد القسـ العممي  / المركز .131

 Univ 3112/العربية العامة ـ / رمز المقرراس .131

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .132

 الخامس/ الثالثة الفصؿ / السنة .133

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .134

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .135

 أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نياية السنة الدراسية قادرًا عمى  .136

 مجموعة مف القواعد النحوية.تزويد الطمبة ب -1
 تنمية الميارات الكتابية لدى الطمبة ورسـ الحروؼ رسمًا صحيحًا. -9
 اكساب الطمبة القدرة عمى تقويـ أنفسيـ ذاتيَا وذلؾ بتدريبيـ عمى اكتشاؼ أخطائيـ والعمؿ عمى تصويبيا. -3
رىـ بالمواقؼ المختمفة باستعماؿ القواعد تمكيف الطمبة مف معرفة ميارات الفيـ واالفياـ والتعبير عف تأث -4

 النحوية.
 تمكيف الطمبة مف معرفة خصائص ومميزات االدب اإلسالمي واالموي واغراضيما. -5



الصفحة   

134 
 

  

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .64

 األىداؼ المعرفية   -أ
 المعرفة والفيـ -1أ
 سف تطبيقيا. تمكيف الطمبة مف معرفة القواعد النحوية وح -9أ
 تعويد الطمبة عمى االنتباه واالصغاء والمتابعة.  -3أ
 .تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ باستعماؿ عالمات الترقيـ -4أ
 .  تمكيف الطمبة مف الكتابة السريعة لضروراتيا وحسف استعماؿ القواعد النحوية.5أ 
 موضوعات االدب اإلسالمي و االموي.الفيـ في تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة و  . 6أ  
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 .ميارات في تطبيؽ وحؿ التمرينات المتعمقة بالموضوع – 1ب

 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
 توضيح وشرح المادة الدراسية.  -1
 طريقة المحاضرة مصحوبة باالستجواب.  -9
 ذاتي.طريقة التعمـ ال -3

 طرائؽ التقييـ      
 ػ اختبارات يومية بأسئمة محددة. 1
 ػ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية.9
 ػ تكميؼ الطمبة بإنجاز تقارير عف المادة الدراسية.3
 ػ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقالية.4
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 المادة وتطبيقاتيا الحياتية. اف يدرؾ اىمية دراسة -1ج
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 توضيح وشرح المادة الدراسية.  -1
 طريقة المحاضرة مصحوبة باالستجواب.  -9
 طريقة التعمـ الذاتي. -3
 طرائؽ التقييـ    
 االختبارات اليومية والشيرية. -1
 ات.الواجبات البيتية واعداد التقارير الخاصة بالموضوع -9
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 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 
 ميارات استخداـ المراجع والمصطمحات. -1د
 ميارات في جمع المعمومات حوؿ الموضوعات وتحميميا. -9د
 ميارات إعداد المفاىيـ الخاصة عف كؿ الموضوع. -3د
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 رربنية المق .65

 الساعات األسبوع
 

اسـ الوحدة / أو  مخرجات التعمـ المطموبة
 الموضوع

طريقة  طريقة التعميـ
 التقييـ

 9-النحو 1
تعمـ مفيـو المنصوبات بصورة 
عامة واسـ اف واخواتيا بصورة 

 خاصة

الشرح والتوضيح  اسـ اف واخواتيا 
باستعماؿ المناقشة 

 واالستجواب

التقويـ 
 البنائي

9 
عمـ مفيـو المنصوبات بصورة ت 9-النحو

عامة وخبر كاف واخواتيا 
 بصورة خاصة

الشرح والتوضيح  خبر كاف واخواتيا 
باستعماؿ المناقشة 

 واالستجواب

التقويـ 
 البنائي

3 
تعمـ مفيـو األفعاؿ المتعدية  9-النحو

التي تتعدى ألكثر مف مفعوؿ 
 واحد 

الشرح والتوضيح  المفعوؿ بو 
باستعماؿ المناقشة 

 الستجوابوا

التقويـ 
 البنائي

4 
تعمـ مفيـو األفعاؿ المتعدية  9-النحو

التي تتعدى ألكثر مف مفعوؿ 
 واحد

المفعوؿ المطمؽ 
 والمفعوؿ فيو 

الشرح والتوضيح 
باستعماؿ المناقشة 

 واالستجواب

التقويـ 
 البنائي

5 
تعمـ مفيـو األفعاؿ المتعدية  9-النحو

التي تتعدى ألكثر مف مفعوؿ 
 واحد

مفعوؿ ألجمو ال
 والمفعوؿ معو 

الشرح والتوضيح 
باستعماؿ المناقشة 

 واالستجواب

التقويـ 
 البنائي

 امتحاف الشير االوؿ 9-النحو 6

7 
-االدب

9 
معرفة االدب اإلسالمي 

 واالموي منزلتو وأبرز اغراضو

دراسة االدب 
اإلسالمي واالموي 

 وابرز اغراضو-منزلتو

المحاضرة مصحوبة 
 ناقشةباالستجواب والم

التقويـ 
 البنائي

8 
-االدب

9 
تحميؿ وحفظ خطبة الرسوؿ 

 الكريـ )ص( في حجة الوداع 
خطبة الرسوؿ الكريـ 

)ص( في حجة 
 الوداع

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

التقويـ 
 البنائي

9 
-االدب

9 
معرفة حياة الشاعر كعب بف 

 ابيات(  11زىير مع حفظ )
كعب بف زىير مف 

 بردة( قصيدة )ال
المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

التقويـ 
 البنائي

11 
-االدب

9 
معرفة حياة الشاعر الفرزدؽ 
 11وتحميؿ  قصيدتو مع حفظ)

 ابيات(  

المحاضرة مصحوبة  مف نقائض الفرزدؽ 
 باالستجواب والمناقشة

التقويـ 
 البنائي

التقويـ   الشرح والتوضيحقواعد كتابة اليمزة تعميـ ومعرفة قواعد كتابة -االمالء 11



الصفحة   

137 
 

  

 البنية التحتية  .66

 ال يوجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
محمد محي الديف  -شرح ابف عقيؿ عمى الفية ابف مالؾ -1 لرئيسية )المصادر(  ػ المراجع ا9

 عبد الحميد
 أبو ىشاـ نعـو جرجيس زرازير -االمالء الفريد -9

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 المجالت العممية ، التقارير ،....  (

عربية العامة االستفادة مف المصادر التي تتعمؽ بموضوعات ال
 امالء(-ادب-)نحو

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع 
 االنترنيت ....

 االستفادة مف مواقع االنترنت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .67

 االلتزاـ بالقطاعية  
 
 

 ـ.ـ. رائد حميد كاظـ
 مدرس المادة

 
 

 البنائي المتوسطة والمتطرفة  ة والمتطرفة اليمزة المتوسط 9

19 
-االمالء

9 
التقويـ  الشرح والتوضيح عالمات الترقيـ تعميـ ومعرفة قواعد الترقيـ

 البنائي

13 
-االمالء

9 
تعميـ ومعرفة كتابة التاء 

 المربوطة والمبسوطة
التاء المربوطة والتاء 

 وطةالمبس
التقويـ  الشرح والتوضيح

 البنائي

14 
-االمالء

9 
معرفة كيفية كتابة التنويف مع 

 التدريب عمييا
التدريب عمى كتابة 

 مواضع التنويف
التقويـ  الشرح والتوضيح

 البنائي

15 
-االمالء

9 
 امتحاف الشير الثاني
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 وصؼ المقرر

 

ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر 
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛

 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .137

 / متطمبات كميةوجيو التربوي قسـ االرشاد النفسي و الت  القسـ العممي  / المركز .138

 Coll 3209/مناىج بحث اسـ / رمز المقرر .139

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .141

 الخامس/ الثالثة الفصؿ / السنة .141

 ساعة 45 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .142

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .143

 ًا عمى أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نياية السنة الدراسية قادر  .144

 . تعمـ  العمـ والبحث العممي1

 .  تعمـ   مشكمة البحث وفرضياتو:9

 تعمـ  أفراد الدراسة -3

 تعمـ  أدوات جمع البيانات. -4

 تعمـ  إعداد تقرير البحث. -5

 تعمـ  المكتبات والبحث العممي. -6

 تعمـ  تمخيص رسالة ماجستير أو دكتوراه مف قبؿ الطمبة -7
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 لمقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـمخرجات ا

 األىداؼ المعرفية   -أ
 المعرفة والفيـ -أ
  مراحؿ التوصؿ إلى المعرفة تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ   -1أ
 ماىية العمـ ، أىداؼ العمـ ، خصائص البحث . تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ  -9أ -
 مبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ في  مراجعة األدبيات المتصمة بمشكمة البحث.تمكيف الط  -أ3 -
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ في   المكتبات والبحث العممي.  -4أ

 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 ميارات في البحث التربوي وخطواتو. – 1ب -
 لحصوؿ عمى المشكمة.مصادر ا ميارات تتعمؽ  -9ب -
 أدوات جمع البيانات. ميارات تتعمؽ   -3ب
 ميارات في اعداد تقرير البحث -4ب
 ميارات في تمخيص رسالة ماجستير أو دكتوراه مف قبؿ الطمبة. -5ب
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
 توضيح وشرح المادة الدراسية  -1 
 طريقة عرض النموذج -9
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعمـ الذاتي -4

 طرائؽ التقييـ      
 ػ اختبارات يومية بأسئمة محددة 1
 ػ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية .9
 ػ تكميؼ الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عف المادة الدراسية3
 ػ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 اف يدرؾ اىمية دراسة المادة وتطبيقاتيا الحياتية . -1ج
 يدرؾ اىمية االعتبارات األخالقية في البحث التربوي -9ج
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 الشرح والتوضيح -1
 طريقة عرض النموذج -9
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 طريقة التعمـ الذاتي -3

 طرائؽ التقييـ    
 االختبارات النظرية. -1
 سات.التقارير والدرا -9
 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 
 ميارات استخداـ المراجع والمصطمحات . -1د   
 ميارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحميميا . -9د
 ميارات تفسير المبرىنات . -3د
 .ميارات اجراء المقارنات  -4د
 ميارات إعداد المفاىيـ الخاصة عف الموضوع.   5د 
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 بنية المقرر
اسـ الوحدة / أو  مخرجات التعمـ المطموبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

1 

تعمـ مراحؿ التوصؿ  - 3
 إلى المعرفة.

تعمـ ماىية العمـ ،  -
أىداؼ العمـ ، 

 خصائص البحث .
 تعمـ البحث التربوي -

 وخطواتو.
تعمـ االعتبارات األخالقية 

 في البحث التربوي.

 العمـ والبحث العممي 

 التقويـ البنائي الشرح والتوضيح

9 

 تعمـ تصنيؼ البحوث: - 3
 .البحث الوصفي 
 .البحث التجريبي 

 البحث التاريخي

 التقويـ البنائي الشرح والتوضيح العمـ والبحث العممي 

3 

تعمـ  مصادر  - 3
الحصوؿ عمى 

 لمشكمة.ا
قواعد صياغة  -

 المشكمة.
 

 التقويـ البنائي الشرح والتوضيح مشكمة البحث وفرضياتو:

4 

 تعمـ  متغيرات البحث. - 3
 فرضيات البحث. -

مراجعة األدبيات 
المتصمة بمشكمة 

 البحث.

 التقويـ البنائي الشرح والتوضيح مشكمة البحث وفرضياتو:

5 
 االستبياف. تعمـ اجراء  - 3

 المقابمة
 التقويـ البنائي عرض نموذج الدراسة  أفراد

 التقويـ البنائي المحاضرة أفراد الدراسة  المالحظة. تعمـ  - 3 6
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
ـ،مقدمة في منيج البحث 9118العزاوي،رحيـ يونس كرو، -5 ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 ،دار دجمة لمطباعة والنشر،عماف،األردف.1طالعممي،

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 المجالت العممية ، التقارير ،....  (

ـ، 1991داود، عزيز حنا وعبد الرحمف،أنور حسيف،   -7
، وزارة التعميـ العالي والبحث مناىج البحث التربوي

امعة بغداد، العممي، دار الحكمة لمطباعة والنشر، ج
 العراؽ.

 
 امتحاف الشير االوؿ اختبارات موضوعية ومقالية 3 7
 التقويـ البنائي المحاضرة إعداد تقرير البحث. تعمـ إعداد تقرير البحث. 3 8
 التقويـ البنائي المحاضرة قرير البحث.إعداد ت تعمـ إعداد تقرير البحث. 3 9

11 
المكتبات والبحث  تعمـ  3

 العممي
 التقويـ البنائي المحاضرة المكتبات والبحث العممي

11 
المكتبات والبحث  تعمـ  3

 العممي
 التقويـ البنائي المحاضرة المكتبات والبحث العممي

19 
تمخيص رسالة ماجستير أو  3

 دكتوراه مف قبؿ الطمبة.
مخيص رسالة ماجستير ت

أو دكتوراه مف قبؿ 
 الطمبة.

 التقويـ البنائي المحاضرة

13 
تمخيص رسالة ماجستير أو  3

 دكتوراه مف قبؿ الطمبة.
تمخيص رسالة ماجستير 

أو دكتوراه مف قبؿ 
 الطمبة.

 التقويـ البنائي المحاضرة

14 
تمخيص رسالة ماجستير أو  3

 دكتوراه مف قبؿ الطمبة.
ماجستير  تمخيص رسالة

أو دكتوراه مف قبؿ 
 الطمبة.

 التقويـ البنائي عرض نموذج

 امتحاف الشير الثاني اختبارات موضوعية ومقالية   3 15
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ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع 
 االنترنيت ....

 اي موقع يتعمؽ بالبحوث التربوية -9

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .68

 االلتزاـ بالقطاعية  
 
 

 وصؼ المقرر

 

 جامعة ديالى المؤسسة التعميمية .145

 / متطمبات جامعة قسـ األرشاد    القسـ العممي  / المركز .146

 Univ 1106/حاسوب)انترنت، وبوربوينت( اسـ / رمز المقرر .147

 الزامي الحضور المتاحة أشكاؿ .148

 السادس/ الثالثة  الفصؿ / السنة .149

 (31) عدد الساعات الدراسية )الكمي( .151

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .151

 أىداؼ المقرر اف يكوف الطالب مممًا بالمفاىيـ االتية .152

ات البحث داخؿ اف يتعرؼ الطمبة عمى ماىية الشبكات الحاسوب وبصورة فعالة تمكنة مف القياـ بعممي -1
 الشبكة

ا يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقي
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛
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 ويتعمـ طرؽ سحب المصادر والبرامج والصور -9
 اف يتعرؼ الطمبة عمى طرؽ انشاء عروض تقديمية جاىزة -3
 اف يتعرؼ الطمبة عمى طرؽ الحفظ والطباعة - 4
 اف يتعرؼ الطمبة عمى طرؽ انشاء البريد االلكتروني وطرؽ االماف والحماية - 5
 
 
 

 

 رر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـمخرجات المق .69

 األىداؼ المعرفية   -أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لمبادئ االنترنت -1أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى اساسيات في برنامج البور بوينت  -9أ
 زيادة الوعي لدى الطمبة عمى اىمية استخداـ الحاسوب وبرامجة بصورة عامة  -3أ
 تمكيف الطمبة عمى انشاء بريد االلكتروني خاص بيـ  -4أ
 تمكيف الطمبة مف استخداـ شرائح عرض البور بوينت -5أ
   -6أ
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 زيادة قابمية الطمبة عمى السرعة في استخداـ شبكة االنترنت  – 1ب
 لبرامج والتطبيقات المتاحة عمى الشبكةزيادة قابمية الطمبة عمى التكيؼ مع جميع ا – 9ب
 زيادة قابمية الطمبة عمى تعمـ الميارات الخاصة في تطبيقات الشبكات مثؿ البريد االلكتروني   - 3ب
 زيادة قابمية الطمبة عمى تعمـ الميارات الخاصة بالشبكات مثؿ سحب المصادر والكتب     -4ب
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 
لفصؿ يجري ابالغ الطمبة بمفردات المقرر الدراسي ومصادر المعمومات ) الكتب ذات العالقة ، في بداية ا

الدوريات ، الرسائؿ الجامعية( وتوزع المفردات عمى اسابيع الفصؿ الدراسي، واساليب التقويـ التي سيجري 
 اتباعيا ، وكاالتي:

اسي عف طريؽ االستعانة بمصادر المعمومات . تييئة المحاضرات وفقا لمتسمسؿ الذي ورد في المقرر الدر 1
 سابقة الذكر.  
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 . ابالغ الطمبة عف موضوع المحاضرة القادمة بقصد التييئة.9
 . الطمب مف الطمبة تقديـ اوراؽ تخص موضوعا او اكثر مف الموضوعات قيد الدراسة. 3
 

 طرائؽ التقييـ      
 
سبوع الخامس مف الفصؿ الدراسي والثاني بعد االسبوع . اجراء امتحانيف فصمييف االوؿ بعد انقضاء اال1

الحادي عشر مف الفصؿ الدراسي وتراعى في كؿ امتحاف المستويات العقمية ) التذكر ، التطبيؽ، 
% مف التحصيؿ الكمي عمى اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة 41االستكشاؼ( حيث درجة التقويـ ليا 

 الطالب وحجـ مشاركتو اليومية. 
% مف التحصيؿ ووفؽ توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع 61تحاف نياية الفصؿ الدراسي ولو . ام9

 االسئمة شمولية محتوى المقرر الدراسي والمستويات العقمية ) التذكر ، التطبيؽ، االستكشاؼ(.
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 تعرؼ الطمبة عمى مكونات االساسية لشبكة االنترنت -1ج
 عرؼ الطمبة عمى كيفية التعامؿ مع الشبكات وتطبيقاتيا المختمفةت -9ج
 تعرؼ الطمبة عمى كيفية التعامؿ مع برنامج العروض البور بوينت -3ج
 التعرؼ عمى الشبكة العنكبوتية وكيفية البحث وسحب المصادر وطرؽ التحميؿ   -4ج

  
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 

لمباشر حيث تتـ تعميـ الميارات بشكؿ مباشر وصريح معززة باألمثمة لمراحؿ يستخدـ عادة اسموب التعميـ ا
 التعميـ االساس 

 
 طرائؽ التقييـ    

 تأتي ضمنا مع عمميات التقييـ بالمقرر الدراسي التي تحصؿ اثناء ونياية الفصؿ الدراسي.
 

 بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة -د 
 توضيؼ الميارات المكتسبة في تعميـ المعرفة لدى طمبة مرحمة التعميـ االساس.  -1د
 اختيار امثمة مف مقررات  التعميـ االساس ولكؿ منيا ميارات التي تناوليا المقرر الدراسي.-9د
 ؽ.تقييـ مدى اكتساب تالميذ التعميـ االساس لميارات التطبي-3د
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 بناء اختبارات خاصة بمجاالت التفكير لتالميذ مرحمة التعميـ االساس.  -4د
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 بنية المقرر .71
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

مقدمة عف االنتر نت  9 1
 وتصفح الوب

 

مقدمة عف االنتر نت 
 وتصفح الوب

المناقشة 
 االستجوابو 

 تقويـ بنائي

سحب المصادر  9 9
 والبرامج  والصور

 

سحب المصادر 
 والبرامج  والصور

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تكويف صندوؽ بريد  9 3
 االلكتروني والمراسمة

 

تكويف صندوؽ بريد 
 االلكتروني والمراسمة

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

المناقشة  ماف والحمايةاال االماف والحماية 9 4
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تغير اعدادات االنتر  9 5
 نت 

تغير اعدادات االنتر 
 نت

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

 تقويـ بنائي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اختبار شيري اختبار شيري 9 6
تشغيؿ البور بوينت  9 7

 اء عرض تقديمي وانش
 جديد

 

تشغيؿ البور بوينت 
وانشاء عرض تقديمي 

 جديد

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

انشاء عروض تقديمية  9 8
باستخداـ القوالب 

 تصميمية
 

انشاء عروض تقديمية 
باستخداـ القوالب 

 تصميمية

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

فتح عرض تقديمي  9 9
جديد فتح عرض 

 يمي موجود سابقاُ تقد
 

فتح عرض تقديمي 
جديد فتح عرض 

 تقديمي موجود سابقاُ 

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

 تقويـ بنائيالمناقشة تحرير وترتيب تحرير وترتيب  9 11
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 البنية التحتية  .71
 ال توجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 اساسيات االنترنت ع الرئيسية )المصادر(  ػ المراج9

 اساسيات البوربوينت
اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (
 االستفادة مف الدوريات والمصادر ذات الصمة بالمقرر

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 بكة المعمومات الدولية كمصادر معروفةاالستفادة مف ش

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .79

 .يتـ تطوير المقرر وفقا لممتطمبات الذي تظير في تطوير المناىج  في مراحؿ التعميـ االساس1  
 . يتـ تطوير المقرر وفقا لممتطمبات الذي تظير في تطوير المناىج في النظاـ العالمي9

 العروض التقديمية العروض التقديمية 
 

 واالستجواب

المناقشة  الحفظ والطباعة الحفظ والطباعة 9 11
 واالستجواب

 ويـ بنائيتق

تغير تصميـ العرض  9 19
 التقديمي بأكممو

تغير تصميـ العرض 
 التقديمي بأكممو

 

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تعديؿ ونقؿ النصوص  9 13
 واضافة اعماؿ فنية

تعديؿ ونقؿ النصوص 
 واضافة اعماؿ فنية

 

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

استخداـ مالحظات  9 14
والخروج مف المتكمـ 
 البرنامج

استخداـ مالحظات 
المتكمـ والخروج مف 

 البرنامج
 

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

 اختبار شيري اختبار شيري 9 15
 

 تقويـ بنائي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



الصفحة   

151 
 

  

 ت التي تصدر مف الييئة القطاعية ومايتـ اقتراحة مف قبؿ الكميات والجامعات. االعتماد عمى المقررا3
 
 

 

 وصؼ المقرر

 

 كمية التربية االساسية المؤسسة التعميمية .153

   متطمبات كمية  -قسـ االرشاد/ القسـ العممي  / المركز .154

 Coll 3211/ القياس والتقويـ اسـ / رمز المقرر .155

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .156

 السادس/ الثالثة الفصؿ / السنة .157

 ساعو 61 )الكمي( عدد الساعات الدراسية .158

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .159

 أىداؼ المقرر .161

 ييدؼ ىذا المقرر الى مساعدة الطمبة في تحقيؽ االتي:
 

 ادراؾ المعنى العممي لمفيومي القياس والتقويـ والفرؽ بينيما. -1
 التعرؼ عمى اىمية التقويـ والتعرؼ عمى اىـ مجاالتو وخطواتو وانواعو. -9
 اب الطمبة الميارة في اعداد انواع االختبارات المختمفة.اكس-3
 اكساب الطمبة الميارة التطبيقية ألساسيات االحصاء في القياس والتقويـ التربوي -4

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
ف الربط بينيا وبيف وصؼ مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد م

 البرنامج.؛
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 تعريؼ الطمبة بأدوات التقويـ واستخداميا بما يناسب جوانب المتعمـ المختمفة -5
 
 

 

 لتقييـمخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ وا .73

 األىداؼ المعرفية   -أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ  لمفيـو القياس والتقويـ. -1أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ  لمفيـو االختبارات الشخصية.  -9أ
 يرية.تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ  لمفيـو االختبارات الشفوية والتحر   -3أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ  لمفيـو االختبارات الموضوعية والمقالية. -4أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ  لكيفية اعداد االختبارات.  -5أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ  لكيفية اعداد الخارطة االختبارية.   -6أ
 ىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر. األ  -ب 

 ميارات خاصة في التمييز بيف مفاىيـ القياس والتقويـ. – 1ب
 ميارات في كيفية اعداد جدوؿ المواصفات او الخارطة االختبارية. – 9ب
 ميارات في اختيار االختبار المناسب لقياس مدى تحقيؽ االىداؼ الموضوعة. – 3ب
 مف االىداؼ السموكية. ميارات في اعداد مجموعو    -4ب
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 
 االستجواب والمناقشة 

 مطالبة الطمبة باعداد نماذج مف اختبارات  موضوعية ومقالية.
 

 طرائؽ التقييـ      
 اختبارات يومية وشيرية وفصمية . -1
 تنفيذ درس مصغر اماـ الطمبة. -9
 ية ومقالية.اختبارات عممية في عمؿ نماذج الختبارات موضوع -3
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 تنمية اتجاه الطمبة نحو استخداـ المستحدثات والتطورات في طرائؽ التدريس. -1ج
 التواصؿ مع تطورات العمـو التربوية والنفسية. -9ج
 تنمية اتجاه الطمبة نحو مينة التعميـ. -3ج
   -4ج

  
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     

 يالعصؼ الذىن
 طريقة حؿ المشكالت

 التعميـ المبرمج
 
 طرائؽ التقييـ    

 االختبارات اليومية والشيرية
 االختبارات العممية )التطبيؽ(.

 
 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 

 ميارة استخداـ المصادر الحديثة. -1د
 ميارة االفادة مف اخر المستجدات عمى الساحة التربوية. -9د
 ميارة اداء درس عممي اماـ الطمبة -3د
 ميارة اعداد اختبار وفؽ االسس العممية.   -4د
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 بنية المقرر .74
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

قدرة عمى تعريؼ  ال ساعات 3 االوؿ
وفيـ التقويـ والقياس 

 والعالقو بينيما

التقويـ مفيومو انواعو 
 -مجاالتو

القياس مفيومو  -
خصائصو والعالقة بينو 

 وبيف التقويـ

طريقة 
المحاضرة 
 واالستجواب

االختبار 
 اليومي 

تمكيف الطمبة مف  ساعات 3 الثاني
خطوات  معرفة وفيـ 

بناء االختبارات 
عداد التحصيميةمف ا

المعمـ ويشمؿ تحديد 
اىمية االىداؼ 

 السموكية

انواع االختبارات   
والمقاييس 

 التربويةوالنفسية 
خطوات بناء 
االختبارات 

التحصيميةمف اعداد 
المعمـ ويشمؿ تحديد 

اىمية االىداؼ 
 السموكية

 

التعمـ 
 التعاوني

المشاركة 
الصفية 
 اليومية

تمكيف الطمبة مف  ساعات 3 الثالث
اسس   فيـ معرفة و 

تحديد فقرات 
االختبارات/توزيع 
فقرات االختبارفي 

ضوء اوزاف االىداؼ 
 والمحتوى الدراسي

اسس تحديد فقرات 
االختبارات/توزيع فقرات 
االختبارفي ضوء اوزاف 

االىداؼ والمحتوى 
 الدراسي.

االىداؼ السموكية 
تعريفيا خصائصيا 

 مستوياتو

االلقاء  
االستجواب 

 المناقشة

المشاركة 
الصفية في 
تحضير 
 المحاضرة

تمكيف الطمبة مف  ساعات 3 الرابع 
انواع  معرفة وفيـ 

فقرات االختبار 
خصائصيا اسس 

انواع فقرات االختبار 
خصائصيا اسس 

 صياغتو

المناقشة 
 الجماعية

المشاركة 
الصفية في 
تحضير 
 المحاضرة
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 صياغتيا  
تمكيف الطمبة مف معرفة  ساعات 3 الخامس

فقرات صياغة   وفيـ 
 االختباروانواعيا

 اسس ترتيب الفقرات
مبادئ تطبيؽ 

 االختبار

صياغة فقرات 
 االختباروانواعيا

 اسس ترتيب الفقرات
 مبادئ تطبيؽ االختبار

المشاركة  المحاضرة
الصفية في 
تحضير 
 المحاضرة

   امتحػػاف شيػػػري  ساعات 3 السادس
تمكيف الطمبة مف  ساعات 3 السابع

صدؽ ال  معرفة وفيـ 
تعريفو انواعو 
استخراج اليات 

الثبات      الصدؽ
 تعريفو خصائصو

الصدؽ تعريفو انواعو 
     استخراج اليات الصدؽ
 الثبات تعريفو خصائصو

االلقاء 
 والماقشة

المشاركة 
الصفية في 
تحضير 
 المحاضرة

تمكيف الطمبة مف  ساعات 3 الثامف
  معرفة وفيـ 

 االختبارات الشفوية

االلقاء  شفويةاالختبارات ال
 واالستجواب

المشاركة 
الصفية في 
تحضير 
 المحاضرة

تمكيف الطمبة مف  ساعات 3 التاسع
  معرفة وفيـ 

اختبارات الذكاء 
 تعريفيا انواعيا

اختبارات الذكاء تعريفيا 
 انواعيا

االلقاء 
 واالستجواب

المشاركة 
الصفية في 
تحضير 
 المحاضرة

تمكيف الطمبة مف  ساعات 3 العاشر
مقاييس   فة وفيـ معر 

 الشخصية والميوؿ

مقاييس الشخصية 
 والميوؿ

االلقاء 
واالستجواب 

 والمناقشة

المشاركة 
الصفية في 
تحضير 
 المحاضرة

الحادي 
 عشر

تمكيف الطمبة مف  ساعات 3
ادوات   معرفة وفيـ 

 القياس الال اختبارية

ادوات القيػػػػػػػػػػػػػاس الػػػػػػػػػػػػػػال 
 اختبارية

االلقاء 
 واالستجواب

المشاركة 
في  الصفية
تحضير 
 المحاضرة
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 البنية التحتية  .75
 - ػ الكتب المقررة المطموبة 1
االختبارات االحصيمية المدرسية)اسس بناء وتحميؿ اسئمتيا( ا.د  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 عبد الواحد حميد الكبيسي         ا.د ىادي مشعاف ربيع
والمراجع التي يوصى بيا                 اػ الكتب 

 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (
 التقويـ والقياس النفسي والتربوي،رمزية الغريب 

مبادئ القياس والتقويـ التربوي لمطالب الجامعي والمعمـ 
 العربي،سبع ابو لبدة

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 ع التربويةعدد مف المواق

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .76

   
 العمؿ عمى تزويد الكمية باحدث المصادر والمراجع في العمـو التربوية والنفسية وطرائؽ التدريس .

 اضافة الى تزويد القاعات الدراسية بالمستحداث التكنولوجية .
 س الحديثة .تجييز القاعات الدراسية مف حيث الحجـ واالثاث  لتنفيذ طرائؽ التدري

 
 

 نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 

 

   امتحاف شيري  ساعات 3 الثاني عشر

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛
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 كمية التربية االساسية  ة التعميميةالمؤسس .161

 االرشاد النفسي  القسـ العممي  / المركز .162

 Coun 3311/ النظريات االرشادية اسـ / رمز المقرر .163

  الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .164

 الخامس/ الثالثة الفصؿ / السنة .165

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .166

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .167

 أىداؼ المقرر .168

 النظريات االرشاديةتمكيف الطمبة مف معرفة ابرز  -3
 النظريات االرشاديةتمكيف الطمبة مف فيـ فوائد ووظائؼ -9
 تعريؼ الطمبة باىـ المصادر-3
    النظريات االرشاديةتمكيف الطمبة مف تحميؿ العالقة بيف 4
 النظريات االرشاديةتعريؼ الطمبة بميارات وطرؽ وأنواع 5
 
 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .77

 األىداؼ المعرفية   -أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لالطار النظري لإلرشاد        --1أ
 النظريات االرشادية تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لتعريؼ  -9أ
 النظريات االرشادية عمى المعرفة والفيـ ألبرز تمكيف الطمبة مف الحصوؿ  -3أ
 النظريات االرشادية تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ وتحميؿ وتفسير  -4أ
 النظريات االرشادية تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ بأىـ المصادر  -5أ
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 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 ويفسر اسبابيا ودوافعيا النظريات االرشادية يؿ تحم - 1ب
 النظريات االرشادية يقارف بيف -9ج
 صياغة النظريات االرشادية يقيـ بعض الشخصيات المشيورة  وأثرىا في -3ج
 النظريات االرشادية يجمع معمومات عف اىـ -4ج   
-     
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 
 االلقاء او المحاضرة-1
 ستجواباال -9
 المناقشة ومطالبة الطمبة بزيارة المكتبة وشبكة المعمومات الدولية االنترنيت-3
 
 

 طرائؽ التقييـ      
 االختبارات اليومية باسئمة بيتية تتعمؽ  بمادة الدراسية-1
 وتحديد درجات ليا النظريات االرشادية تقديـ اوراؽ بحثية فييا خطة عممية محكمة عف  -9
 بارات  شيرية باسئمة موضوعية ومقاليةاجراء اخت-3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 لمنظريات االرشادية اف يفسر ويحمؿ االطار النظري -1ج
 النظريات االرشادية يقارف بيف  -9ج
 النظريات االرشادية يقيـ بعض النصوص والمعمومات عف -3ج
 النظريات االرشادية يفرؽ بيف أنواع    -4ج

  
 رائؽ التعميـ والتعمـ ط    
 حؿ المشكالت  -7
 العصؼ الدىني  -8
 المحاكاة -9
 
 طرائؽ التقييـ    
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 امتحاف تحريري -4
       لمنظريات االرشادية طمب اجراء مقارنات بيف شخصيات وضعت االطار النظري  -5
 النظريات االرشادية كتابة بحوث عف   -6
 

 األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات  -د 
 النظريات االرشادية تمكيف الطالب مف كتابة ورقة بحثية عف احد مواضيع   -1د
 النظريات االرشادية تمكيف الطالب مف تمخيص مرجع او مصدر عف  -9د
 تطوير قدرة الطالب في تحميؿ المعمومات  -3د

 النظريات االرشادية وسائؿ وأساليب تمكيف الطالب مف استخداـ -4د   
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 بنية المقرر .78
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

تمكيف الطمبة مف  9 االوؿ 
النظريات  تعريؼ  
 االرشادية

النظريات  تعريؼ  
 االرشادية

االلقا -6
 ء 

المنا -7
 قشة

امتحانات 
 يومية 

تمكيف الطمبة مف  9 الثاني
معرفة اسباب تعدد 
 النظريات االرشادية

تعدد نظريات االرشاد 
 النفسي

حؿ 
 المشكالت

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

تمكيف الطمبة مف  9 الثالث
معرفة سمات النظرية 

 الجيدة

المناقشة  سمات النظرية الجيدة
 واالستجواب

المشاركة 
 الصفية 

ف تمكيف الطمبة م 9 الرابع
معرفة اىـ النظريات 

 االرشادية 

النظريات  اىـ 
 االرشادية

األلقاء 
 المناقشة

امتحانات 
 يومية

تمكيف الطمبة مف  9 الخامس
معرفة نظرية التحميؿ 

 النفسي

سمات ومسممات 
 نظرية التحميؿ النفسي

حؿ 
 المشكالت

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

تمكيف الطمبة مف  9 السادس
معرفة نظرية العالج 

 االنفعالي -عقالني ال

سمات ومسممات 
 نظرية العالج العقالني

المناقشة 
 واالستجواب

امتحانات 
 يومية

تمكيف الطمبة مف  9 السابع
 معرفة نظرية الذات

سمات ومسممات 
 نظرية الذات

المناقشة 
 واالستجواب

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

تمكيف الطمبة مف  9 الثامف
معرفة النظرية 

 السموكية

سممات سمات وم
 النظرية السموكية

حؿ 
 المشكالت

 مشاركة صفية

تمكيف الطمبة مف  9 التاسع
معرفة  النظرية 

 المعرفية  -السموكية 

سمات ومسممات 
 –النظرية السموكية 

 المعرفية

 مشاركة صفية مناقشة 
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 البنية التحتية  .79
 النصوص االساسية -1 ػ الكتب المقررة المطموبة 1

 الكتب المقررة-9
 اخرى-3

زىراف ، حامد ، نظريات االرشاد النفسي ، دار عالـ   -9 جع الرئيسية )المصادر(  ػ المرا9
 1985الكتب ، مصر ، 

باترسوف ، نظريات االرشاد النفسي ، دار القمـ ، - -3
 . 1991الكويت ، 

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

لكريـ ، االرشاد النفسي واالضطرابات االنفعالية احمد  عبد ا– 1
 . 9111، دار الثقافة ، عماف ، 

عدناف يوسؼ العتوـ ، عمـ النفس المعرفي النظرية  -9

تمكيف الطمبة مف  9 العاشر
معرفة  النظرية 

 المعرفية 

سمات ومسممات 
 النظرية المعرفية

حؿ 
 مشكالتال

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

الحادي 
 عشر

تمكيف الطمبة مف  9
معرفة  النظرية 
 التحميميوف الجدد

نبذة عف حياة سوليفاف 
وتفسيره لمسموؾ 

 االنساني

 امتحاف يومي االلقاء

تمكيف الطمبة مف  9 الثاني عشر
معرفة نظرية التعمـ 

 االجتماعي

نبذة عف حياة باندورا 
وتفسيره لمسموؾ 

 انياالنس

كتابة ورقة  االلقاء
 عف الموضوع

تمكيف الطمبة مف  9 الثالث عشر
معرفة نظرية والكؼ 

 المتبادؿ

نبذة عف حياة ويمبي 
وتفسيره لمسموؾ 

 االنساني

 امتحاف يومي المناقشة

تمكيف الطمبة مف  9 الرابع عشر
معرفة نظرية التنظيـ 

 االدراكي

نبذة عف حياة 
الجشطالت وتفسيرىـ 

 سانيلمسموؾ االن

المناقشة 
 وااللقاء

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

الخامس 
 عشر

تمكيف الطمبة مف  9
 معرفة نظرية بياجيو

نبذة عف حياة بياجيو 
وتفسيره لمسموؾ 

 االنساني

 امتحاف يومي المناقشة
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  . 9111والتطبيؽ ، دار المسيرة ، عماف ، 

 الموسوعة االوربية -9ويكيبيديا   -3 ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت  

 
 قرر الدراسي خطة تطوير الم .81

 االفادة مف خدمات المكتبات االلكترونية وشبكة المعمومات الدولية -1  
 قياـ بدورات تطويرية لمطمبة وتدريسييف -9
 القياـ بالسفرات العممية -3

 

 نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 

 جامعة ديالى المؤسسة التعميمية .169

 النفسي والتوجيو التربوي االرشاد      القسـ العممي  / المركز .171

 Coun 3312/ عمـ نفس الشخصية اسـ / رمز المقرر .171

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .172

 الخامس/الثالثة الفصؿ / السنة .173

 45 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .174

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .175

مف الطالب تحقيقيا يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة 
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛
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 أىداؼ المقرر .176

 جعؿ الطالب يمـ باىـ نظريات الشخصية وبنائيا
 معرفة الفروؽ الفردية بيف االشخاص 

 ونقد النظريات العمميةتنمية قدرة الطالب عمى دراسة 
 جعؿ الطالب قادرا عمى استخداـ مبادئ النظريات 

 
 
 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .81

 األىداؼ المعرفية   -أ
 جعؿ الطالب ممـ باىـ النظريات الموثوقة في الشخصية -1أ
 مبادئ وقوانيف النظريةجعؿ الطالب قادرا عمى فيـ اسس تقيـ الشخصية مف خالؿ  -9أ
 جعؿ الطالب مدرؾ الىـ اسباب اختالؼ وتنوع النظريات في الشخصية -3أ
 جعؿ الطالب قادرا عمى تمييز النظرية الجيدة وتقييميا -4أ
  -5أ
   -6أ
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 االرشاد والتوجيو جعؿ الطالب قادرا عمى استخداـ النظريات المختمفة في عممو في – 1ب
جعؿ الطالب قادرا عمى استخداـ مبادئ النظريات في عممية تشخيص الخمؿ في الشخصية لدى  – 9ب

 الطالب مستقبال
 جعؿ الطالب قادرا عمى انتقاد النظريات وتشخيص الخمؿ – 3ب
     -4ب
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 معمومات ومنيا:استخداـ كؿ الطرؽ التربوية الممكنو في اعطاء ال
 طريقة المناقشة وطرح االسئمة -1
 طريقة حؿ المشكمة -9
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 طريقة المياـ الصغيرة لممجموعات -3
 طريقة المحاظرات المصغرة -4
 العصؼ الذىني. -5
 

 طرائؽ التقييـ      
 
 االسئمة داخؿ الصؼ لمعرفة مقدار فيـ الطمبة -1
 االمتحانات اليومية المصغرة -9
 رير والبحوثكتابة التقا-3
 االختبارات الشيرية -4
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 يفيـ الطالب طريقة التعامؿ مع االفراد وفقا لسمات شخصياتيـ -1ج
 جعؿ الطالب قادرا عمى التعبير عف نفسو ومشاعره وافكاره بطريقة حره -9ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 
 الصغيرة  طريقة المجموعات -1
 توجيو االسئمة -9
 عرض ومناقشة حاالت )الفديو واالفالـ العممية القصيرة(-3
 
 طرائؽ التقييـ    
 المناقشة واالسئمة الموجية -1
 مناقشة حاالت والتعرؼ عمى خصائصيا وسماتيا الشخصيىة -9
 

 بمية التوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقا -د 
 تنمية قدرة الطالب عمى تحسيف واستحضار خصائص الشخصية الجيدة وتشجيعيا -1د
التعامؿ مع االنحرافات واضطرابات الشخصية التي يمكف اف تنشاء لدى طالبو مستقبال والتعامؿ  -9د
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 معيا 
 واضيع العممية االخرىانتقاؿ اثر التعمـ في نقد ودراسة نظريات الشخصية الى الم -3د
    -4د
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 البنية التحتية  .83
  ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 .Theories of personality , Richard M-1 ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

Ryckman,on Thomson Wadsworth,USA. Ninth 

 بنية المقرر .89
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

تعميـ الطالب ماىي  4 االوؿ
الشخصية وكيؼ 

 تعرؼ ولماذا

المحاضرة  تعريؼ الشخصية
 والنقاش

االسئمة 
 الموجية

تالفات تعمـ اىـ االخ 4 الثاني
في تعريؼ الشخصية 
ونظرياتيا واالنتقادات 

الموجية الى كؿ 
 تعريؼ ونظرية ولماذا

االختالفات بيف 
نظريات الشخصية 

 وتنوعيا

المحاضرة ، 
النقاش ، 
العصؼ 
 الذىني

االسئمة 
الموجية 
 والنقاش

اىـ نظريات الشخصية  4 الثالث
 ونشائتيا

المبادئ واالسس التي 
بنيت عمى اساسيا 

 اتالنظري

محاضرة  
 والنقاش 

االشئمة 
الموجية 

واالمتحاف 
 اليومي 

اىـ سمات الشخصية  4 الرابع
 االنسانية وخصائصيا

نظرية السمات في 
 الشخصية

االلقاء 
 والنقاش

االسئمة 
 الموجية 

اىـ مبادئ النظرية  4 الخامس 
 وافتراظاتيا

العصؼ  نظرية التحميؿ النفسي
الذىني 
 والنقاش

االسئمة 
الموجية 

واالمتحاف 
 اليومي 

فرضيات النظرية  4 السادس 
 السموكية ومبادئيا 

العصؼ  النظرية السموكية
الذىني 

والمحاظرة 
 والنقاش 

 اسئمة ونقاش 

    االمتحاف النيائي  السابع
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Edition, 2006. 
2-The Personality Puzzle, David C. Funder, 
W.W. NORTON & COMPANY, NEW YORK, 
Second Edition, 2001 

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

–محمد السيد عبدالرحمف ، دار قباء –نظريات الشخصية 
  1998القاىرة 

www.ao-سيكولوجية الشخصية، اسعد االمارة 
academy.org 

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

com/tag/www.8gharb.  مدخؿ الى نظريات الشخصية 
-http://www.slideshare.net/VivieChabie/1

personality-of-theories  
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .84

   
 لنظريات والبحوث الحديثة.التنوع في مصادر المعمومات واالعتماد عمى ا -1
 التدريب عمى نقد وتقييـ النظريات المختمفة. -9
 استخداـ اسس ومبادئ النظريات في المواقؼ العممية اثناء تطبيؽ االرشاد داخؿ المدارس. -3
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ao-academy.org/
http://www.ao-academy.org/
http://www.ao-academy.org/
http://www.8gharb.com/tag/
http://www.8gharb.com/tag/
http://www.slideshare.net/VivieChabie/1-theories-of-personality
http://www.slideshare.net/VivieChabie/1-theories-of-personality
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 موذج وصؼ المقررن

 

 وصؼ المقرر

 

 جامعة ديالى / كمية التربية االساسية  المؤسسة التعميمية .177

 االرشاد النفسي والتوجيو التربوي    القسـ العممي  / المركز .178

 Coun 3313/ تفوؽ عقمي اسـ / رمز المقرر .179

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .181

 / الثالثة الخامس الفصؿ / السنة .181

 45 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .182

 9119/:1/11 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .183

 أىداؼ المقرر .184

اء والموىبػػة والتفػػوؽ العقمػػي ييػػدؼ المقػػرر لتزويػػد الطمبػػة بخمفيػػة عامػػة عػػف مفػػاىيـ الػػذكاليػػدؼ العػػاـ لممقػػرر: 
واإلبداع ونشأتيا، والتفريػؽ بػيف المصػطمحات المختمفػة : كالػذكاء والعبقريػة و التفػوؽ العقمػي والموىبػة واإلبػداع، 

بمحكػػػات وأسػػػاليب الكشػػػؼ عػػػف المتفػػػوقيف   والتعػػػرؼ عمػػػى خصػػػائص وسػػػمات المتفػػػوقيف والموىػػػوبيف، واإللمػػػاـ
عداد معممييـ، والتعريؼ بدور األسرة والموىوبيف، والتعرؼ عمى برامج رعاي تيـ ومشكالتيـ وأساليب إرشادىـ، وا 

 ومنو تتفرع عدد مف االىداؼ ىي .والمدرسة في رعايتيـ
 .الماـ الطمبة باالخممفية التاريخية لمراحؿ تطور تربية الموىوبيف .7
التعرؼ إلى خطوات التوجيو الميني ومتطمبات نجاحو في مؤسسات التعميـ   .8

لتعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات ا
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛
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 ب ، والمشكالت والعقبات التي تواجيووالتدري
بياف دور النظرية في مجاؿ التوجيو الميني واستعراض بعض النظريات في النمو  .9

 الميني
  التعريؼ بأدوات جمع البيانات التي يتطمبيا التوجيو واإلرشاد الميني  .11
العمؿ عمى خمؽ اتجاه ايجابي لدور التوجيو واإلرشاد الميني في حياة الفرد  .11

 مية المجتمع.وتن
تثميف دور اإلرشاد الميني في تعريؼ الطالب بقدراتو وميولو لموصوؿ بو إلى  .12

 . الرضا الميني المستقبمي الذي ينشده الفرد والمجتمع 
 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .85

 األىداؼ المعرفية   -أ
 وصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر: 

 ف الطالب قادرًا عمى أف:أف يكو 

 يشرح مفيـو التفوؽ واالبتكار والموىبة واإلبداع -1

  يذكر أساليب الكشؼ عف الموىبة -9

 يطبؽ مقاييس التفوؽ واالبتكار  -3

  يقارف بيف برامج المتفوقيف.. -4

 
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 د .والمتفوقين الموىوبيف خصائص عمى يتعرؼ- 1ب
 ..ليـ الخدمة تقديـ وأساليب ليـ، التربوية المقدمة والبرامج والمتفوقيف، الموىوبيف فئات عمى تعرؼ-9
  .المختمفة الموىبة ونظريات نماذج بيف يقارف-3
 الكشؼ بيانات معالجة استخداـ استراتيجيات ويجيد المختمفة، الموىوبيف عف الكشؼ نماذج يطبؽ-4

 .عنيـ
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 إستراتيجية المحاضرة . -
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 إستراتيجية المناقشة والحوار. -
 التعمـ التعاونى  -
 العصؼ الذىنى  -

 طرائؽ التقييـ      
 األسئمة الشفيية . -
 الواجبات والتكاليؼ الفردية والجماعية .  -
 اإلختبارات الفصمية . -
 اإلختبار النيائي.  -
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 ألخر المبني عمي أسس عممية موضوعية .تتقبؿ الرأي ا-1
 بشكؿ إيجابي وفعاؿ مبة تتواصؿ مع الط -9

 وصؼ لميارات العالقات الشخصية والقدرة عمى تحمؿ المسؤولية المطموب تطويرىا:  -5
 تعبر عف وجية نظرىا ممتزمة بأداب الحوار واإلستماع لمرأي األخر . -6

 
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 مـ التعاونى .التع -        
 ورش العمؿ. -
 العصؼ الذىني .-
 حؿ المشكالت .-
 التعمـ الذاتى .  -
 طرائؽ التقييـ    

 . المالحظة المباشرة  -
 التكاليؼ واألنشطة البحثية . -
 الحوار الفعاؿ فى المناقشة .  -
 التقويـ الذاتى . -
 مقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتع -د 

صؼ بإيجاز أية خطط يتـ تنفيذىا لتطوير وتحسيف  المقرر الدراسي : )مثؿ االستخداـ المتزايد -1
لتقنية المعمومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجاؿ 

 الدراسة(:  
ترنت لمتعرؼ عمي  التجارب العالمية فى الميداف التربوي وتحميؿ الكتب اإلستفادة مف مواقع اإلن-  9 
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 المرتبطة بالتفوؽ العقمي.
 التدريب عمى ميارات التعمـ الذاتى وميارات التعمـ المستمر .-  3 
 المشاركة فى تقديـ مقترحات لقضايا التفوؽ العقمي - 4 
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 بنية المقرر .86
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 لمطموبةا
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

التعرؼ عمى مفيوـ  3 1
–وتعريفات الموىبة 

التفوؽ  –العبقرية 
 -الذكاء –العقمي 
 اإلبداع

تمييد ومصطمحات  
 العربية المفاىيـ
 لمموىبة واألجنبية
   والتفوؽ

 التقويـ البنائي المحاضرة

نشأة وتطور التفوؽ  3 9
  بداع عبر التاريخ واال

 الموىبة لدراسة مدخؿ 
 والتفوؽ

المناقشة 
 واالستجواب

==== 

المنحنى االعتدالي - 3 3
لمذكاء والتحصيؿ 

 الدراسي  

الحاجة إلى التوجيو 
الميني ،وأىميتو 

 وأىدافو 

التعمـ 
 التعاوني

==== 

العوامؿ المؤثرة عمى  - 3 4
التفوؽ العقمي وطرؽ 
 ة الدراسة لمعوامؿ البيئي

 العوامؿ بعض اثر
 عمى والبيئية الوراثية
 والتفوؽ الموىبة

 ==== المناقشة

خصائص المتفوقيف  - 3 5
 عقميا الجسمية والعقمية 

 الموىوبيف خصائص 
 المعرفية والمتفوقيف

العصؼ 
 الذىني

==== 

أساليب الكشؼ عف  - 3 6
المتفوقيف، أىمية 

الكشؼ ،خطط الكشؼ 
 ، النموذج اليرمي    

 عف الكشؼ بأسالي
 والموىوبيف المتفوقيف

 ==== المناقشة

االختبار االوؿ في   أختبار تحريري 3 7
 المادة السابقة

 مقالي أختبار مقالي

مفيـو اإلبداع - 3 8
ومكوناتو ، التعريؼ 

 والمؤثرات  .

التعمـ  اإلبداع
 التعاوني

 التقويـ البنائي 

9 
 

برامج المتفوقيف  - 3
 والموىوبيف والمبادرات

 والتخطيط  

 الموىوبيف برامج
 والمتفوقيف

 ==== المناقشة
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 البنية التحتية  .87

 ال توجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 والتفػػػػػػػػوؽ الموىبػػػػػػػػة : (1999عمػػػػػػػػي) محمػػػػػػػػد أديػػػػػػػػب - . ج )المصادر(   ػ المراجع الرئيسية9

   العربية. اإلمارات الجامعي، الكتاب دار واإلبداع،
اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

) المجالت العممية ، التقارير ،....  
) 

 خصائصيا العقمية، القدرات (:1985محمود) وحية  إبراىيـ-
 القاىرة. المعارؼ، دار وقياسيا،

 دار واالبتكار، العقمي التفوؽ (:1977) الغفار عبد السالـ عبد -

برامج التسريع  - 3 11
،مشكالت المتفوقيف 

 والموىوبيف 

   
 الموىوبيف مشكالت
 والمتفوقيف

العصؼ 
 الذىني

==== 

زيارة الحدى مدارس  زيارة ميدانية 3 11
 المتفوقيف

المناقشة  -
 والحوار

عرض مقاطع 
 فيديو
الزيارة 
 الميدانية

 لمناقشاتا
 والمشاركة
 .الصفية
 الزيارات تقييـ

 الميدانيو

صفات معمـ  - 3 19
 المتفوقيف والموىوبيف

 المعمـ دور   
 وخصائصو

 

المناقشة 
 واالستجواب

===== 

ورشة عمؿ + تقارير  3 13
 عف الزيارة الميدانية

التعمـ  ورشة عمؿ  
 التعاوني

 االختبارات
 .التحصيمية
 المشاركة
 .الصفية
 عروض تقييـ

 الطالب
 والمدرسة األسرة دور 3 14

 المتفوقيف رعاية في
   

 دور االسرة
المناقشة 

 واالستجواب
 التقويـ البنائي

    أختبار تحريري 3 15
 االختبار الثاني

أختبار مقالي 
 وموضوعي

مقاؿ + 
 موضوعي
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 القاىرة. العربية، النيضة
 المساعدة. المراجع

 
 والموىبة العقمي التفوؽ .) 2116 ( إبراىيـ نوره السميماف، - 

 .الرياض .واإلبداع
 والتفوؽ الموىبة .) 2008 ( رواف ج الرحمف عبد فتحي -

 .الفكر دار : عماف .داعواالب
 المتميزيف تربية إلى مدخؿ .1991 ( السرور ىايؿ ناديا -

 الفكر دار :عماف) والموىوبيف

 الموىبة .2011 ( وآخروف المعايطة الرحمف عبد خميؿ -
 الفكر دار :عماف . والتفوؽ

 تربية في عالمية وبرامج مفاىيـ2011 ( السرور ناديا -
 الموىوبيف( و المتميزيف

 التربوية البرامج في مقدمة  1999 ( افسميم عمي -
 .(عقميا المتفوقيف و لمموىوبيف

 
ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع 

ا يتضمنو مف مواقع تربوية مو edu search ,google موقع  االنترنيت ....
 تتصؿ بالمقرر 

 tenwww.gesموقع جمعية جستيف لمعمـو التربوية : -
.com  

موقع أطفاؿ الخميج لإلرشاد األسري : -
http://www.gulfkids.com  

 www.ksu.edu.sa/sitesموقع جامعة الممؾ سعود : -

 http//www.irshady.com/t4307.htmlموقع إرشادى :-
           

http://www.gesten/
http://www.gulfkids.com/
http://www.gulfkids.com/
http://www.ksu.edu.sa/sites
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   http://www.apa.orgالجمعية  األمريكية  لعمـ النفس -

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

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .88
 خبرات التعميـ الموازي فى الكميات المناظرة المعتمدة . اإلستفادة مف   -5

 التعديؿ فى ضوء  النظريات واإلتجاىات الحديثة.  -6

 التركيز عمي استراتيجيات التعمـ النشط .  -7

 استخداـ ورش العمؿ .  -8

 

 نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 جامعة ديالي / كمية التربية االساسية  المؤسسة التعميمية .185

 النفسي و التوجيو التربوي  االرشاد    القسـ العممي  / المركز .186

 Coun 3314المقابمة االرشادية / اسـ / رمز المقرر .187

 الزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .188

 / الثالثة الخامس  الفصؿ / السنة .189

عمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات الت
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛

http://www.apa.org/
http://cocegypt.8m.com/index.htm
http://cocegypt.8m.com/index.htm
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 ساعة 31  عدد الساعات الدراسية )الكمي( .191

 9119/      11/     1     تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .191

 رًا عمىأىداؼ المقرر إف يكوف الطالب في نياية السنة الدراسية قاد .192

 يعرؼ معنى المقابمة االرشادية  -1   
 يعرؼ انواع المقابمة االرشادية -9   

 جعؿ الطالب يعرؼ اىمية المقابمة االرشادية -3
 يوضح مزايا وعيوب المقابمة االرشادية -4
 يعرؼ انماط المقابمة االبتدائية -5
 يعرؼ اقفاؿ المقابمة االبتدائية -6
 والعالجية . يعرؼ مفيوـ المقابالت التشخيصية -7
 يعرؼ طرؽ افتتاح المقابمة االرشادية -8

 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .89

 األىداؼ المعرفية   -أ
 يعرؼ معنى  المقابمة االرشادية  -أ  
 يعرؼ معرفة اىمية  المقابمة االرشادية -9أ 
 جعؿ الطالب يعرؼ كيؼ تطورت  المقابمة االرشادية -3أ
 وضح  مزايا وعيوب المقابمة االرشاديةي -4أ 
 يعرؼ انماط المقابمة االبتدائي -5أ
 يعرؼ  مفيوـ المقابالت التشخيصية والعالجية . -6أ
 يعرؼ  طرؽ افتتاح المقابمة االرشادية -7أ

 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر. اف تتكوف لدى الطمبة ميارات بالمفاىيـ االتية  -ب 
 ى  المقابمة االرشاديةيوضح معن  -1ب
 يبيف اىمية  المقابمة االرشادية -9ب 
 يحمؿ عوامؿ نجاح  المقابمة االرشادية -3ب
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 يوضح  مزايا وعيوب المقابمة االرشادية -4ب 
 يعرؼ  طرؽ افتتاح المقابمة االرشادية -5ب
 يفيـ  المقابالت التشخيصية والعالجية  -6ب

 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
اية الفصؿ يجري ابالغ الطمبة بمفردات المقرر الدراسي ومصادر المعمومات ) الكتب ذات العالقة ، في بد

الدوريات ، الرسائؿ الجامعية( وتوزع المفردات عمى اسابيع الفصؿ الدراسي، واساليب التقويـ التي سيجري 
 اتباعيا ، وكاالتي:

الدراسي عف طريؽ االستعانة بمصادر المعمومات  . تييئة المحاضرات وفقا لمتسمسؿ الذي ورد في المقرر1
 سابقة الذكر.  

 . ابالغ الطمبة عف موضوع المحاضرة القادمة بقصد التييئة.9
 . الطمب مف الطمبة تقديـ اوراؽ تخص موضوعا او اكثر مف الموضوعات قيد الدراسة.3

 طرائؽ التقييـ      
سبوع الخامس مف الفصؿ الدراسي والثاني بعد االسبوع . اجراء امتحانيف فصمييف االوؿ بعد انقضاء اال

الحادي عشر مف الفصؿ الدراسي وتراعى في كؿ امتحاف المستويات العقمية ) التذكر ، التطبيؽ، 
% مف التحصيؿ الكمي عمى اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة 41االستكشاؼ( حيث درجة التقويـ ليا 

 الطالب وحجـ مشاركتو اليومية. 
% مف التحصيؿ ووفؽ توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع االسئمة 61متحاف نياية الفصؿ الدراسي ولو . ا9

 شمولية محتوى المقرر الدراسي والمستويات العقمية ) التذكر ، التطبيؽ، االستكشاؼ(.
 األىداؼ الوجدانية والقيمية :اف يكوف الطالب قادرا عمى  -ج

 اديةتعريؼ باىمية التقنيات االرش-1ج
 تكويف اتجاىات ايجابية نحو المادة-9ج
 تنمية روح التعاوف بيف الطمبة اثناء حؿ الواجبات-3ج
 االىمية الجمالية لممادة  -4ج
 تنمية القيـ االنسانية و االخالقية -59
 تنمية القيـ الروحية -63

  
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     

عميـ الميارات بشكؿ مباشر وصريح معززة باألمثمة مف التقنيات يستخدـ عادة اسموب التعميـ المباشر حيث تتـ ت
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 االرشادية لمراحؿ التعميـ االساس . وكذلؾ اتباع طريقة المحاضرة . وااللقاء . والمناقشة  .

 طرائؽ التقييـ    
 تأتي ضمنا مع عمميات التقييـ بالمقرر الدراسي التي تحصؿ اثناء ونياية الفصؿ الدراسي.

 -بارات باانواعيا ، المشاركات في االنشطة الصفية . وكذلؾ : مثؿ االخت
 االختبارات التحريرية--
 االختبارات اليومية--
 االختبارات الشيرية-
 كتابة بحوث عف الظواىر والمشكالت التي تخص المادة -

 والتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ  -د 
 تمكيف الطمبة مف كتابة ورقة بحثية عف احد مواضيع المقابمة االرشادية -1د
 تمكيف الطمبة  مف تمخيص مصدر عف  المقابمة االرشادية  -9د
 تطوير قدرة الطالب عمى تحميؿ المعمومات -3د
 تمكيف الطالب مف استخداـ المقابمة االرشادية -4د
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 بنية المقرر .91
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

تمكيف الطمبة مف   9   االوؿ
تعريؼ المقابمة 
 االرشادية

تعريؼ المقابمة 
 االرشادية

المحاضرة 
والمناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تمكيف الطمبة مف  9 الثاني
معرفة اىمية المقابمة 

ديةاالرشا  

اىمية المقابمة 
 االرشادية

المحاضرة 
والمناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تمكيف الطمبة مف  9 الثالث
معرفة اىداؼ المقابمة 
 االرشادية

اىداؼ المقابمة 
 االرشادية

المحاضرة 
والمناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تمكيف الطمبة مف  9 الرابع
معرفة  انواع 
المقابالت المقابمة 

رشاديةاال  

انواع المقابالت 
 االرشادية

المحاضرة 
والمناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تمكيف الطمبة مف  9 الخامس
معرفة مزايا وعيوب 
 المقابمة االرشادية 

مزايا وعيوب المقابمة 
 االرشادية

المحاضرة 
والمناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تمكيف الطمبة مف  9 السادس
ة معرفة معنى المقابم
 االبتدائية

معنى المقابمة 
 االبتدائية

المحاضرة 
والمناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تمكيف الطمبة مف  9 السابع
معرفة اقفاؿ المقابمة 
 االبتدائية

المحاضرة  اقفاؿ المقابمة االبتدائية
والمناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تمكيف الطمبة مف  9 الثامف
معرفة المقابالت 

ة والعالجيةالتشخيصي  

المقابالت التشخيصية 
 والعالجية

المحاضرة 
والمناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

9  التاسع  تمكيف الطمبة مف  
معرفة مفيوـ 

مفيوـ المقابالت 
 التشخيصية والعالجية

المحاضرة 
والمناقشة 

 تقويـ بنائي
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 البنية التحتية  .91
 ال توجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
االمقابمة في الرشاد والعالج النفسي /ماىر محمد عمر/دار  -- ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 .9119المعرفة الجامعية/
االرشاد النفسي في المدرسة/احمد عبدالمطيؼ ابو اسعد/دار  -

 .9119المسيرة 
 

التي يوصى بيا                  اػ الكتب والمراجع
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

تعديؿ السموؾ االنساني/جماؿ محمد الخطيب /دار الفكر/ 
9119 

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 المواقع العربية و االجنبية المعترؼ بيا عالمياً 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .99

 وير المقرر وفقا لممتطمبات الذي تظير في تطوير المناىج  في مراحؿ التعميـ االساس.يتـ تط1
 . يتـ تطوير المقرر وفقا لممتطمبات الذي تظير في تطوير المناىج في النظاـ العالمي9
 
 
 

المقابالت التشخيصية 
 والعالجية

 واالستجواب

 تمكيف الطمبة مف  العاشر
معرفة مراحؿ 
المقابالت التشخيصية 
 والعالجية

مراحؿ المقابالت 
 التشخيصية والعالجية

المحاضرة 
والمناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

الحادي 
 عشر

تمكيف الطمبة مف  
معرفة طرؽ فتتاح 
 المقابمة االرشادية

طرؽ فتتاح المقابمة 
 االرشادية

المحاضرة 
والمناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي
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 صؼ المقررنموذج و 

 

 جامعة ديالى/ كمية التربية االساسية المؤسسة التعميمية .193

 القسـ العممي/ االرشاد النفسي والتوجيو التربوي    القسـ العممي  / المركز .194

  9316Counطرائؽ واساليب ارشادية  /  اسـ / رمز المقرر .195

 الزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .196

 الثالثة/ السادس الفصؿ / السنة .197

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .198

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .199

 أىداؼ المقرر .211

 .  فيـ واستيعاب فمسفة واىداؼ طرائؽ واساليب االرشاد  التربوي .1
 معرفة االطار النظري لالرشاد. .2
 جعؿ الطالب ممـ باخالقيات العمؿ االرشادي .3
 معرفة ادوار المدرس المرشد والمرشد النفسي المدرسي. .4
 التعرؼ عمى العالقة المينية االرشادية.  .5
 التعرؼ عمى اىمية المعمومات االساسية لمعممية االرشادية. .6
 معرفة الطالب طرؽ واساليب االرشاد. .7
 التعرؼ  عمى بعض المشكالت التي يواجييا المرشد في المدارس االبتدائية. .8

 

مف الطالب تحقيقيا  يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .93
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 األىداؼ المعرفية   -أ
 يعرؼ االرشاد الفردي والجماعي والمباشر وغير المباشر. -1أ
 يفسر الطالب العالقة المينية االرشادية.-9أ
 لتشابو واالختالؼ بيف االرشاد المباشر وغير المباشر.يعيف اوجو ا -3أ
 يوضح الطالب  مزايا وعيوب االرشاد الجماعي.-4أ
 يعدد الطالب خطوات االرشاد المباشر. -5أ
 يعطي امثمة عف المشكالت التي يواجييا المرشد في المدارس االبتدائية والمتوسطة.  -6أ
  األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 

 يقارف بيف االرشاد المباشر واالرشاد الغير مباشر. – 1ب
 يحمؿ اسباب بعض المشاكؿ التربوية ومواجيتيا. – 9ب
 يطبؽ كتابة  ورقة بحث في اي موضوع مف موضوعات االرشاد التربوي. – 3ب
 يجمع معمومات عف  الظواىر والمشكالت التربوية.    -4ب
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 
 د الطمبة باالساسيات والمواضيع المتعمقة  بالطرؽ واالساليب االرشادية تزوي .1
 توضيح وشرح المادة الدراسية مف قبؿ تدريسي مادة الطرائؽ واالساليب االرشادية.  .2
 مطالبة الطمبة بزيارة المكتبة  واالطالع عمى مصادر الطرؽ واالساليب االرشادية. .3
واقع االلكترونية  لمحصوؿ عمى معرفة اضافية  باالرشاد تحسيف ميارت الطمبة مف خالؿ زيارة الم .4

 والتوجيو. 
استخداـ طرائؽ االلقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج الى  .5

 طريقة المناقشة. 
 

 طرائؽ التقييـ      
 اختبارات يومية باسئمة محددة. .13
 صفية.وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة ال .14
 تكميؼ الطمبة بانجاز بحوث وتقارير عف المشكالت االرشادية وطرؽ معالجتيا. .15
 اختبارات شيرية باسئمة موضوعية ومقالية. .16

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 يدرؾ اىمية الطرؽ واالساليب االرشادية في التعامؿ مع المشكالت . -1ج
 ة . يعطي اىمية لممشكالت التي تتوجب حموؿ سريع-9ج
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 يمارس االنشطة االرشادية .-3ج
 يقيـ االنشطة االرشادية.   -4ج

  
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 

 استعماؿ  طريقة العروض التقديمية.  .1
 رسـ المخططات التوضيحية.  .2
 طريقة العصؼ الذىني.  .3
 طرائؽ التقييـ    
 
 ستنتاج . االمتحاف التحميؿ لقياس قدرة الطالب عمى التفكير والتحميؿ واال -
 طمب اجراء مقارنات بيف الطرؽ واالساليب االرشادية.  -
 كتابة بحوث عف الظواىر والمشكالت .  -
 امتحانات يومية بتوجيو اسئمة فكرية واستنتاجية.  -
 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 

 ستخداـ  المراجع والمصطمحات . ميارات ا-1د
 ميارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحميميا.  -9د
 ميارات استغالؿ ما متاح مف امكانات.-3د
 ميارات اجراء المقارنات عف الموضوع.   -4د
 ميارات اعداد المفاىيـ الخاصة عف الموضوع. -5د
 بنية المقرر .94

 
 
 

اسـ الوحدة / أو  موبةمخرجات التعمـ المط الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

التعرؼ عمى مفيـو االرشاد الفردي  9 1
 اىدافو فوائده مزاياه

ارشاد نفسي 
 فردي 

المناقشة 
 واالستجواب 

 تقويـ بنائي 

التعرؼ عمى مفيـو االرشاد الجمعي  9 9
عيوبو مزاياه اوجو االختالؼ بيف 

ارشاد نفسي 
 جماعي 

المناقشة 
 واالستجواب 

 تقويـ بنائي 
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  االرشاد الفردي والجمعي
التعرؼ عمى اىداؼ االرشاد  9 3

المباشر، خطواتو، خصائصو، 
 عيوبو، مميزاتو.

المناقشة  ارشاد مباشر
 واالستجواب 

 تقويـ بنائي 

التعرؼ عمى اىداؼ االرشاد غير  9 4
المباشر خصائصو مزاياه، اوجو 

 اد المباشر. التشابو بينو وبيف االرش

ارشاد غير 
 مباشر

المناقشة 
 واالستجواب 

 تقويـ بنائي 

المناقشة  ارشاد ديني  التعرؼ عمى مفيـو االرشاد الديني 9 5
 واالستجواب 

 تقويـ بنائي 

التعرؼ عمى اىداؼ االرشاد الديني   9 6
 واسسو وخصائصو

المناقشة  ارشاد ديني 
 واالستجواب 

 تقويـ بنائي 

عمى معالـ االرشاد الديني التعرؼ  9 7
 والصالة

المناقشة  ارشاد ديني 
 واالستجواب 

 تقويـ بنائي 

امتحاف الشير  امتحاف الشير االوؿ  9 8
 االوؿ 

 اختبارات مقالية اختبارات

التعرؼ عمى المسممات االساسية  9 9
 لالرشاد السموكي

المناقشة  ارشاد سموكي 
 واالستجواب 

 التقويـ البنائي 

التعرؼ عمى اساليب  االرشاد  9 11
 السموكي وخطواتو

المناقشة  ارشاد سموكي 
 واالستجواب 

 تقويـ بنائي 

التعرؼ عمى االسس النفسية لالرشاد  9 11
 بالمعب .فوائده اساليبو عيوبو 

المناقشة  ارشاد بالمعب 
 واالستجواب 

 تقويـ بنائي 

التعرؼ عمى انواع المعب وشروطو،  9 19
النفسي في االرشاد  دور االخصائي

 بالمعب .

المناقشة  ارشاد بالمعب 
 واالستجواب 

 تقويـ بنائي 

التعرؼ عمى االسس السيكولوجية  9 13
 لمشخصية  االفتراضات النظرية .

االرشاد العقالني 
االنفعالي 
 السموكي

المناقشة 
 واالستجواب 

 تقويـ بنائي 

التعرؼ عمى النظرية لالضطرابات  9 14
 لفنيات االرشادية النفسية وا

ارشاد عقالني 
 انفعالي سموكي 

المناقشة 
 واالستجواب 

 تقويـ بنائي 

 اختبارات مقالية  اختباراتامتحاف الشير  امتحاف شير ثاني  9 15
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 البنية التحتية  .95
 ال يوجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 .  9111ية ، مصطفى محمد احمد ، طرائؽ واساليب ارشاد ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 . 9111طرائؽ واساليب االرشاد، عمي محمد اميف، 
اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (
 .  9111طرائؽ واساليب ارشادية ، مصطفى محمد احمد ، 

 .9111طرائؽ واساليب االرشاد، عمي محمد اميف، 

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 محاضرات نوعية واالستضافة عمى المواقع االلكترونية.

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .96

   
اف يشمؿ المقرر الدراسي مراحؿ تطور المناىج، نظريات المناىج الحديثة،  اىمية تطوير المناىج حاجة 

 ىج، نماذج مف المناىج لبعض الدوؿ المتقدمة. المؤسسات التربوية الى تطوير المنا
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني 



الصفحة   

185 
 

  

 نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 

 جامعة ديالى / كمية التربية االساسية المؤسسة التعميمية .211

   االرشاد النفسي والتوجيو التربوي  القسـ العممي  / المركز .212

  3913Collالمشاىدة / اسـ / رمز المقرر .213

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .214

 / الثالثة السادس الفصؿ / السنة .215

  31 الدراسية )الكمي( عدد الساعات .216

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .217

 أىداؼ المقرر .218

 تحديد المشكالت التي تعاني منيا الطمبة وتشخيصيا  -1
 حاجات المجتمع لالرشاد مف خالؿ عمؿ المرشد راغبًا في مواجيتيا وحميا -9
 المساعدة عمى توافؽ الطمبة مع اخوانيـ وتكيفيـ مع البيئة المدرسية -3
 دة الطمبة عمى تحقيؽ الذات والثقة فييامساع -4
 وضع الحموؿ المناسبة ليذه المشكالت كي ال تكوف عقبة في مسيرة العممية التربوية -5
 ييدؼ الى خمؽ فرد متزف مع نفسو متكيؼ مع مجتمعو -6

 
 

 

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
ربط بينيا وبيف وصؼ مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف ال

 البرنامج.؛



الصفحة   

186 
 

  

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .97

 األىداؼ المعرفية   -أ
 اىدةالتعريؼ بالمش -1أ
 االستفادة مف درس المشاىدة في عممية التطبيؽ -9أ
 يوضح لمطالب ماىية المشاىدة والغرض منيا -3أ
 يعتمد الطالب خطوات في االرشاد التربوي عند المشاىدة في المدرسة-4أ
 يتعرؼ الطالب عمى ما تقوـ بو المرشدة التربوية مف عمؿ ارشادي -5أ
 لتي تعتمدىا المرشدة التربويةيطمع عمى الكثير مف السجالت ا  -6أ
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يحمؿ الطالب بعض المشاىد التي يقوـ بيا المرشد التربوي مف توجييات ونصائح لمطمبة – 1ب
 يقوـ بكتابة بحث اوتقرير عف مشاىدة مف مواضيع ارشادية في حؿ المشكالت  – 9ب
 ية وكيفية العمؿ بيا يطمع عمى السجالت االرشاد – 3ب
 يفيـ طبيعة العمؿ االرشادي ويحاوؿ جمع معمومات مف مشاىدة درس معيف     -4ب
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 
 استخداـ طرائؽ عديدة في المشاىدة كطريقة االلقاء والمحاظرة واستجواب المشاىديف -1
 كيفية العمؿ بيامطالبة الطمبة عند المشاىدة والتطبيؽ بالسجالت االرشادية و  -9
 زيارة المدارس المخصصة لممشاىدة بالتعاوف مع المديرية العامة  لمتربية في المحافظة -3
 تزويد الطمبة بالمواضيع المتعمقة بالمشاىدة سواء الجانب النظري او العممي -4
 
 
 

 طرائؽ التقييـ      
 االختبارات وذلؾ بتوجيو اسئمة عف مدى االستفادة مف المشاىدة  -1
 الطمبة بكتابة التقارير او بحوث عف ما شاىده مف مشكالت وطريقة حميا تكميؼ -9
 وضع درجات لمتقارير والبحوث التي كتبيا الطالب عف درس المشاىدة -3
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 ادراؾ الطالب الىمية المشاىدة وكيفية التعامؿ مع المشكالت -1ج
 حموؿ سريعة يعطي اولوية لممشكالت التي تستوجب -9ج
 يمارس الطالب النشاط االرشادي عند حضوره لدرس المشاىدة -3ج
 يقيـ الطالب عمؿ المرشد التربوي عند حضوره الى المشاىدة  -4ج

  
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 استخداـ العروض الصورية عند المشاىدة -1
 ي المشاىدةمشاىدة االفالـ التصويرية عف المشكالت التي يعاني منيا الطمبة ف -9
 
 طرائؽ التقييـ    
 االمتحاف النظري والعممي لقياس مدى االستفادة لمطالب مف درس المشاىدة -1
 كتابة البحوث والتقارير عف الظواىر والمشكالت التي حدثت في درس المشاىدة -9
 

 لتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ وا -د 
 ميارات كيفية استخداـ المراجع والمصطمحات في درس المشاىدة -1د
 ميارات جمع البيانات والمعمومات حوؿ موضوع المشاىدة وتحميميا -9د
 ميارات الطمبة في كيفية اعداد المفاىيـ الخاصة بالموضوع -3د
 المشاىدة ميارات امكانية الطمبة في اعداد برامج ارشادية عف موضوع   -4د
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 البنية التحتية  .99
دليؿ المرشد التربوي . جماؿ حسيف االلوسي. مصطفى محمود  طموبة ػ الكتب المقررة الم1

 1988االماـ 
 د. كاظـ عمي ىادي الرفاعي / االرشاد النفسي ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

 ختصاص في االرشاد النفسيالمجالت العممية ذات اال

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 مواقع االنترنت والشبكة االلكترونية 
 محاظرات

 بنية المقرر .98
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

التعرؼ عمى اىمية  9 1
 المشاىدة 

المحاظرة  ارشاد نفسي جماعي
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى مفيوـ  9 9
 المشاىدة

المحاظرة  ارشاد نفسي جماعي
 الستجوابوا

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى ما تقوـ  9 3
 بو المرشدة

المحاظرة  ارشاد نفسي جماعي
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى   9 4
 السجالت االرشادية

المحاظرة  ارشاد نفسي جماعي
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى  9 5
 المشكالت لمطمبة

المحاظرة  ارشاد نفسي جماعي
 بواالستجوا

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى بعض  9 6
الظواىر التي تحدث 

 في المدرسة

المحاظرة  ارشاد نفسي جماعي
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

اجراء اختبار نظري  9 7
وعممي او كتابة 
 التقارير والبحوث 

المحاظرة  ارشاد نفسي جماعي
 واالستجواب

 تقويـ بنائي
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .111

اف تكوف خطة تطوير المقرر الدراسي حسب الطرؽ الحديثة والنظريات والمناىج المتطورة في المؤسسات   
نماذج مف المناىج لبعض الدوؿ المتقدمة والتطوير يتـ مف خالؿ التغيير لممناىج القديمة التربوية الرصينة و 

 واستخداميا بمناىج جديدة تتفؽ والفمسفة التربوية الحديثة 
 
 

 

 نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 جامعة ديالي / كمية التربية االساسية  المؤسسة التعميمية .219

 النفسي و التوجيو التربوي     القسـ العممي  / المركز .211

 3317Counرشاد النفسي / تقنيات اال اسـ / رمز المقرر .211

 الزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .212

 / الثالثة السادس  الفصؿ / السنة .213

 ساعة 31  عدد الساعات الدراسية )الكمي( .214

 9119/      11/     1     تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .215

 أىداؼ المقرر إف يكوف الطالب في نياية السنة الدراسية قادرًا عمى .216

 تقنيات االرشاد النفسييعرؼ معنى   -1   

ب تحقيقيا يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطال
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛
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 يعرؼ معرفة اىمية تقنيات االرشاد النفسي -9   
 جعؿ الطالب يعرؼ كيؼ تطورت التقنيات االرشادية -9

 يوضح معنى تقنيات االرشاد النفسي -11
 يعرؼ تقنيات االرشاد السموكي -11
 يعرؼ تقنيات االرشاد السموكي المعرفي -19
 يعرؼ تقنيات السايكو دراما -13
 نيات الحديثة في االرشاديعرؼ اىميو التق -14

 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .111

 األىداؼ المعرفية   -أ
 يعرؼ معنى تقنيات االرشاد النفسي  -أ  
 يعرؼ معرفة اىمية تقنيات االرشاد النفسي -9أ 
 جعؿ الطالب يعرؼ كيؼ تطورت التقنيات االرشادية -3أ
 د النفسييوضح معنى تقنيات االرشا -4أ 
 يعرؼ تقنيات االرشاد السموكي -5أ
 يعرؼ تقنيات االرشاد السموكي المعرفي -6أ
 يعرؼ تقنيات السايكو دراما -7أ
   -يعرؼ اىميو التقنيات الحديثة في االرشاد -8أ

 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر. اف تتكوف لدى الطمبة ميارات بالمفاىيـ االتية  -ب 
 تقنيات االرشاد النفسي يوضح معنى  -1ب
 يبيف اىمية تقنيات االرشاد النفسي -9ب 
 يحمؿ كيؼ تطورت التقنيات االرشادية -3ب
 يوضح معنى تقنيات االرشاد النفسي -4ب 
 يعرؼ تقنيات االرشاد السموكي -5ب
 يفيـ تقنيات االرشاد السموكي المعرفي -6ب
 يعرؼ تقنيات السايكو دراما -7ب
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   -قنيات الحديثة في االرشاديعرؼ اىميو الت -8ب
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
في بداية الفصؿ يجري ابالغ الطمبة بمفردات المقرر الدراسي ومصادر المعمومات ) الكتب ذات العالقة ، 
الدوريات ، الرسائؿ الجامعية( وتوزع المفردات عمى اسابيع الفصؿ الدراسي، واساليب التقويـ التي سيجري 

 يا ، وكاالتي:اتباع
. تييئة المحاضرات وفقا لمتسمسؿ الذي ورد في المقرر الدراسي عف طريؽ االستعانة بمصادر المعمومات 1

 سابقة الذكر.  
 . ابالغ الطمبة عف موضوع المحاضرة القادمة بقصد التييئة.9

 . الطمب مف الطمبة تقديـ اوراؽ تخص موضوعا او اكثر مف الموضوعات قيد الدراسة.3
 طرائؽ التقييـ      

. اجراء امتحانيف فصمييف االوؿ بعد انقضاء االسبوع الخامس مف الفصؿ الدراسي والثاني بعد االسبوع 
الحادي عشر مف الفصؿ الدراسي وتراعى في كؿ امتحاف المستويات العقمية ) التذكر ، التطبيؽ، 

اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة  % مف التحصيؿ الكمي عمى41االستكشاؼ( حيث درجة التقويـ ليا 
 الطالب وحجـ مشاركتو اليومية. 

% مف التحصيؿ ووفؽ توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع االسئمة 61. امتحاف نياية الفصؿ الدراسي ولو 9
 شمولية محتوى المقرر الدراسي والمستويات العقمية ) التذكر ، التطبيؽ، االستكشاؼ(.

 لقيمية :اف يكوف الطالب قادرا عمى األىداؼ الوجدانية وا -ج
 تعريؼ باىمية التقنيات االرشادية-1ج
 تكويف اتجاىات ايجابية نحو المادة-9ج
 تنمية روح التعاوف بيف الطمبة اثناء حؿ الواجبات-3ج
 االىمية الجمالية لممادة  -4ج
 تنمية القيـ االنسانية و االخالقية -59
 تنمية القيـ الروحية -63

  
 ئؽ التعميـ والتعمـ طرا    

يستخدـ عادة اسموب التعميـ المباشر حيث تتـ تعميـ الميارات بشكؿ مباشر وصريح معززة باألمثمة مف التقنيات 
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 االرشادية لمراحؿ التعميـ االساس . وكذلؾ اتباع طريقة المحاضرة . وااللقاء . والمناقشة  .

 طرائؽ التقييـ    
 بالمقرر الدراسي التي تحصؿ اثناء ونياية الفصؿ الدراسي. تأتي ضمنا مع عمميات التقييـ

 -مثؿ االختبارات باانواعيا ، المشاركات في االنشطة الصفية . وكذلؾ : 
 االختبارات التحريرية--
 االختبارات اليومية--
 االختبارات الشيرية-
 كتابة بحوث عف الظواىر والمشكالت التي تخص المادة -

 والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. الميارات العامة -د 
 تمكيف الطمبة مف كتابة ورقة بحثية عف احد مواضيع تقنيات االرشاد -1د
 تمكيف الطمبة  مف تمخيص مصدر عف تقنيات االرشاد   -9د
 تطوير قدرة الطالب عمى تحميؿ المعمومات -3د
 لب مف استخداـ وسائؿ واساليب تقنيات االرشاد  تمكيف الطا -4د
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 بنية المقرر .119
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

تمكيف الطمبة معرفة  9   االوؿ
معنى التقنيات 

 االرشادية

تعريؼ التقنيات 
 االرشادية

 المحاضرة
والمناقشة 
 وابواالستج

 تقويـ بنائي

تمكيف الطمبة مف  9 الثاني
معرفة تطور التقنيات 

 االرشادية

تطور التقنيات 
 االرشادية

 المحاضرة
والمناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تمكيف الطمبة مف  9 الثالث
معرفة تقنيات االرشاد 

 المعرفي

تقنيات االرشاد 
 المعرفي

 المحاضرة
والمناقشة 
 واالستجواب

 يتقويـ بنائ

تمكيف الطمبة مف  9 الرابع
التعرؼ عمى بعض 

 انواع التقنيات المعرفية

 المحاضرة انواع التقنيات المعرفية
والمناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تمكيف الطمبة مف  9 الخامس
التعرؼ عمى تقنيات 

 االرشاد السموكي

تقنيات االرشاد 
 السموكي

 المحاضرة
والمناقشة 
 واالستجواب

 يتقويـ بنائ

تمكيف الطمبة مف  9 السادس
التعرؼ عمى بعض 

انواع التقنيات 
 السموكية

انواع التقنيات 
 السموكية

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تمكيف الطمبة مف  9 السابع
التعرؼ عمى تقنيات 

االرشاد السموكي 
 المعرفي

تقنيات االرشاد 
 السموكي المعرفي

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي
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 البنية التحتية  .113
 ال توجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
االرشاد النفسي في المدرسة/صالح احمد  -- ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 /دار المسيرة االردف.9113الخطيب
عمـ النفس االرشادي/احمد عبدالمطيؼ ابو اسعد/دار المسيرة  -

9113. 
 

ب والمراجع التي يوصى بيا                 اػ الكت
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

التوجيو واالرشاد النفسي/رمضاف محمد القذافي/دار الكتاب 
 9111الجامعي الحديث/ 

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 المواقع العربية و االجنبية المعترؼ بيا عالمياً 

 

تمكيف الطمبة مف  9 لثامفا
التعرؼ عمى بعض 

انواع  التقنيات 
 السموكية المعرفية

انواع  التقنيات 
 السموكية المعرفية

 المحاضرة
والمناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تمكيف الطمبة مف  9  التاسع 
 التعرؼ عمى تقنيات 

 السايكو دراما

المناقشة  تقنيات السايكو دراما
 واالستجواب

 بنائي تقويـ

تمكيف الطمبة مف  9  العاشر
التعرؼ عمى التقنيات 
 الحديثة في االرشاد

التقنيات الحديثة في 
 االرشاد

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

الحادي 
 عشر

تمكيف الطمبة مف  
التعرؼ عمى اىمية 
التقنيات الحديثة في 

 االرشاد

اىمية التقنيات الحديثة 
 في االرشاد

 المحاضرة
قشة والمنا

 واالستجواب

 تقويـ بنائي
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 وير المقرر الدراسي خطة تط .114
 .يتـ تطوير المقرر وفقا لممتطمبات الذي تظير في تطوير المناىج  في مراحؿ التعميـ االساس1
 . يتـ تطوير المقرر وفقا لممتطمبات الذي تظير في تطوير المناىج في النظاـ العالمي9
 
 
 

 

 نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 

 كمية التربية االساسية  المؤسسة التعميمية .217

 جيو التربوي والتو  االرشاد النفسي  القسـ العممي  / المركز .218

 Coun 3319/ البرامج االرشادية اسـ / رمز المقرر .219

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .221

 السادس/الثالثة الفصؿ / السنة .221

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .222

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .223

 أىداؼ المقرر .224

ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا 
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛
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 تمكيف الطمبة مف معرفة ابرز انواع البرامج االرشادية -4
 البرامج االرشاديةتمكيف الطمبة مف فيـ فوائد ووظائؼ -9
 تعريؼ الطمبة باىـ المصادر-3
 تمكيف الطمبة مف تحميؿ العالقة بيف البرامج االرشادية واالستقرار النفسي 4
 تعريؼ الطمبة بميارات وطرؽ وأنواع البرامج االرشادية 5
 
 
 

 

 ـ والتقييـمخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعم .115

 األىداؼ المعرفية   -أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لالطار النظري لمبرنامج االرشادي      --1أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لتعريؼ  البرامج االرشادية     -9أ
 امج االرشادية     تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ البرز أنواع البر  -3أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ وتحميؿ وتفسير البرامج االرشادية      -4أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ باىـ مصادر  البرامج االرشادية      -5أ

  
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ويبيف أنواعوتحميؿ البرنامج االرشادي  - 1ب
 يقارف بيف النظريات التي فسرت أىميةالبرامج االرشادية-9ج
 يقيـ بعض الشخصيات المشيورة  وأثرىا في تنظير البرامج االرشادية-3ج
 يجمع معمومات عف اىـ أساليب  تخطيط وتنفيذ البرامج االرشادية     -4ج   
-     
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 
 حاضرةااللقاء او الم-1
 االستجواب -9
 المناقشة ومطالبة الطمبة بزيارة المكتبة وشبكة المعمومات الدولية االنترنيت-3
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 طرائؽ التقييـ      
 االختبارات اليومية باسئمة بيتية تتعمؽ  بمادة الدراسية-1
 تقديـ اوراؽ بحثية فييا خطة عممية محكمة عف  البرامج االرشادية وتحديد درجات ليا-9
 اجراء اختبارات  شيرية باسئمة موضوعية ومقالية-3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 اف يفسر ويحمؿ االطار النظري لمبرنامج االرشادي     -1ج
 يقارف بيف النظريات البرامج االرشادية  -9ج
 يقيـ بعض النصوص والمعمومات عف أساليب  التخطيط والتنفيذ لالمج االرشادية      -3ج
 يفرؽ بيف أنواع  البرامج االرشادية       -4ج

  
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 حؿ المشكالت  -11
 العصؼ الدىني  -11
 المحاكاة -19
 
 طرائؽ التقييـ    
 امتحاف تحريري -7
 طمب اجراء مقارنات بيف شخصيات فسرت  البرامج االرشادية      -8
 كتابة بحوث عف  اإلرشاد بالمعب      -9
 

 مة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات العا -د 
 تمكيف الطالب مف كتابة ورقة بحثية عف احد مواضيع  البرامج االرشادية      -1د
 تمكيف الطالب مف تمخيص مرجع او مصدر عف  البرامج االرشادية     -9د
 لمعمومات تطوير قدرة الطالب في تحميؿ ا -3د

 تمكيف الطالب مف تخطيط وتنفيذ برنامج ارشادي .-4د   
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 بنية المقرر .116
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

تمكيف الطمبة مف  9 االوؿ 
تعريؼ  البرنامج 
 االرشادي     

تعريؼ  البرنامج 
 االرشادي     

اللقاا -8
 ء 

المنا -9
 قشة

امتحانات 
 يومية 

تمكيف الطمبة مف  9 الثاني
معرفة النظريات 
االساسية لمبرامج 

 االرشادية

نظريات االرشاد 
 النفسي

حؿ 
 المشكالت

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

تمكيف الطمبة مف  9 الثالث
معرفة أساليب البرامج 

 االرشادية

أساليب  البرامج 
 االرشادية     

المناقشة 
 الستجوابوا

المشاركة 
 الصفية 

تمكيف الطمبة مف  9 الرابع
معرفة دور  البرامج 
االرشادية  في حؿ 

 المشكالت 

دور  البرنامج 
االرشادي في حؿ 

 المشكالت

األلقاء 
 المناقشة

امتحانات 
 يومية

تمكيف الطمبة مف  9 الخامس
معرفة مواصفات 
 البرنامج االرشادي

مواصفات البرنامج 
 جحاالرشادي النا

حؿ 
 المشكالت

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

تمكيف الطمبة مف  9 السادس
معرفة خطوات 

التخطيط لمبرنامج 
 االرشادي

خطوات تخطيط 
 البرنامج االرشادي

المناقشة 
 واالستجواب

امتحانات 
 يومية

تعريؼ الطمبة  9 السابع
بالصعوبات المتعمقة 

بتخطيط وتنفيذ 
 البرنامج االرشادي

صعوبات تنفيذ 
طيط البرامج وتخ

 االرشادية

المناقشة 
 واالستجواب

كتابة ورقة 
 عف الموضوع
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 البنية التحتية  .117
 النصوص االساسية -1 ػ الكتب المقررة المطموبة 1

تمكيف الطمبة مف  9 الثامف
معرفة اىمية  البرامج 

االرشادية لمفئات 
 العمرية 

البرامج االرشادية 
 لمفئات العمرية

حؿ 
 المشكالت

 مشاركة صفية

تمكيف الطمبة مف  9 التاسع
معرفة  االطار 

التنظيمي لمبرامج 
 ادية االرش

االطار التنظيمي 
 لمبرامج االرشادية

 مشاركة صفية مناقشة 

تمكيف الطمبة مف  9 العاشر
معرفة  العوامؿ 

المساعدة في تنفيذ 
 البرنامج االرشادي 

العوامؿ المساعدة 
لنجاح تنفيذ البرنامج 

 االرشادي

حؿ 
 المشكالت

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

الحادي 
 عشر

تمكيف الطمبة مف  9
لمشكالت تحديد ا

 والحاجات 

اىمية  تحديد 
المشكالت والحاجات 

الالزمة لمبرنامج 
 االرشادي

 امتحاف يومي االلقاء

تمكيف الطمبة مف  9 الثاني عشر
تحديد اىداؼ البرنامج 

 االرشادي

تحديد اىداؼ البرنامج 
 االرشادي

كتابة ورقة  االلقاء
 عف الموضوع

تمكيف الطمبة مف  9 الثالث عشر
قة بيف معرفة العال

 االىداؼ والحاجات

العالقة بيف االىداؼ 
 والحاجات

 امتحاف يومي المناقشة

تمكيف الطمبة مف  9 الرابع عشر
معرفة انواع البرامج 

 االرشادية

أنواع البرامج 
 االرشادية

المناقشة 
 وااللقاء

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

الخامس 
 عشر

تمكيف الطمبة مف  9
معرفة الجمسة 

 االرشادية

 ات االرشادية الجمس
) نموذج لالرشاد 

 الجمعي (

 امتحاف يومي المناقشة
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 الكتب المقررة-9
 اخرى-3

 –ليث كريـ حمد ، االرشاد النفسي في التربية والتعميـ   -4 ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9
، مطبعة جامعة ديالى ، ادبيات وبرامج ودراسات 

9113 . 
أبو أسعد ، احمد عبد المطيؼ ، الميارات االرشادية ،  -5

 . 9119دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، 
اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (
 –الياشمي، عبد الحميد محمد ، التوجيو واالرشاد النفسي – 1

 . 9118الصحة النفسية الوقائية ، دار اليالؿ ، ، بيروت  

مداخؿ نظرية –الطفؿ والمعب نجالءبشور وآخروف ،  -9
وتطبيقات تربوية، ترجمة كماؿ رفيؽ الجراح وفائزة ميدي محمد، 

  1989مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج، 
 الموسوعة االوربية -9ويكيبيديا   -4 ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت  

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .118

 االفادة مف خدمات المكتبات االلكترونية وشبكة المعمومات الدولية -1  
 قياـ بدورات تطويرية لمطمبة وتدريسييف -9
 القياـ بالسفرات العممية -3

 

 وصؼ المقرر

 

 

ات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرج
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛
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 كمية التربية االساسية المؤسسة التعميمية .225

 االرشاد النفسي والتوجيو التربوي    القسـ العممي  / المركز .226

 Coun 3320ارشاد جمعي / ز المقرراسـ / رم .227

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .228

 السادس / الثالثة الفصؿ / السنة .229

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .231

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .231

 أىداؼ المقرر .232

 فيـ واستيعاب فمسفة واىداؼ االرشاد الجمعي 11
 لالرشاد الجمعي جعؿ الطالب يفيـ االطر النظرية 19
 جعؿ الطالب ممما باخالقيات العمؿ االرشادي الجمعي 13
 اف يتعرؼ الطالب عمى دور المرشد في الجماعة االرشادية 14
 اف يتعرؼ الطالب عمى العالقة بيف المرشد )القائد( وجماعتو االرشادية. 15
 اف يفّرؽ الطالب بيف االرشاد الجمعي واالرشاد الفردي 16
 يتعرؼ الطالب عمى آراء العمماء في موضوع الجماعة االرشادية اف 17
 اف يتعمـ الفرؽ بيف االرشاد الجمعي والتوجيو الجمعي 18

 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .119

 األىداؼ المعرفية   -أ
 يعرؼ مفيـو االرشاد الجمعي     11 

 انية لإلرشاد الجمعييفسر الطالب العالقة المينية واالنس 19
 بّيف الطالب المبادئ العامة لإلرشاد الجمعي 13
 يوضح الطالب آراء العمماء في تكويف المجموعة االرشادية  14
 يعدد الطالب انواع المجموعات االرشادية 15
 يعطى الطالب امثمة عف المجموعات االرشادية16
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 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 يقارف بيف االرشاد الجمعي واالرشاد الفردي – 1ب     
 يحمؿ موجبات االرشاد الجماعي  – 9ب 
 يتعمـ كيفية تكويف المجموعة االرشادية  - 3ب 
   
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
 تزويد الطمبة بأساسيات االرشاد الجمعي الذي يقوـ بو المرشد النفسي. 11
 لتمثيؿ الدرامي المسرحي الذي ىو احد طرائؽ االرشاد الجمعي.توضيح االرشاد الجمعي بطريقة ا 19
 اف يزور الطالب بعض المراكز النفسية والتي يكوف االرشاد الجمعي جزء مف واجباتيا. 13
 

 طرائؽ التقييـ      
 اجراء اختبارات تحصيمية لمعرفة قدرة الطالب عمى التذكر والفيـ والتركيب والتحميؿ 11
 القياـ بإجراء تقارير عف الجماعات االرشاديةحث الطمبة ب 19
 مناقشة الطمبة بما قدموه مف بحوث حوؿ المشكالت التي تتكوف مف اجميا المجموعة االرشادية 13
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

  
 اجراء اختبارات تحصيمية لمعرفة قدرة الطالب عمى التذكر والفيـ والتركيب والتحميؿ 11 

 مبة بالقياـ بإجراء تقارير عف الجماعات االرشاديةحث الط 19
 مناقشة الطمبة بما قدموه مف بحوث حوؿ المشكالت التي تتكوف مف اجميا المجموعة االرشادية 13
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 

 استعماؿ طريقة )الداتا شو( لعرض نماذج مف المجموعة االرشادية. 11
 ة االرشادية.عرض بوسترات تبيف المجموع 19 
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 ا

 طرائؽ التقييـ    
 اجراء اختبارات تحصيمية لمعرفة قدرة الطالب عمى التذكر والفيـ والتركيب والتحميؿ 11
 حث الطمبة بالقياـ بإجراء تقارير عف الجماعات االرشادية 19
 يةمناقشة الطمبة بما قدموه مف بحوث حوؿ المشكالت التي تتكوف مف اجميا المجموعة االرشاد 13
 

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 
الميارات العامة والتأىيمية المنقولة )الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور -د   

 الشخصي(.
 ميارات ايجاد الفروقات بيف المجموعات االرشادية -1د
 ميارات جمع البيانات حوؿ المشكالت االرشادية-9د
 ميارات تحميمية حوؿ مفاىيـ الموضوع.  -3د
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 بنية المقرر .111
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

التعرؼ عمى مفيوـ  9 ا
واىداؼ واسس 
ومبادئ االرشاد 

 الجمعي

االرشاد  اساسيات
 الجمعي

طريقة 
المناقشة 

 واالستجواب

 التقويـ البنائي

فيـ المبادئ العامة  9 9
 لإلرشاد الجمعي

المبادئ العامة لإلرشاد 
 الجمعي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعرؼ عمى  9 3
 المجموعة االرشادية

انواع المجموعة 
 االرشادية

المناقشة 
 واالستجواب

 ئيالتقويـ البنا

التعرؼ عمى اىداؼ  9 4
 االرشاد الجمعي

اىداؼ االرشاد 
 الجمعي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

فيـ ماىية عيوب  9 5
 االرشاد الجمعي

عيوب االرشاد 
 الجمعي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

سمبيات المجموعة  9 6
 االرشادية

المناقشة  المجاميع االرشادية
 بواالستجوا

 التقويـ البنائي

التعرؼ عمى ايجابيات  9 7
 االرشاد الجمعي

المناقشة  مزايا االرشاد الجمعي
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

اختبارات وتصحيح  امتحاف الشير االوؿ 9 8
 الكتروني

  

االرشاد الفردي  انواع االرشاد 9 9
 والجماعي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

االرشاد  وسائؿ 9 11
 الجمعي

الوسائؿ الست لإلرشاد 
 الجمعي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

فضائؿ االرشاد  9 11
 الجمعي

تشكيؿ وتكويف 
 المجموعات

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

االىداؼ المشركة  9 19
 لمجماعة االرشادية

المناقشة  ديناميات الجماعة
 واالستجواب

 ئيالتقويـ البنا

 التقويـ البنائيالمناقشة  ديناميات الجماعةمراحؿ تطور الجماعة  9 13
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 البنية التحتية  .111
 اليوجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
( : االرشاد العالجي الجماعي 9111العّزة، سعيد حسني ) ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 ،الدار العممية الدولية ، عماف، االردف
‘ (: االرشاد النفسي9111الكبيسي ، وىيب مجيد واخروف)

 مطبعة الشروؽ، 
               اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا  

 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (
 المصدراف اعاله

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 اليوجد

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .119

  
اف يشمؿ  المقرر حصة لمزيارات الميدانية لممستشفيات والمدارس التي تمتاز بجودة عالية في موضوع االرشاد 

 اعيالجم
 

 

 

 

 

 

 واالستجواب االرشادية
مقاييس الجماعة  9 14

 االرشادية
المناقشة  ديناميات الجماعة 

 واالستجواب
 التقويـ البنائي

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ امتحاف الشير الثاني 9 15
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 نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 جامعة ديالى عميميةالمؤسسة الت .233

 / متطمبات جامعةقسـ األرشاد    القسـ العممي  / المركز .234

 Univ 4114/ حزمة مايكروسوفت اكسؿ اسـ / رمز المقرر .235

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .236

 السابع/ الرابعة  الفصؿ / السنة .237

 (31) عدد الساعات الدراسية )الكمي( .238

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .239

 داؼ المقرر اف يكوف الطالب مممًا بالمفاىيـ االتيةأى .241

اف يتعرؼ الطمبة عمى مفيوـ استخداـ برنامج االكسؿ وبصورة فعالة تمكنة مف القياـ باالعماؿ  -1
 الرياضية واالحصائية والمنطقية 

 كروسوفت زيادة وتوسيع ادراؾ الطمبة عمى التفاعؿ مع حـز البرامج االوفس الجاىزة المقدمة مف ماي -9
 اف يتعرؼ الطمبة عمى مفيوـ استخداـ الصيغ الرياضية المتضمنة الدواؿ فى برنامج االكسؿ -3
 
 
 
 
 

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛
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 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .113

 األىداؼ المعرفية   -أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لمبادئ المايكروسوفت اكسؿ -1أ
 كيف الطمبة مف الحصوؿ عمى اساسيات المايكروسوفت اكسؿتم  -9أ
 زيادة الوعي لدى الطمبة عمى اىمية استخداـ الحاسوب وبرامجة بصورة عامة  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 لمنطقيةزيادة قابمية الطمبة عمى السرعة في انجاز العمميات الرياضة واالحصائية وا – 1ب
 زيادة قابمية الطمبة عمى التكيؼ مع جميع البرامج والتطبيقات الجاىزه المستخدمو في الحاسوب – 9ب
 زيادة قابمية الطمبة عمى تعمـ الميارات الخاصة في برنامج المايكروسوفت اكسؿ  - 3ب
     -4ب
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 
ات المقرر الدراسي ومصادر المعمومات ) الكتب ذات العالقة ، في بداية الفصؿ يجري ابالغ الطمبة بمفرد

الدوريات ، الرسائؿ الجامعية( وتوزع المفردات عمى اسابيع الفصؿ الدراسي، واساليب التقويـ التي سيجري 
 اتباعيا ، وكاالتي:

المعمومات  . تييئة المحاضرات وفقا لمتسمسؿ الذي ورد في المقرر الدراسي عف طريؽ االستعانة بمصادر1
 سابقة الذكر.  

 . ابالغ الطمبة عف موضوع المحاضرة القادمة بقصد التييئة.9
 . الطمب مف الطمبة تقديـ اوراؽ تخص موضوعا او اكثر مف الموضوعات قيد الدراسة. 3
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 طرائؽ التقييـ      
 
ي والثاني بعد االسبوع . اجراء امتحانيف فصمييف االوؿ بعد انقضاء االسبوع الخامس مف الفصؿ الدراس1

الحادي عشر مف الفصؿ الدراسي وتراعى في كؿ امتحاف المستويات العقمية ) التذكر ، التطبيؽ، 
% مف التحصيؿ الكمي عمى اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة 41االستكشاؼ( حيث درجة التقويـ ليا 

 الطالب وحجـ مشاركتو اليومية. 
% مف التحصيؿ ووفؽ توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع 61و . امتحاف نياية الفصؿ الدراسي ول9

 االسئمة شمولية محتوى المقرر الدراسي والمستويات العقمية ) التذكر ، التطبيؽ، االستكشاؼ(.
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 تعرؼ الطمبة عمى مكونات االساسية لنافذة البرنامج -1ج
 مؿ مع اوراؽ العمؿ داخؿ الصفة الواحدة لمبرنامجتعرؼ الطمبة عمى كيفية التعا -9ج
 تعرؼ الطمبة عمى كيفية التعامؿ مع االشرطة الرئيسية لمنافذة -3ج
 استخداـ الدواؿ والصيغ الحسابية  -4ج

  
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     

األمثمة لمراحؿ يستخدـ عادة اسموب التعميـ المباشر حيث تتـ تعميـ الميارات بشكؿ مباشر وصريح معززة ب
 التعميـ االساس 

 
 طرائؽ التقييـ    

 تأتي ضمنا مع عمميات التقييـ بالمقرر الدراسي التي تحصؿ اثناء ونياية الفصؿ الدراسي.
 

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 
 المكتسبة في تعميـ المعرفة لدى طمبة مرحمة التعميـ االساس. توضيؼ الميارات  -1د
 اختيار امثمة مف مقررات  التعميـ االساس ولكؿ منيا ميارات التي تناوليا المقرر الدراسي.-9د
 تقييـ مدى اكتساب تالميذ التعميـ االساس لميارات التطبيؽ.-3د



الصفحة   

211 
 

  

 

 مة التعميـ االساس.بناء اختبارات خاصة بمجاالت التفكير لتالميذ مرح  -4د
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 بنية المقرر .114
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

التعرؼ عمى برنامج  9 1
االكسؿ وطرؽ تشغيؿ 

 البرنامج

التعرؼ عمى برنامج 
االكسؿ وطرؽ تشغيؿ 

 البرنامج

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

طرؽ اغالؽ الممفات  9 9
المفتوحة ضمف برنامج 
االكسؿ وطر ؽ اغالؽ 

 البرنامج

طرؽ اغالؽ الممفات 
المفتوحة ضمف برنامج 

االكسؿ وطر ؽ 
 اغالؽ البرنامج

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

مكونات نافذة برنامج  9 3
 االكسؿ 

مكونات نافذة برنامج 
 االكسؿ

المناقشة 
 واالستجواب

 ئيتقويـ بنا

الكتابة في ورقة العمؿ  9 4
 وتحديد تظميؿ النص

الكتابة في ورقة العمؿ 
 وتحديد تظميؿ النص

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى تنسيؽ  9 5
النص مف خالؿ شريط 

 الصفحة الرئيسية

التعرؼ عمى تنسيؽ 
النص مف خالؿ 
شريط الصفحة 

 الرئيسية

المناقشة 
 واالستجواب

 ئيتقويـ بنا

 تقويـ بنائي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اختبار شيري اختبار شيري 9 6
تنسيؽ خمية الخط  9 7

وتشمؿ تغير حجـ لوف 
نوع الخط جعؿ الكتابة 

اسود غامؽ مائمة 
مسطرة محاذاة لميسار 

لميميف في الوسط ضبط 
 الكتابة

تنسيؽ خمية الخط 
جـ لوف وتشمؿ تغير ح

نوع الخط جعؿ الكتابة 
اسود غامؽ مائمة 

مسطرة محاذاة لميسار 
لميميف في الوسط 

 ضبط الكتابة

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي
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التعرؼ عمى اشرطة  9 8
البرنامج الصفحة 

 الرئيسية وتبويب االدراج

التعرؼ عمى اشرطة 
البرنامج الصفحة 
الرئيسية  وتبويب  

 االدراج

المناقشة 
 الستجوابوا

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى اشرطة  9 9
البرنامج  تخطيط 
الصفحة  وتبويب  

 المصادر

التعرؼ عمى اشرطة 
البرنامج  تخطيط 
الصفحة  وتبويب  

 المصادر

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى اشرطة  9 11
البرنامج  وتبويب صيغ 

 وتبويب بيانات 

التعرؼ عمى اشرطة 
وتبويب   البرنامج

 صيغ وتبويب بيانات

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

التعرؼ عمى اشرطة  9 11
البرنامج  وتبويب عرض 

 وتبويب التصميـ

التعرؼ عمى اشرطة 
البرنامج  وتبويب 
عرض وتبويب 

 التصميـ

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

الصيغة مكونات  9 19
الصيغة عوامؿ المقارنة 

 قواساستخداـ اال

الصيغة مكونات 
الصيغة عوامؿ 
المقارنة استخداـ 

 االقواس

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

تعريؼ الدالة انشاء  9 13
 الصيغ الحسابية

تعريؼ الدالة انشاء 
 الصيغ الحسابية

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

انشاء صيغة تتضمف  9 14
 دالة جاىزة

انشاء صيغة تتضمف 
 دالة جاىزة

المناقشة 
 واالستجواب

 تقويـ بنائي

 تقويـ بنائي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اختبار شيري اختبار شيري 9 15
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 البنية التحتية  .115
 ال توجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 9111مايكروسوفت اكسؿ  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

مراجع التي يوصى بيا                 اػ الكتب وال
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

 االستفادة مف الدوريات والمصادر ذات الصمة بالمقرر

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 االستفادة مف شبكة المعمومات الدولية كمصادر معروفة

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .116

 طوير المقرر وفقا لممتطمبات الذي تظير في تطوير المناىج  في مراحؿ التعميـ االساس.يتـ ت1
 . يتـ تطوير المقرر وفقا لممتطمبات الذي تظير في تطوير المناىج في النظاـ العالمي9
 . االعتماد عمى المقررات التي تصدر مف الييئة القطاعية ومايتـ اقتراحة مف قبؿ الكميات والجامعات3
 
 

 
 
 

 وصؼ المقرر

 

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛

 التربية األساسية  جامعة ديالى / كمية المؤسسة التعميمية .241
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 / متطمبات جامعة قسـ األرشاد القسـ العممي  / المركز .242

 Univ 4115 المغة العربية اسـ / رمز المقرر .243

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .244

 السابع/ الرابعة الفصؿ / السنة .245

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .246

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .247

 رر: إف يكوف الطالب في نياية السنة الدراسية قادرًا عمى أىداؼ المق .248

. تعمـ قواعد المغة العربية في  النحو) التوابع( :الصفة ،البدؿ، التوكيد، العطؼ، الممنوع مف 1
 الصرؼ

.  تعمـ  األدب) االدب العربي الحديث( :النيضة االدبية في االدب العربي الحديث، المدارس الشعرية 9 -
 مف شاعر وحياتو لكؿ مدرسة، النثر في االدب العربي الحديث مع نموذج 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ

 األىداؼ المعرفية   -أ
 المعرفة والفيـ -أ
النحو) التوابع( :الصفة ،البدؿ، التوكيد، العطؼ،  تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ   -1أ

  صرؼ.الممنوع مف ال
األدب) االدب العربي الحديث( :النيضة االدبية في  تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ في  -9أ

االدب العربي الحديث، المدارس الشعرية مع نموذج مف شاعر وحياتو لكؿ مدرسة، النثر في االدب العربي 
 .الحديث 
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 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 رات في االدب.ميا – 1ب
 ميارات تتعمؽ بموضوعات النحو. -9ب
 ميارات تتعمؽ بالنثر العربي الحديث  -3ب
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
 توضيح وشرح المادة الدراسية  -1 
 طريقة عرض النموذج -9
 طريقة المحاضرة  -3
 طريقة التعمـ الذاتي -4

 طرائؽ التقييـ      
 مة محددة ػ اختبارات يومية بأسئ1
 ػ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية .9
 ػ تكميؼ الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عف المادة الدراسية3
 ػ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 اف يدرؾ اىمية دراسة المادة وتطبيقاتيا الحياتية . -1ج
 الروحي لمشعر والنثر.يدرؾ معنى  -9ج
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 الشرح والتوضيح -1
 طريقة عرض النموذج -9
 طريقة التعمـ الذاتي -3
 طرائؽ التقييـ    
 االختبارات النظرية. -1
 التقارير والدراسات. -9
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 لتوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية ا -د 
 ميارات استخداـ المراجع والمصطمحات . -1د   
 ميارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحميميا . -9د
 ميارات تفسير المبرىنات . -3د
 ميارات اجراء المقارنات.  -4د
 ميارات إعداد المفاىيـ الخاصة عف الموضوع.   5د 
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 بنية المقرر
اسـ الوحدة / أو  رجات التعمـ المطموبةمخ الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

 التقويـ البنائي الشرح والتوضيح النحو/ التوابع تعمـ النعت 9 1
 التقويـ البنائي الشرح والتوضيح النحو/ التوابع تعمـ البدؿ 9 9

3 
الفظي  –تعمـ التوكيد  9

 والمعنوي
 التقويـ البنائي توضيحالشرح وال النحو/ التوابع

 التقويـ البنائي الشرح والتوضيح النحو/ التوابع تعمـ العطؼ 9 4

5 

تعمـ عطؼ  9
عطؼ  -البياف
 النسؽ

 التقويـ البنائي المحاضرة النحو/ التوابع

 التقويـ البنائي المحاضرة النحو/ التوابع الممنوع مف الصرؼ 9 6
 عة وحؿ تماريف ترتبط بالموضوعامتحاف الشير االوؿ اختبار ات متنو  9 7

8 

النيضة األدبية في  - 9
األدب العربي 

 الحديث
 

االدب/ األدب العربي 
 الحديث

 التقويـ البنائي المحاضرة

9 

المدارس الشعرية :  9
-مدرسة اإلحياء

جماعة  -الميجر
  الديواف

االدب/ األدب العربي 
 الحديث

 التقويـ البنائي المحاضرة

11 

ية  المدارس الشعر  -1 9
مدرسة  -مدرسة أبولو
 الشعر الحر

-  
 

االدب/ األدب العربي 
 الحديث

 التقويـ البنائي المحاضرة



الصفحة   

218 
 

  

 
 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 شرح قطر الندى وبؿ الصدى ، البف ىشاـ . -6 ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 النحو الوافي ، عباس حسف . -7

    اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا             
 المجالت العممية ، التقارير ،....  (

 كتب النحاة القدماء . -1

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني . -9

 مجمة المجمع العممي العراقي . -3

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع 
 االنترنيت ....

 موقع مدونة لساف العرب . -1

 المكتبة الشاممة . -9

 موقع المجمس العممي . -3

11 
نماذج مف حياة شاعر  - 9

واحد لكؿ مدرسة 
 وعشرة أبيات مف شعره 

االدب/ األدب العربي 
 الحديث

 التقويـ البنائي المحاضرة

19 
نماذج مف حياة شاعر  9

واحد لكؿ مدرسة وعشرة 
  شعرهأبيات مف 

االدب/ األدب العربي 
 الحديث

 التقويـ البنائي المحاضرة

13 
النثر في األدب العربي  9

 الحديث : القصة والرواية 
االدب/ األدب العربي 

 الحديث
 التقويـ البنائي المحاضرة

14 
النثر في األدب العربي  9

–المقالة –:الحديث 
 المسرحية

االدب/ األدب العربي 
 الحديث

 لتقويـ البنائيا عرض نموذج

 امتحاف الشير الثاني اختبارات موضوعية   9 15
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 شبكة الفصيح . -4

 
 ة تطوير المقرر الدراسي خط .117

 االلتزاـ بالقطاعية  
 
 

 نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر

 

 كمية التربية االساسية  المؤسسة التعميمية .249

 والتوجيو التربوي  االرشاد النفسي  القسـ العممي  / المركز .251

 Coun 4321/ االرشاد بالمعب اسـ / رمز المقرر .251

  الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .252

 فصمي كورسات الفصؿ / السنة .253

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .254

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .255

 أىداؼ المقرر .256

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
ينيا وبيف وصؼ مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط ب

 البرنامج.؛
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 تمكيف الطمبة مف معرفة ابرز نظريات االراد بالمعب -5
 االرشاد النفسيتمكيف الطمبة مف فيـ فوائد ووظائؼ -9
 تعريؼ الطمبة باىـ المصادر-3
 تمكيف الطمبة مف تحميؿ العالقة بيف االرشاد بالمعب واالستقرار النفسي 4
 تعريؼ الطمبة بميارات وطرؽ وأنواع االرشاد بالمعب 5
 
 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .118

 األىداؼ المعرفية   -أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لالطار النظري لإلرشاد بالمعب      --1أ
 لتعريؼ  اإلرشاد بالمعب     تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ -9أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ البرز النظريات  التي فسرت  اإلرشاد بالمعب      -3أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ وتحميؿ وتفسير النظريات التي فسرت  اإلرشاد بالمعب      -4أ
 رفة والفيـ باىـ المصادر  اإلرشاد بالمعب     تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المع -5أ

  
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تحميؿ المعب ويفسر اسبابو ودوافعو - 1ب
 يقارف بيف النظريات التي فسرت المعب-9ج
 يقيـ بعض الشخصيات المشيورة  وأثرىا في تنظير اإلرشاد بالمعب     -3ج
 ـ أساليب  اإلرشاد بالمعب     يجمع معمومات عف اى-4ج   
-     
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 
 االلقاء او المحاضرة-1
 االستجواب -9
 المناقشة ومطالبة الطمبة بزيارة المكتبة وشبكة المعمومات الدولية االنترنيت-3
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 طرائؽ التقييـ      
 االختبارات اليومية باسئمة بيتية تتعمؽ  بمادة الدراسية-1
 تقديـ اوراؽ بحثية فييا خطة عممية محكمة عف  اإلرشاد بالمعب وتحديد درجات ليا-9
 اجراء اختبارات  شيرية باسئمة موضوعية ومقالية-3
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 اف يفسر ويحمؿ االطار النظري لإلرشاد بالمعب     -1ج
 ب      يقارف بيف النظريات التي فسرت  اإلرشاد بالمع -9ج
 يقيـ بعض النصوص والمعمومات عف أساليب  اإلرشاد بالمعب      -3ج
 يفرؽ بيف أنواع  اإلرشاد بالمعب       -4ج

  
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 حؿ المشكالت  -13
 العصؼ الدىني  -14
 المحاكاة -15
 
 طرائؽ التقييـ    
 امتحاف تحريري -11
 بالمعب     طمب اجراء مقارنات بيف شخصيات فسرت  اإلرشاد  -11
 كتابة بحوث عف  اإلرشاد بالمعب      -19
 

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 
 تمكيف الطالب مف كتابة ورقة بحثية عف احد مواضيع  اإلرشاد بالمعب      -1د
 صدر عف  اإلرشاد بالمعب     تمكيف الطالب مف تمخيص مرجع او م-9د
 تطوير قدرة الطالب في تحميؿ المعمومات  -3د

 تمكيف الطالب مف استخداـ وسائؿ وأساليب وبرامج  اإلرشاد بالمعب     -4د   
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 بنية المقرر .119
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

تمكيف الطمبة مف  9  االوؿ
تعريؼ  اإلرشاد 

 بالمعب     

تعريؼ  اإلرشاد 
 بالمعب     

االلقا -11
 ء 

المنا -11
 قشة

امتحانات 
 يومية 

تمكيف الطمبة مف  9 الثاني
معرفة النظريات 
االساسية لالرشاد 

 بالمعب

نظريات االرشاد 
 بالمعب

حؿ 
 المشكالت

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

تمكيف الطمبة مف  9 الثالث
عرفة أساليب االرشاد م

 بالمعب

أساليب  اإلرشاد 
 بالمعب     

المناقشة 
 واالستجواب

المشاركة 
 الصفية 

تمكيف الطمبة مف  9 الرابع
معرفة دور  اإلرشاد 

بالمعب     في 
 تشخيص المشكالت 

دور  اإلرشاد بالمعب     
في تشخيص 

 المشكالت

األلقاء 
 المناقشة

امتحانات 
 يومية

الطمبة مف  تمكيف 9 الخامس
معرفة مواصفات 

 غرؼ االلعاب

مواصفات غرؼ 
 االلعاب

حؿ 
 المشكالت

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

تمكيف الطمبة مف  9 السادس
معرفة مواصفات 
 ادوات االلعاب

مواصفات أدوات 
 االلعاب

المناقشة 
 واالستجواب

امتحانات 
 يومية

تعريؼ الطمبة  9 السابع
بمواصفات مرشدة 
 سةااللعاب في المدر 

مواصفات مرشدة 
 االلعاب في المدرسة

المناقشة 
 واالستجواب

كتابة ورقة 
 عف الموضوع
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 تحتية البنية ال .191
 النصوص االساسية -1 ػ الكتب المقررة المطموبة 1

 الكتب المقررة-9
 اخرى-3

تمكيف الطمبة مف  9 الثامف
معرفة اىمية االرشاد 

 بالمعب في التعمـ

اىمية االرشاد بالمعب 
 في التعمـ

حؿ 
 المشكالت

 مشاركة صفية

تمكيف الطمبة مف  9 التاسع
معرفة  اىمية االرشاد 

رشاد بالمعب في اال
 النفسي 

اىمية االرشاد بالمعب 
 في االرشاد النفسي

 مشاركة صفية مناقشة 

تمكيف الطمبة مف  9 العاشر
معرفة  اىمية االرشاد 
بالمعب في تقويـ حجـ 

 المشكالت 

اىمية االرشاد بالمعب 
في تقويـ حجـ 

 المشكالت

حؿ 
 المشكالت

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

الحادي 
 عشر

تمكيف الطمبة مف  9
معرفة  اىمية االرشاد 

بالمعب في عالج 
 المشكالت

اىمية االرشاد بالمعب 
 في عالج المشكالت

 امتحاف يومي االلقاء

تمكيف الطمبة مف  9 الثاني عشر
 معرفة انواع االلعاب

كتابة ورقة  االلقاء أنواع االلعاب
 عف الموضوع

تمكيف الطمبة مف  9 الثالث عشر
 معرفة المعب العدواني

 امتحاف يومي المناقشة عدوانيالمعب ال

تمكيف الطمبة مف  9 الرابع عشر
معرفة فوائد االرشاد 

 بالمعب

المناقشة  فوائد االرشاد بالمعب
 وااللقاء

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

الخامس 
 عشر

تمكيف الطمبة مف  9
معرفة وظيفة االرشاد 

 بالمعب

 امتحاف يومي المناقشة وظيفة االرشاد بالمعب
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فاديا حطيط : المعب في الطفولة المبكرة ، الييئة   -6 ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9
 . 9119المبنانية لمعمـو التربوية ،

ميمر، سوزانا؛ سيكولوجية المعب، عالـ المعرفة، - -7
، المجمس الوطني 191، العدد ترجمة د. حسف عيسى،

 1987لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت،
 

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

شيريدف، ماري؛ المعب في الطفولة المبكرة مف الميالد وحتى - 1
مارات اال  سف السادسة، ترجمة محمد طالب السيد سميماف،

 9115العربية المتحدة، دار الكتاب الجامعي، 
مداخؿ نظرية –الطفؿ والمعب نجالءبشور وآخروف ،  -9

وتطبيقات تربوية، ترجمة كماؿ رفيؽ الجراح وفائزة ميدي محمد، 
  1989مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج، 

 وعة االوربيةالموس -9ويكيبيديا   -5 ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت  

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .191

 االفادة مف خدمات المكتبات االلكترونية وشبكة المعمومات الدولية -1  
 قياـ بدورات تطويرية لمطمبة وتدريسييف -9
 القياـ بالسفرات العممية -3

 

 نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر:

 

مقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص ال
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 البرنامج.؛
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 جامعة ديالى / كمية التربية االساسية  المؤسسة التعميمية .257

 جيو التربوياالرشاد النفسي والتو  القسـ العممي  / المركز .258

 Coun 4322 /اإلرشاد األسري اسـ / رمز المقرر .259

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .261

 / الرابعة السابع الفصؿ / السنة .261

 ساعة 45 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .262

 9119/  11/  1 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .263

 أىداؼ المقرر .264

 فيـ واستيعاب فمسفة واىداؼ اإلرشاد األسري – 1
 معرفة االطار النظري لإلرشاد األسري – 9
 جعؿ الطالب مممًا باإلرشاد األسري – 3
 معرفة ادوار المرشديف التربوييف باإلرشاد األسري بيف التالميذ – 4
 التعرؼ عمى العالقة بيف اإلرشاد األسري ومينة المرشد التربوي -5
 المدارس والتي تعزى لممشكالت األسرية التعرؼ عمى بعض المشكالت التي يواجييا المرشديف في – 6

 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ  والتقييـ .199

 األىداؼ المعرفية   -أ
 يعرؼ مفيـو اإلرشاد األسري  -1أ
 يفسر الطالب العالقة بيف اإلرشاد األسري واإلرشاد التربوي -9أ
 يبف لمطالب االسس العامة لإلرشاد األسري  -3أ
 لطالب اىـ النظريات التي تناولت اإلرشاد األسرييوضح ا -4أ
 يعطى الطالب امثمة عمى اثر  اإلرشاد األسري عمى معالجة بعض المشكالت االرشادية -5أ
   -6أ
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 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 يطبؽ كتابة ورقة او بحث في اي موضوع مف موضوعات اإلرشاد األسري  - 1ب
 ات عف المشكالت التربويةيجمع معموم – 9ب
 يحمؿ اسباب بعض المشاكؿ الناتجة عف اإلرشاد األسري وكيفية مواجيتيا – 3ب
 دور اإلرشاد األسري في النمو النفسي واالنفعالي لمطالب   -4ب
 طرائؽ التعميـ  والتعمـ     

 تزويد الطمبة باالساسيات والمواضيع المتعمقة باإلرشاد األسري -6
 ادة الدراسية مف قبؿ تدريسي مادة اإلرشاد األسريتوضيح وشرح الم -7
 مطالبة الطمبة بزيارة المكتبة واالطالع عمى مصادر اإلرشاد األسري -8
تحسيف ميارات الطمبة مف خالؿ زيارة المواقع االلكترونية لمحصوؿ عمى معرفة اضافية باإلرشاد  -9

 األسري
في بعض الموضوعات التي تحتاج  استخداـ طرائؽ االلقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة -11

 الى طريقة المناقشة 
 

 طرائؽ التقييـ 
 اختبارات يومية بأسئمة محددة -5
 وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية -6
 تكميؼ الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عف مشكالت اإلرشاد األسري وطرؽ معالجتيا -7
 اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية  ومقالية -8

 
 ألىداؼ الوجدانية والقيمية ا -ج

 يدرؾ اىمية نظريات اإلرشاد األسري  -1ج
 يعطى اىمية لممشكالت التي تتوجب حموؿ سريعة   -9ج
 يمارس انشطة اإلرشاد األسري  -3ج
 يقيـ انشطة اإلرشاد األسري  -4ج

 
 طرائؽ التعميـ والتعمـ    
 استعماؿ طريقة المحاضرة -4
 استخداـ طريقة االستجواب -5
 ة العصؼ الذىنيطريق -6
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 طرائؽ التقييـ 
 االمتحاف التحميمي لقياس قدرة الطالب عمى التفكير والتحميؿ واالستنتاج -4
 كتابة بحوث عف الظواىر والمشكالت . -5
 امتحانات يومية بتوجيو اسئمة فكرية واستنتاجية . -6
 

 ة التوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمي -د 
 ميارات استخداـ المراجع والمصطمحات . -1د
 ميارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحميميا -9د
 ميارات ميارات استغالؿ ما متاح مف امكانيات -3د
 ميارات اجراء المقارنات عف الموضوع -4د
 ميارات اعداد المفاىيـ الخاصة عف الموضوع -5د
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 ربنية المقر  .193
األسبو 
 ع

 طريقة التقييـ طريقة التعميـ اسـ الوحدة/ أو الموضوع مخرجات التعمـ المطموبة الساعات

التعرؼ عمى مفيوـ واىداؼ   3 1
 اإلرشاد األسري

العالج االسري نشأتو 
 وتطوره

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

اىداؼ االرشاد النفسي  فيـ االسس العامة لإلرشاد  3 9
 سرياال

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعرؼ عمى اخالقيات  3 3
 العمؿ االرشادي

المناقشة  نظريات االرشاد االسري
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعرؼ عمى العالقة بيف  3 4
 المرشد والمرشد النفسي

موقؼ نظريات االرشاد 
 النفسي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعرؼ عمى الحاجة الى  3 5
المرشد النفسي واالدوار 
 العامة التي يقـو فييا

اتجاىات حديثة في 
 االرشاد النفسي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعرؼ عمى العالقة بيف  3 6
 المرشد والطالب

العالج االستراتيجي 
 االسري

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

لمرشد بمؤسسات فيـ عالقة ا 3 7
 المجتمع

العالج االسري في دراسة 
 الحالة

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي
 
 
 

اختبارات  اختبارات  امتحاف الشير االوؿ امتحاف الشير االوؿ 3 8
 مقالية

التعرؼ عمى االسس التي  3 9
يتبعيا المرشد في الحصوؿ 

 عمى المعمومات

المناقشة  واجبات المعالج االسري
 واالستجواب

 التقويـ البنائي
 

التعرؼ عمى المقابمة  3  11
 وانواعيا وفيـ دراسة الحالة

السياكودارما كأسموب في 
 العالج االسري

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي
 

االسيامات الرئيسية  فيـ الذات  3 11
 لالرشاد االسري

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي
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 البنية التحتية  .194
 اليوجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1
ساسيات اإلرشاد الزواجي د. الداىري ، صالح الداىري ، أ ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9

 واألسري          عماف ، االردف ، قسـ الدراسات العميا
اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (
د. نزيو حمدي ، واخروف ، االرشاد االسري                               

 لمجتمعي ، عماف ، االردفمؤسسة دار اوراؽ لمعالـ ا

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 محاضرات نوعية واالستضافة عمى المواقع االلكترونية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .195

 
يشمؿ المقرر الدراسي نظريات اإلرشاد األسري اىمية حاجة المؤسسات التربوية الى منيج اإلرشاد األسري 

 لمناىج التي تؤكد عمى اإلرشاد األسري واىميتيا في بعض الدوؿ المتقدمة نماذج مف ا
 

 

 وصؼ المقرر

مية االرشاد بنوعيو فيـ عم 3 19
 المباشر وغير المباشر

المناقشة  برامج االرشاد االسري
 واالستجواب

 التقويـ البنائي
 

التعرؼ عمى االرشاد  3 13
 الجماعي والفردي

االرشاد الزواجي وبرامج 
 أدلر

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي
 

التعرؼ عمى اسباب  3 14
 انخفاض التحصيؿ الدراسي

االسر والسمات ارشاد 
 االنفعالية لمطفولة

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي
 

اختبارات  اختبارات امتحاف الشير الثاني امتحاف الشير الثاني 3 15
 مقالية

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
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 كمية التربية االساسية المؤسسة التعميمية .265

 االرشاد النفسي والتوجيو التربوي    القسـ العممي  / المركز .266

  Coun 4323/ اخالقيات مينة االرشاد اسـ / رمز المقرر .267

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .268

 / الرابعة السابع الفصؿ / السنة .269

 ساعة 31 الدراسية )الكمي( عدد الساعات .271

 1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .271

 أىداؼ المقرر .272

 تمكيف الطمبة مف معرفة ابرز اخالقيات مينة االرشاد -6
 االرشاد النفسيتمكيف الطمبة مف فيـ فوائد ووظائؼ -9
 تعريؼ الطمبة باىـ المصادر-3
 رشاد واالستقرار النفسي تمكيف الطمبة مف تحميؿ العالقة بيف اخالقيات مينة اال4
 تعريؼ الطمبة بميارات وطرؽ وأنواع اخالقيات مينة االرشاد 5
 
 
 
 

ربط بينيا وبيف وصؼ مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف ال
 البرنامج.؛

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .196
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 األىداؼ المعرفية   -أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لالطار النظري ألخالقيات مينة االرشاد      --1أ
 كيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لتعريؼ  اخالقيات مينة االرشاد     تم-9أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ البرز النظريات  التي فسرت   اخالقيات مينة االرشاد      -3أ
خالقيات مينة تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ وتحميؿ وتفسير النظريات التي فسرت ا -4أ

 االرشاد     
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ باىـ المصادر   اخالقيات مينة االرشاد      -5أ
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تحميؿ اخالقيات مينة االرشاد ويفسر اسبابو ودوافعو - 1ب
 االرشاد     يقارف بيف النظريات التي فسرت اخالقيات مينة -9ج
 يقيـ بعض الشخصيات المشيورة  وأثرىا في تنظير اخالقيات مينة االرشاد     -3ج
 يجمع معمومات عف اىـ أساليب  اخالقيات مينة االرشاد     -4ج   
-     
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 االلقاء او المحاضرة-1
 االستجواب -9
 تبة وشبكة المعمومات الدولية االنترنيتالمناقشة ومطالبة الطمبة بزيارة المك-3
 

 طرائؽ التقييـ      
 االختبارات اليومية باسئمة بيتية تتعمؽ  بمادة الدراسية-
 تقديـ اوراؽ بحثية فييا خطة عممية محكمة عف   اخالقيات مينة االرشاد وتحديد درجات ليا-9
 اجراء اختبارات  شيرية باسئمة موضوعية ومقالية-3
 
 ىداؼ الوجدانية والقيمية األ -ج

 اف يفسر ويحمؿ االطار النظري ألخالقيات مينة االرشاد-1ج
 يقارف بيف النظريات التي فسرت  اخالقيات مينة االرشاد -9ج
 يقيـ بعض النصوص والمعمومات عف أساليب  اخالقيات مينة االرشاد-3ج
 يفرؽ بيف أنواع  اخالقيات مينة االرشاد  -4ج

 
 عميـ والتعمـ طرائؽ الت    
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 حؿ المشكالت  -16
 العصؼ الدىني  -17
 المحاكاة -18
 
 طرائؽ التقييـ    
 امتحاف تحريري -13
 طمب اجراء مقارنات بيف شخصيات فسرت  اخالقيات مينة االرشاد -14
 كتابة بحوث عف اخالقيات مينة االرشاد -15
 

 التوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية  -د 
 تمكيف الطالب مف كتابة ورقة بحثية عف احد مواضيع  اخالقيات مينة االرشاد -1د
 تمكيف الطالب مف تمخيص مرجع او مصدر عف  اخالقيات مينة االرشاد-9د
 تطوير قدرة الطالب في تحميؿ المعمومات  -3د

 اخالقيات مينة االرشاد  تمكيف الطالب مف استخداـ وسائؿ وأساليب وبرامج-4د   
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 بنية المقرر .197
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع
 المطموبة

اسـ الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

تمكيف الطمبة مف  9 االوؿ 
اخالقيات  تعريؼ  

 مينة االرشاد  

تعريؼ   اخالقيات 
 مينة االرشاد  

االلقا -19
 ء 

المنا -13
 قشة

امتحانات 
 يومية 

تمكيف الطمبة مف  9 الثاني
معرفة النظريات 

االساسية  اخالقيات 
 مينة االرشاد

نظريات  اخالقيات 
 مينة االرشاد

حؿ 
 المشكالت

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

تمكيف الطمبة مف  9 الثالث
رفة أساليب  مع

اخالقيات مينة 
 االرشاد

أساليب   اخالقيات 
 مينة االرشاد

المناقشة 
 واالستجواب

المشاركة 
 الصفية 

تمكيف الطمبة مف  9 الرابع
معرفة دور   

اخالقيات مينة 
االرشاد     في 

 تشخيص المشكالت 

دور   اخالقيات مينة 
االرشاد في تشخيص 

 المشكالت

األلقاء 
 المناقشة

 امتحانات
 يومية

تمكيف الطمبة مف  9 الخامس
معرفة مواصفات  
اخالقيات مينة 

 االرشاد

مواصفات  اخالقيات 
 مينة االرشاد

حؿ 
 المشكالت

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

تمكيف الطمبة مف  9 السادس
معرفة مواصفات  
اخالقيات مينة 

 االرشاد

مواصفات  اخالقيات 
 مينة االرشاد

المناقشة 
 واالستجواب

ت امتحانا
 يومية
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تعريؼ الطمبة  9 السابع
بمواصفات مرشدة  

اخالقيات مينة 
 االرشاد  في المدرسة

مواصفات مرشدة  
اخالقيات مينة 

 االرشاد في المدرسة

المناقشة 
 واالستجواب

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

تمكيف الطمبة مف  9 الثامف
معرفة اىمية  
اخالقيات مينة 

 االرشاد  في التعمـ

ات مينة اىمية  اخالقي
 االرشاد في التعمـ

حؿ 
 المشكالت

 مشاركة صفية

تمكيف الطمبة مف  9 التاسع
معرفة  اىمية ا 
اخالقيات مينة 

االرشاد في االرشاد 
 النفسي 

اىمية  اخالقيات مينة 
االرشاد في االرشاد 

 النفسي

 مشاركة صفية مناقشة 

تمكيف الطمبة مف  9 العاشر
معرفة  اىمية  
اخالقيات مينة 

رشاد  في تقويـ اال
 حجـ المشكالت 

اىمية  اخالقيات مينة 
االرشاد في تقويـ حجـ 

 المشكالت

حؿ 
 المشكالت

كتابة ورقة 
 عف الموضوع

الحادي 
 عشر

تمكيف الطمبة مف  9
معرفة  اىمية  
اخالقيات مينة 

 االرشاد  في عالج 

اىمية  اخالقيات مينة 
االرشاد في عالج 

 المشكالت

 امتحاف يومي االلقاء

تمكيف الطمبة مف  9 الثاني عشر
معرفة  اخالقيات مينة 

 االرشاد

أنواع  اخالقيات مينة 
 االرشاد

كتابة ورقة  االلقاء
 عف الموضوع

تمكيف الطمبة مف  9 الثالث عشر
معرفة  اخالقيات مينة 

 االرشاد

اخالقيات مينة 
 االرشاد

 امتحاف يومي المناقشة

تمكيف الطمبة مف  9 الرابع عشر
فوائد  اخالقيات معرفة 

فوائد  اخالقيات مينة 
 االرشاد

المناقشة 
 وااللقاء

كتابة ورقة 
 عف الموضوع
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 البنية التحتية  .198
 النصوص االساسية -1 ة ػ الكتب المقررة المطموب1

 الكتب المقررة-9
 اخرى-3

 مبادئ االرشاد والتوجيو د. ليث كريـ حمد -1 ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  9
 التوجيو واالرشاد ) حامد زىراف ( -9
اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (
 

رونية، مواقع االنترنيت ب ػ المراجع االلكت
.... 

 الموسوعة االوربية -9ويكيبيديا  

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .199

 االفادة مف خدمات المكتبات االلكترونية وشبكة المعمومات الدولية -1  
 قياـ بدورات تطويرية لمطمبة وتدريسييف -9
 القياـ بالسفرات العممية -3
 

 

 

 

 

 

 مينة االرشاد
الخامس 

 عشر
تمكيف الطمبة مف  9

معرفة وظيفة  
اخالقيات مينة 

 االرشاد

وظيفة  اخالقيات 
 مينة االرشاد

 امتحاف يومي المناقشة
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 رر نموذج وصؼ المق       

  وصؼ المقرر :
  

يوفر وصؼ البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص البرنامج ومخرجات التعمـ المتوقعة 
مف الطالب تحقيقيا مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف الفرص المتاحة . ويصاحبو 

 وصؼ لكؿ مقرر ضمف البرنامج
 

 الىجامعة دي المؤسسة التعميمية .1

 االرشاد النفسي والتوجيو التربوي القسـ العممي / المركز  .2

 Coun 4324/ ارشاد االزمات الرمز المقرر/اسـ  .3

 45  عدد الساعات الكمي .4

 السابع/ الرابعة   الفصؿ/ السنة .5

 1/11/9119 تاريخ إعداد الوصؼ  .6

 :الوصؼأىداؼ  .7
الالزمة لمعالجة المشكالت التي تحصؿ في البيئة اعداد معمميف جامعييف يمتمكوف الميارات االرشادية  - 1 

 المدرسية .
ارساء القواعد التنظيرية المثمى لفيـ العالقة بيف االنساف وواقعو الحياتي مف خالؿ فيـ وادارة االزمة التي  -9

 تعترض حياتو.
دراسة االرشاد النفسي تنمية االتجاىات العممية لدى الطمبة بما يمكنيـ مف تطوير قدراتيـ الذاتية في مجاؿ  -3

 وتطوير امكانية الدراسات العميا.
تشجيع الطمبة لممشاركة والحضور في المؤتمرات والندوات العممية مف اجؿ التعرؼ عمى احدث  -4

 المستجدات في االرشاد النفسي والتوجيو التربوي.
بشكؿ خاص واالستفادة منيا في تعميؽ الثقافة النفسية واالرشادية لدى افراد المجتمع بشكؿ عاـ والطمبة  -5

 معالجة وادارة االزمات .
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 مخرجات البرنامج المطموبة وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ  .8

 االىداؼ المعرفية  :  - أ
 دراسة سيكولوجية الشخصية االنسانية ودورىا في تنمية السموؾ وضبطو والتحكـ فيو. -1
 
يئتو الداخمية )النفس( وبيئتو الخارجية ودور كؿ منيما في صيرورة دراسة العالقة بيف االنساف وب -9

 وتشكيؿ السموؾ.
 دراسة  مفيـو االزمة واسسيا النفسية واالجتماعية واالقتصادية وكيفية مواجيتيتا وادارتيا. -3
دراسة سيكولوجية الضغوط النفسية واثارىا في الشخصية واالضطرابات الناجمة عف التعرض  -4

 . لمصدمات
 التعرؼ عمى سيكولوجية ادارة االزمة وكيفية اعداد خطة الطوارئ والمواجية. -5
 دراسة سيكولوجية اتخاذ القرار ومعرفة مراحمو وانواعو والعوامؿ المؤثرة فيو. -6
 
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 ببة لياالتعرؼ عمى مفيـو االزمة واسبابيا وانواعيا والعوامؿ المس – 1ب 
 التمكيف العممي لدراسة سيكولوجية اتخاذ القرار . – 9ب 
 التدريب عمى اعداد خطة الطوارئ الخاصة بمواجية االزمة.   - 3ب 

 
 طرائؽ التعميـ والتعمـ

 يستخدـ عادة اسموب التعميـ المباشر مف خالؿ العرض والمناقشة والتطبيؽ العممي
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 يع المتعمقة بارشاد االزمات ػ تزويد الطمبة باألساسيات والمواض1
 ػ توضيح وشرح مفيـو االزمة ومراحؿ نشوئيا وكيفية معالجتيا 9
 ػ مطالبة الطمبة بزيارة المكتبة واعداد تقارير عف مفيوـ االزمات  3
ػ تحسيف ميارات الطمبة مف خالؿ زيارة المواقع االلكترونية لمحصوؿ عمى معرفة  إضافية في كيفية 4

 ومعالجتيا.مواجية االزمة 
ػ استخداـ طرائؽ اإللقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج الى طريقة 5

      المناقشة .
 العرض النظري واالكاديمي لممفاىيـ الخاصة بالمادة.  -1
 

 طرائؽ التقييـ      
 ػ اختبارات يومية بأسئمة عف الموضوع السابؽ 1
 اركة الصفية .ػ وضع درجات لممش9
 ػ تكميؼ الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عف ارشاد االزمات فضال عف الجانب العممي.3
 ػ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية . -ج
 اف يدرؾ اىمية دراسة ارشاد االزمات . -1ج 
 جة االزمةيطبؽ مبادئ عمـ النفس واالرشاد النفسي في معال -9ج
 يقارف بيف أساليب وطرائؽ االرشاد النفسي في حؿ االزمة داخؿ المدرسة وخارجيا.  -4ج
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 استعماؿ طريقة العرض او رسـ المخططات التوضيحية  لمراحؿ نشوء االزمات. -1
 استعماؿ طريقة العصؼ الذىني في حؿ االزمة وكيفية اعداد خطة الطوارئ. -9
 يد االولويات والمياـ الخاصة بخطة طوارئ مثالية الزمة ما.تحد -3
 
 طرائؽ التقييـ    

 االمتحانات النظرية  والتحريرية والعممية.
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 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة )الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي(.-د 
 تعمقة بدراسة مفيـو االزمة.اكساب المتعمـ الثقافة النفسية الم -1د
 اكساب المتعمـ الثقافة الطبية ودور المرشد اثناء وبعد حدوث االزمة. -9د
التعرؼ عمى نماذج المشكالت التي تترتب عمى حصوؿ االزمة وعمى المستوى النفسي واالجتماعي  -3د

 واالسري واالقتصادي والسياسي.
 ار وتوزيع الميمات اثناء حصوؿ االزمة .التدريب عمى اكتساب ميارات اتخاذ القر  -4د   
التدريب عمى اكتساب الميارات المتعمقة بجمع البيانات عند حصوؿ الكوارث وحصر وتبويبالخسائر  -9د

 الناجمة عف االزمة.
 التدريب عمى اكتساب الميارات المتعمقة  باستغالؿ االمكانيات المتاحة في معالجة االزمة. -3د
 ساب الميارات المتعمقة باتخاذ القرارات اثناء وبعد حصوؿ االزمة.التدريب عمى اكت  -4د
 
 طرائؽ التعميـ والتعمـ          

العرض النظري لممفاىيـ الداخمة فيو والعرض العممي والمشاىدات الحية في مواقع حصوؿ االزمات    
 والمخيمات.

 
 طرائؽ التقييـ          
 ة والعممية.االمتحانات النظرية  والتحريري  
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 بنية المقرر -11
مخرجات التعمـ  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسـ الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

المناقشة  التعريؼ العممي لالزمة التمكيف النظيري لممادة 3 األوؿ
 االستجواب

 التقويـ البنائي

خصائص االزمة  التمكيف النظيري لممادة 3 الثاني
  -انواعياو 

المناقشة 
 االستجواب

 التقويـ البنائي

التمكيف النظيري  3 الثالث
 والعممي لممادة

اسباب نشوء االزمة 
اقتصادية  –)سياسية 

 اجتماعية( –

المناقشة 
 االستجواب

 التقويـ البنائي

التمكيف النظيري  3 الثالث
 والعممي لممادة

المناقشة  مراحؿ نشوء االزمة 
 االستجواب

 البنائي التقويـ

التمكيف النظيري   3 الرابع
 والعممي لممادة

تصنيؼ االزمات مف 
 –حيث)المضموف 

النطاؽ  -المجاؿ
المعيار  -الجغرافي
-الحجـ -الزمني
 -العمؽ-المستوى

 -الشدة السبب
 السموؾ(

المناقشة 
 االستجواب

 التقويـ البنائي

التقويـ  الخامس
 البنائي

التمكيف النظيري  
 والعممي لممادة

االبعاد المترتبة عمى 
 -االزمة)البعد السياسي

البعد -البعد االقتصادي
البعد  –االجتماعي 
 النفسي(    

المناقشة 
 االستجواب

 التقويـ البنائي

التقويـ  السادس
 البنائي

التمكيف النظيري  
 والعممي لممادة

االزمة والحرماف 
نظريات  ونماذج 
 الحرماف النسبي

المناقشة 
 االستجواب

 يـ البنائيالتقو 

التقويـ  السابع
 البنائي

 التقويـ البنائي  -امتحاف  
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التقويـ  الثامف
 البنائي

التمكيف النظيري  
 والعممي لممادة

 مفيـو الصدمة النفسية
اضطرابات مابعد  -

 الصدمة 
 

المناقشة 
 االستجواب

 التقويـ البنائي

التقويـ  التاسع
 البنائي

التمكيف النظيري  
 والعممي لممادة

مراحؿ الصدمة 
 النفسية 

المناقشة 
 االستجواب

 التقويـ البنائي

التقويـ  العاشر
 البنائي

التمكيف النظيري  
 والعممي لممادة

سيكولوجية ادارة 
 –االزمة التعريؼ 
  -االستراتيجيات

المناقشة 
 االستجواب

 التقويـ البنائي

الحادي 
 عشر

التقويـ 
 البنائي

التمكيف النظيري  
 والعممي لممادة

اساليب مواجية 
 االزمات

المناقشة 
 االستجواب

 التقويـ البنائي

التقويـ  الثاني عشر
 البنائي

التمكيف النظيري  
 والعممي لممادة

الغاية  -خطة الطوارئ
 واليدؼ والمفيـو

المناقشة 
 االستجواب

 التقويـ البنائي

التقويـ  الثالث عشر
 البنائي

التمكيف النظيري  
 والعممي لممادة

عداد خطة مراحؿ ا
 الطوارئ

المناقشة 
 االستجواب

 التقويـ البنائي

التقويـ  الرابع عشر
 البنائي

التمكيف النظيري  
 والعممي لممادة

متطمبات نجاح الخطة 
 والتطبيؽ الميداني

المناقشة 
 االستجواب

 التقويـ البنائي

الخامس 
 عشر

التقويـ 
 البنائي

   امتحاف تحريري 

      
 
 

 ومات عف البرنامجأىـ مصادر المعم .9

 جامعة نايؼ لمعمـو االمنية . –كمية العمـو االستراتيجية –استراتيجية المواجية عمي ىموؿ الرويمي –ادارة االزمة   -1
بنػػػاء انمػػػوذج مقتػػػرح لميػػػاـ المرشػػػد التربػػػوي فػػػي حػػػاالت الطوارئ)ارشػػػاد الطػػػوارئ(  نبػػػراس طػػػو خماس.رسػػػالة  -9

 جامعة المستنصريةماجستير غير منشورة ،كمية التربية ال
 ميند محمد عبد الستار  9119كتاب عمـ النفس المعرفي  -3
 روبرت سولسو 1996كتاب عمـ النفس المعرفي-4

 عمـ النفس اإلرشادي .د.احمد عبد المطيؼ. -5
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .131
 والتوجيو التربوي .يتـ تطوير المقرر وفقا لممتطمبات الذي تظير في تطوير المناىج  االرشاد النفسي1  
 . يتـ تطوير المقرر وفقا لمتطورات التي تطرأ عمى وفؽ النماذج االرشادية المعتمدة عالميا.9
 

 

 

 نموذج وصؼ المقرر

 وصؼ المقرر :

 

 جامعة ديالى /كمية التربية االساسية المؤسسة التعميمية .273

 النفسي و التويجو التربوي  قسـ االرشاد   القسـ العممي  / المركز .274

 عمـ النفس العالجي  اسـ / رمز المقرر .275

 الزامي ر المتاحةأشكاؿ الحضو  .276

 الثاني/ الثالثة الفصؿ / السنة .277

 ساعة 91 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .278

 9119-4-95 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .279

 -أىداؼ المقرر: اف يكوف الطالب قادرا في نياية السنة الدراسية قادرا عمى: .281
 
 فيـ واستيعاب اىداؼ العالج النفسي -1

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ مبرىنًا عما إذا كاف 

 البرنامج.؛
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 اضات العالج النفسي فيـ واستيعاب التنظير وافتر -9
 فيـ المشكالت النفسية وسمات الشخصية خمؼ االضطرابات النفسية-3
 فيـ واستيعاب اخالقيات العمؿ االرشادي والعالجي -4
 فيـ وتداخؿ الخمفية االجتماعية بالعمؿ االرشادي والعالجي -5
 
 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .131

 ؼ المعرفية  األىدا -أ
 يعرؼ مفيوـ عمـ النفس العالجي -1أ
 قادر عمى فيـ العالقة المينية لمعالج النفسي بيف المعالج والمعالج -9أ
 يفسر الطالب عالقة التنظير بالممارسة العالجية -3أ
 قادر عمى وصؼ طرؽ ونظريات العالج-4أ
 يعطي الطالب انواع االمراض النفسية وانوع العالجات -5أ
   -6أ
 األىداؼ المياراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 قادر عمى استخداـ طرؽ االرشاد والعالج – 1ب
 يرجع اسباب االمراض النفسية الى اصوليا النظرية  - 9ب
 قادر عمى كتابة البحث العممي وفقا لالطر النظرية – 3ب
     -4ب
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

 
 
 
 

 طرائؽ التقييـ      
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 ختبارات يوميةا

 درجات عمى النشاط اليومي
 تقارير فصمية

 امتحانات فصمية مقالية  وموضوعية
 
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -9ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
 
 
 
 طرائؽ التقييـ    
 
 
 
 

 مقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (.الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتع -د 
 -1د
 -9د
 -3د
    -4د
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 بنية المقرر .139
اسـ الوحدة / أو  مخرجات التعمـ المطموبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

التعرؼ عمى مفيوـ واىداؼ  9 1
 وبرامج العالج النفسي

مفيـو العالج النفسي 
 وانواعو واىدافو

ة المناقش
 واألستجواب

 التقويـ البنائي

فيـ االسس العامة لمعالج  9 9
 النفسي

األسس العامة لمعالج 
 النفسي

المناقشة 
 واألستجواب

 التقويـ البنائي

التعرؼ عمى اخالقيات  9 3
 العالج النفسي

اخالقيات العالج 
 النفسي

المناقشة 
 واألستجواب

 التقويـ البنائي

التعرؼ عمى المدرس المرشد  9 4
 والمرشد النفسي المدرسي

المرشد النفسي 
 والمعالج النفسي

المناقشة 
 واألستجواب

 التقويـ البنائي

التعرؼ عمى الحاجة الى  9 5
المرشد النفسي في مدارسنا 
والكفايات المينية لممرشد 
التربوي واألدوار العامة 

 لممرشد التربوي

المدرس المرشد 
والمرشد النفسي 

 المدرسي

المناقشة 
 تجوابواألس

 التقويـ البنائي

التعرؼ عمى عالقة المرشد  9 6
بالطالب وعالقة المرشد 

 باألدارة

العالقة المينية 
 األرشادية

المناقشة 
 واألستجواب

 التقويـ البنائي

فيـ عالقة المرشد  9 7
بالمؤسسات واألفراد خارج 
المدرسة اىمية المعمومات 

 ومصادرىا

العالقة المينية 
 األرشادية

ة المناقش
 واألستجواب

 التقويـ البنائي

اختبارات  اختبارات امتحاف الشير األوؿ امتحاف الشير األوؿ 9 8
 مقالية

التعرؼ عمى سمات  9 9
 وخصائص السموؾ الشاذ

المعمومات األساسية 
لمعممية األرشادية 

 والعالجية

المناقشة 
 واألستجواب

 التقويـ البنائي

التعرؼ عمى المقابمة وانواعيا  9 11
وفيـ دراسة الحالة في العالج 

طرؽ اكتشاؼ معالـ 
 شخصية الفرد

المناقشة 
 واألستجواب

 التقويـ البنائي
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 البنية التحتية  .133
  ػ الكتب المقررة المطموبة 1
 العالج النفسي سية )المصادر(  ػ المراجع الرئي9

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 
 ) المجالت العممية ، التقارير ،....  (

 العالج النفسي

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 DSMالجمعية األمريكية لعمـ النفس والدليؿ التشخيصي 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .134

   
 االلتزاـ بالقطاعية 

 
 
 

 

 النفسي
فيـ الذات والسمات والعوامؿ  9 11

 المؤثرة في الفرد
المناقشة  بعض نظريات العالج

 واألستجواب
 التقويـ البنائي

طرؽ وانواع  التشخيص واىميتو 9 19
 التشخيص

المناقشة 
 ألستجوابوا

 التقويـ البنائي

التعرؼ عمى األمراض  9 13
 النفسية

المناقشة  طرؽ التشخيص
 واألستجواب

 التقويـ البنائي

خصائص العالج  عممية العالج النفسي 9 14
 النفسي

المناقشة 
 واألستجواب

 التقويـ البنائي
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 موذج وصؼ المقررن

 :وصؼ المقرر 

 

 جامعة ديالى / كمية التربية األساسية  المؤسسة التعميمية .5

 التربوي النفسي و التوجيو القسـ العممي / االرشاد  القسـ الجامعي / المركز .6

 9316عمـ النفس االرشادي  /  اسـ / رمز المقرر .7

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي البرامج التي يدخؿ فييا .8

 إلزامي متاحةأشكاؿ الحضور ال .9

 الثاني/الثانية الفصؿ / السنة .11

 ساعة 14 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .11

 17/4/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ  .12

 أىداؼ المقرر : إف يكوف الطالب في نياية الفصؿ الدراسي قادرًا عمى  .13

 فيـ واستيعاب فمسفة وأىداؼ االرشاد التربوي -1

 معرفة اإلطار النظري لإلرشاد  -9

 عؿ الطالب ممـ بأخالقيات العمؿ االرشادي ج -3

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص التعمـ المتاحة. والبد مف الربط بينيا وبيف وصؼ 

 نامج.البر 
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 معرفة ادوار المدرس المرشد والمرشد النفسي المدرسي  -4

 التعرؼ عمى العالقة المينية االرشادية -5

 التعرؼ عمى اىمية المعمومات االساسية لمعممية االرشادية  -6

 معرفة الطالب طرؽ وانواع االرشاد  -7

 المرشد في المدارس االبتدائية التعرؼ عمى بعض المشكالت التي يواجييا  -8

 مخرجات التعمـ وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .14

 المعرفة والفيـ  -أ
 المعرفة والفيـ -1أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لإلطار النظري لإلرشاد التربوي  -9أ
 رشاد النفسي تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لألسس العامة لإل -3أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ ألخالقيات العمؿ االرشادي -4أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لمعالقة المينية االرشادية -5أ
 تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لبعض نظريات االرشاد  -6أ
 لمعرفة والفيـ لطرؽ وانواع االرشادتمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى ا  -7أ
تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفيـ لممشكالت التي يواجييا المرشد في المدارس  -8أ

 االبتدائية
 
 
 الميارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يقارف بيف االرشاد المباشر واالرشاد غير المباشر - 1ب
 اجيتيا .يحمؿ اسباب بعض المشاكؿ التربوية ومو - 9ب
 يطبؽ كتابة ورقة او بحث في اي موضوع مف موضوعات اإلرشاد التربوي -3ب
 يجمع معمومات عف الظواىر والمشكالت التربوية .   -4ب
 طرائؽ التعميـ والتعمـ      
 ػ تزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع المتعمقة باإلرشاد التربوي 1
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 تدريسي مادة اإلرشاد التربوي ػ توضيح وشرح المادة الدراسية مف قبؿ9
 ػ مطالبة الطمبة بزيارة المكتبة واالطالع عمى مصادر اإلرشاد 3
ػ تحسيف ميارات الطمبة مف خالؿ زيارة المواقع االلكترونية لمحصوؿ عمى معرفة  إضافية باإلرشاد 4

 والتوجيو .
موضوعات التي تحتاج الى طريقة ػ استخداـ طرائؽ اإللقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة في بعض ال5

 المناقشة .
 طرائؽ التقييـ      
 ػ اختبارات يومية بأسئمة محددة 1
 ػ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية .9
 ػ تكميؼ الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عف المشكالت اإلرشادية  وطرؽ معالجتيا.3
 و .ػ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقالي4
 ميارات التفكير -ج

 اف يفسر ويحمؿ الظواىر والمشكالت . -1ج
 يفرؽ بيف المشكالت الشخصية والمشكالت الجمعية  -9ج
 يقيـ بعض األنشطة اإلرشادية  -3ج
 يقارف بيف أساليب وطرائؽ اإلرشاد   -4ج
 طرائؽ التقييـ    

 يؿ واالستنتاج ػ االمتحاف التحميمي لقياس قدرة الطالب عمى التفكير والتحم
 ػ طمب إجراء مقارنات بيف نظريات اإلرشاد

 ػ كتابة بحوث عف الظواىر والمشكالت
 ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئمة فكرية واستنتاجية .

 الميارات  العامة والمنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصي (. -د 
 ع والمصطمحات والدالالت التربوية المعاصرةيستخدـ المصادر والمراج -1د
 تشكيؿ جماعات مف الطمبة لدراسة مشكالت الطمبة -9د

 بنية المقرر .15

اسـ الوحدة / المساؽ  مخرجات التعمـ المطموبة الساعات األسبوع
 أو الموضوع

 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

التعرؼ عمى مفيـو واىػداؼ  9 1
 وبرامج اإلرشاد والتوجيو

ـو االرشػػاد وانواعػػو مفيػ
 واىدافو

المناقشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي
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االسس العامػة لإلرشػاد  فيـ االسس العامة لإلرشاد 9 9
 النفسي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى اخالقيػػػػػػػػػات  9 3
 العمؿ االرشادي

اخالقيػػػػػػػػػػػػػػػػات العمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 االرشادي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػدرس/  9 4
المرشػػػػػػػػد والمرشػػػػػػػػد النفسػػػػػػػػي 

 المدرسي

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرس المرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
والمرشػػػػػػػػػػػػػػػػػد النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 المدرسي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعػػػػرؼ عمػػػػى الحاجػػػػة الػػػػى  9 5
مرشػػػػػد نفسػػػػػي مدرسػػػػػي فػػػػػػي 
مدارسػػػنا، والكفايػػػات المينيػػػة 

 ، واالدوار العامة لو 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرس المرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
والمرشػػػػػػػػػػػػػػػػػد النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 رسيالمد

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعػػرؼ عمػػى عالقػػة المرشػػد  9 6
بالطالػػػػػػب، وعالقػػػػػػة المرشػػػػػػد 

 باإلدارة، 

العالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االرشادية

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

فيػػػػػػػػػػػػػػػػـ عالقػػػػػػػػػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػػػػػػػػػد  9 7
بالمؤسسػػػػػػات واالفػػػػػػراد خػػػػػػرج 

 المدرسة

العالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االرشادية

المناقشة 
 ستجوابواال

 التقويـ البنائي

التعػػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػػى اىميػػػػػػػػػػػػػػة  9 8
 المعمومات ومصادرىا

المعمومػػػػػػػات االساسػػػػػػػية 
 لمعممية االرشادية

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػمات  9 9
 المعمومات وشروطيا

المعمومػػػػػػػات االساسػػػػػػػية 
 لمعممية االرشادية

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػى المقابمػػػػػػػػػػػػة  9 11
 وانواعيا، وفيـ دراسة الحالة

طػػػػػرؽ اكتشػػػػػاؼ معػػػػػالـ 
 شخصية الفرد

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

فيػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػذات والسػػػػػػػػػػػػػػمات  9 11
 والعوامؿ واالصطفاء

المناقشة  بعض نظريات االرشاد
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

فيػػػػـ االرشػػػػاد غيػػػػر المباشػػػػر  9 19
 يواالرشاد الخيار 

المناقشة  طرؽ وانواع االرشاد
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

التعػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػى االرشػػػػػػػػػػػػاد  9 13
 الجماعي والفردي

المناقشة  طرؽ وانواع االرشاد
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

 التقويـ البنائياقشة المنبعػػض المشػػكالت التػػي التعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػى انخفػػػػػػػػػػاض  9 14
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 ة البنية التحتي .16

 
 القراءات المطموبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعميـ تأليؼ أ.د ليث كريـ -1
 9113حمد
 9119برامج االرشاد النفسي تأليؼ د. نبيؿ محمد الفحؿ -9
 9115التوجيو واالرشاد النفسي حامد عبد السالـ زىراف -3

شمؿ عمى سبيؿ متطمبات خاصة ) وت
المثاؿ ورش العمؿ والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

محاضرات نوعية واالستضافة والمواقع االلكترونية المتخصصة 
 في اإلرشاد 

الخدمات االجتماعية ) وتشمؿ عمى سبيؿ 
المثاؿ محاضرات الضيوؼ والتدريب 

 الميني والدراسات الميدانية ( 

 التربوييف في الخدمة محاضرات لممرشديف 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي -17

   
 االلتزاـ بالقطاعية 

 
 
 

يواجييػػػػػػا المرشػػػػػػد فػػػػػػي  التحصيؿ االكاديمي، 
 المدارس االبتدائية

 واالستجواب

التعػػػرؼ عمػػػى مشػػػكمة الغػػػش  9 15
 ، والغيرة العدواف

بعػػض المشػػكالت التػػي 
يواجييػػػػػػا المرشػػػػػػد فػػػػػػي 

 المدارس االبتدائية

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

 اإلفادة مف مؤسسات المجتمع المحمي ذات العالقة بالتربية والتعميـ . -3د
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 وصؼ المقرر

يوفر وصؼ المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىـ خصائص المقرر ومخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب تحقيقيا 
بد مف الربط بينيا وبيف وصؼ المتاحة. وال التعمـ مبرىنًا عما إذا كاف قد حقؽ االستفادة القصوى مف فرص

 البرنامج.؛

 

 ديالى / كمية التربية األساسية  جامعة المؤسسة التعميمية 

 متطمبات كميةقسـ االرشاد النفسي و التويجو التربوي  القسـ العممي  / المركز / 

 مبادئ االرشاد و التوجيو اسـ / رمز المقرر  /Coll 2207 

 إلزامي أشكاؿ الحضور المتاحة 

 وؿ/االوؿاال الفصؿ / السنة 

 )ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكمي 

  1/11/9119 تاريخ إعداد ىذا الوصؼ 

  أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نياية السنة الدراسية قادرًا عمى 

 فيـ واستيعاب فمسفة وأىداؼ االرشاد التربوي 
  معرفة اإلطار النظري لإلرشاد 
 القيات العمؿ االرشادي جعؿ الطالب ممـ بأخ 
  معرفة ادوار المدرس المرشد والمرشد النفسي المدرسي 

التعرؼ عمى العالقة المينية االرشادية 
  التعرؼ عمى اىمية المعمومات االساسية لمعممية االرشادية 
  معرفة الطالب طرؽ وانواع االرشاد 
 االبتدائية  المرشد في المدارس يواجييا التعرؼ عمى بعض المشكالت التي 
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 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ 

   األىداؼ المعرفية -أ

 يعرؼ مفيـو االرشاد التربوي . -1أ

 يفسر الطالب العالقة المينية االرشادية . -9أ

 ُيبيف لطالب أسس العامة لإلرشاد النفسي. -3أ

 يوضح الطالب نظريات االرشاد التربوي . -4أ

 طالب طرؽ وانواع االرشاد .يعدد ال -5أ

 يعطى لمطالب أمثمة عف المشكالت التي يواجييا المرشد في المدارس االبتدائية .  -6أ

  

  .الخاصة بالمقرر المياراتية األىداؼ  -ب 

 يقارف بيف االرشاد المباشر واالرشاد الغير مباشر - 1ب

 يحمؿ اسباب بعض المشاكؿ التربوي ومواجيتيا .- 9ب

 كتابة ورقة او بحث في اي موضوع مف موضوعات اإلرشاد التربوي يطبؽ -3ب

 يجمع معمومات عف الظواىر والمشكالت التربوية .  -4ب

 طرائؽ التعميـ والتعمـ      

  ػ تزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع المتعمقة باإلرشاد التربوي1

 اد التربويػ توضيح وشرح المادة الدراسية مف قبؿ تدريسي مادة اإلرش9

 ػ مطالبة الطمبة بزيارة المكتبة واالطالع عمى مصادر اإلرشاد 3

ػ تحسيف ميارات الطمبة مف خالؿ زيارة المواقع االلكترونية لمحصوؿ عمى معرفة  إضافية باإلرشاد 4
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 والتوجيو .

5ػ استخداـ طرائؽ اإللقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج 
 الى طريقة المناقشة .

 

 طرائؽ التقييـ      

  ػ اختبارات يومية بأسئمة محددة1

 ػ وضع درجات لمواجبات البيتية والمشاركة الصفية .9

 ػ تكميؼ الطمبة بإنجاز بحوث وتقارير عف المشكالت اإلرشادية  وطرؽ معالجتيا.3

 ػ اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية ومقاليو .4
  لوجدانية والقيميةاألىداؼ ا -ج

 يدرؾ اىمية النظريات االرشادية -1ج

 يعطي اىمية لممشكالت التي تتوجب حموؿ سريعة  -9ج

 يمارس االنشطة االرشادية   -3ج

 يقيـ االنشطة االرشادية . -4ج

 طرائؽ التعميـ والتعمـ     

 

.  استعماؿ طريقة العروض التقديمية 
. رسـ المخططات التوضيحية 
عصؼ الذىني .طريقة ال 

 

 طرائؽ التقييـ    
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  ػ االمتحاف التحميمي لقياس قدرة الطالب عمى التفكير والتحميؿ واالستنتاج

 ػ طمب إجراء مقارنات بيف نظريات اإلرشاد

 ػ كتابة بحوث عف الظواىر والمشكالت

 ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئمة فكرية واستنتاجية .

  .(ية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور الشخصيالميارات العامة والتأىيم -د 

 ميارات استخداـ المراجع والمصطمحات . -1د   

 ميارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحميميا . -9د

 ميارات استغالؿ ما متاح مف امكانات . -3د

 ميارات اجراء المقارنات عف الموضوع .  -4د

 رربنية المق 
اسـ الوحدة / أو  مخرجات التعمـ المطموبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييـ طريقة التعميـ

1 4 
التعرؼ عمى مفيـو 
واىداؼ وبرامج اإلرشاد 

 والتوجيو

مفيوـ االرشاد وانواعو 
 واىدافو

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

 فيـ االسس العامة لإلرشاد 4 9
لإلرشاد  االسس العامة

 النفسي
المناقشة 

 واالستجواب
 التقويـ البنائي

 4 
التعرؼ عمى اخالقيات 

 العمؿ االرشادي
اخالقيات العمؿ 

 االرشادي
المناقشة 

 واالستجواب
 التقويـ البنائي

 التقويـ البنائيالمناقشة المدرس المرشد والمرشد التعرؼ عمى المدرس  4 
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المرشد والمرشد النفسي 
 المدرسي

 وابواالستج النفسي المدرسي

 4 

التعرؼ عمى الحاجة الى 
مرشد نفسي مدرسي في 
مدارسنا، والكفايات المينية 
لممرشد التربوي، واالدوار 

 العامة لممرشد التربوي

المدرس المرشد والمرشد 
 النفسي المدرسي

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

 4 
التعرؼ عمى عالقة المرشد 

المرشد بالطالب، وعالقة 
 باإلدارة، 

 العالقة المينية االرشادية
المناقشة 

 واالستجواب
 التقويـ البنائي

 4 

فيـ عالقة المرشد 
بالمؤسسات واالفراد خرج 
المدرسة، اىمية المعمومات 

 ومصادرىا

 العالقة المينية االرشادية

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

 اختبارات مقالية اختبارات  االوؿامتحاف الشير  امتحاف الشير االوؿ 4 

 4 
التعرؼ عمى سمات 

 المعمومات وشروطيا
المعمومات االساسية 

 لمعممية االرشادية
المناقشة 

 واالستجواب
 التقويـ البنائي

 4 
التعرؼ عمى المقابمة 
وانواعيا، وفيـ دراسة 

 الحالة

طرؽ اكتشاؼ معالـ 
 شخصية الفرد

المناقشة 
 واالستجواب

 ائيالتقويـ البن

 4 
فيـ الذات والسمات 

 والعوامؿ واالصطفاء
 بعض نظريات االرشاد

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

 التقويـ البنائيالمناقشة  طرؽ وانواع االرشادفيـ االرشاد غير المباشر  4 
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 ميارات إعداد المفاىيـ الخاصة عف الموضوع. 5د 

   

 واالستجواب واالرشاد الخياري

 4 
التعرؼ عمى االرشاد 

 الجماعي والفردي
 دطرؽ وانواع االرشا

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

 4 

التعرؼ عمى انخفاض 
التحصيؿ االكاديمي، 
والكذب، التعرؼ عمى 
مشكمة الغش ، والغيرة 

 العدواف

 بعض المشكالت التي
المرشد في  يواجييا

 المدارس االبتدائية

المناقشة 
 واالستجواب

 التقويـ البنائي

 اختبارات مقالية اختبارات ثانيامتحاف الشير ال امتحاف الشير الثاني  

  البنية التحتية 
 ال يوجد ػ الكتب المقررة المطموبة 1

ليث كريـ  أ.د كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعميـ تأليؼ ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 2013حمد

 9119برامج االرشاد النفسي تأليؼ د. نبيؿ محمد الفحؿ 

 9115ي حامد عبد السالـ زىراف التوجيو واالرشاد النفس

  

 

  خطة تطوير المقرر الدراسي 
 االلتزاـ بالقطاعية 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جايعح دَانً-كهُح انرزتُحاألصاصُح انًؤصضح انرعهًُُح .281

   قضى انهغح األنكهُزَح  / انًزكز عهًٍ انقضى ان .282

 الَىجذ اصى / ريز انًقزر .283

 انزايٍ حأشكال انحضىر انًراح .284

 2119-1115 انفصم / انضنح .285

 صاعح 31 )انكهٍ(عذد انضاعاخ انذراصُح  .286

 1/11/2119 ذارَخ إعذاد هذا انىصف  .287

 أهذاف انًقزر .288

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و 
العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب تمكين الطالب فى الجانب المعرفى و 

 0من خالل الدروس و المواد التربوية و الثقافية

 
 
 
 
 
 
 

 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 

 ؛البرنامج.
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 وطزائق انرعهُى وانرعهى وانرقُُى ًقزراخ انيخزج .135
  هذاف انًعزيُح األ -أ

 ذًكُن انطانة ين انًهارخ انهغىَح األصاصُح-1أ

 ز يهارج االنًحادشح ين خالل انًناقشحذطىَ-2أ

 1ذطىَز انكراتح ين خالل اننشاطاخ داخم و خارض انصف -3أ
 ذطىَز انقذرج عهً انرعثُز األدتً-4أ
  ذطىَز اصهىب انثحس انعهًً-5أ
   -6أ

  ًقزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

 ذحضُن يهزاخ انطانة انهغىَح– 1ب

 نعهًًذطىَز اصهىب انثحس ا – 2ب

 ذحضُن انقذرج يٍ انرعثُز – 3ب

   ذطُز يهارج انكراتح  -4ب

 طزائق انرعهُى وانرعهى      
 طزَقح عزض انًادج تشكم عايٍ حذَس واصرخذاو اصهىب انًناقشح يٍ عزض انًادج

 

 

 

 طزائق انرقُُى      
 

 األخرثاراخ انشفهُح-1

 األخرثاراخ انرحزَزَح-2

 اننشاطاذى انثحىز-3

 

 هذاف انىجذانُح وانقًُُح األ -ض

 انرزكُز عهً األهذاف انرزتىَح-1ض

 ذزصُخ األهذاف انعهًُح-2ض

 ذطىَز األهذاف انًعزيُح-3ض

  ذزصُخ األهذاف األنضانُح انعايح -4ض

  
 طزائق انرعهُى وانرعهى     

 

 1هًناقشحطزَقح عزض انًادج انرعهًُُح تاصىب حذَس يع اصرخذاو انرقنُاخ انحذَصح يع اعطاء يزصح ن
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 طزائق انرقُُى    
 

 األسءنح انشفهُح-1

 األسءنح انرحزَزَح -2

 

 انًنقىنح ) انًهاراخ األخزي انًرعهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انعايح و انًهاراخ -د 

 ذطىَز انًهاراخ انهغىَح األصاصُح-1د

 ذطىَز يهارج انركهى و انكراتح-2د

 طانةذطىَز شخصُح ان-3د

   ذطىَز اصهىب انثحس انعهًٍ -4د
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 انثنُح انرحرُح  .137

  Different Counseling books and journals انًطهىتح ـ انكرة انًقزرج 1

  )انًصادر(  ـ انًزاجع انزئُضُح 2

 اـ انكرة وانًزاجع انرٍ َىصً تها                

 ( انًجالخ انعهًُح , انرقارَز ,.... ) 
 

ب ـ انًزاجع االنكرزونُح, يىاقع االنرزنُد 

.... 
 

 

 تنُح انًقزر .136

الساعا األصثىع

 ت
يخزجاخ انرعهى 

 انًطهىتح
اصى انىحذج / أو 

 انًىضىع
طزَقح  طزَقح انرعهُى

 انرقُُى

 English terms English texts  Presentation 2 وانصانٍ -األول
            and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Steps of 2 وانزاتع-انصانس

counseling 
 Presentation

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-انخايش

 وانضادس
 2 Examination 

 

  written 
test 

 A good 2 وانصاين-انضاتع
counselor  

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Principles of 2 و انعاشز-انراصع

counseling 
 Presentation 

and 
discussion 

written 
test 

و -انحادٌ عشز

 انصانٍ عشز
2 Examination  

  
  written 

test 
-انصانس عشز

-انزاتع عشز

 انخايش عشز

2 typical work 

activities 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
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 خطح ذطىَز انًقزر انذراصٍ  .138
   

 طالع عهً انذورَاخ و انًىاقع األنكرزونُح  و ورط انعًم  وذذرَة انكادر انرذرَضٍاأل-1

 

 

 

 


