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 وصف المادة:
مادة إلى تقديم توضيح كامل ومحدد لمعنى اإلرشاد النفسي والذي يطبق من خالل استخدام تهدف هذه ال

مهارات وأساليب معينة في اإلرشاد ومعرفة واضحة في نظريات اإلرشاد، وذلك بالتعرف على المهارات التي 
 يجب أن يمتلكها المرشد وهي:

 المهارات المتعلقة بالمرشد نفسه. والمهارات المتعلقة بالمسترشد، العالقة اإلرشادية، العوامل الثقافية، 



إن المهارات التي يمتلكها المرشد ستوضح من خالل المجاالت المختلفة )اإلرشاد والتوجيه المهني، الصحة 
 والوقاية من االضطرابات النفسية، وغيرها( 

الطالب في المختبرات الشخصية والتي يجب أن يمتلكها المرشد مثل درجة التركيز كما أنه سيتم تعريف 
 واالستماع الجيد، واكتشاف نقاط الضعف والقوة للمسترشد. 

 نتائج التعلم: 
المهارات المتعلقة بالمرشد نفسه. أن يعرف الطالب بشكل أساسي المهارات المعرفية اإلدراكية:  -1

د، العالقة اإلرشادية، العوامل الثقافية، استخدام المقاييس وتحليل نتائجها والمهارات المتعلقة بالمسترش
 والمعرفة في نظريات اإلرشاد.

ومنها مهارات االتصال والتواصل األكاديمي مع المصادر المهارات النفس حركية األدائية:  -2
 واألشخاص، والقدرة على فهم العالقات اإلنسانية المتبادلة بشكل أفضل.

وهي مهارات تتعلق بالمثل وأخالقيات المهنة واألداء في مجتمع جتماعية: االالمهارات العاطفية  -3
 الدراسة والمجتمع اإلنساني بشكل عام.

 أدوات التقييم:
 امتحانات قصيرة -تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/ أو مشاريع                          -
 تقديم لألبحاث والتقارير -                             واجبات بيتية                        -

 امتحانات مرحلية ونهائية -
 أساليب التدريس:

 دراسات ميدانية  -بحوث وتقارير    -مناقشات وتمارين وأعمال صفية     –محاضرات صفية.     -
 أسس التقييم:

 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات
  20 كتابي ( االمتحان األول )

  20 االمتحان الثاني ) كتابي (
  40 االمتحان النهائي ) كتابي (

  20 امتحانات قصيرة وأبحاث وتقارير وواجبات
 

  100 المجموع:  

 :توزيع المادة على الفصل الدراسي



 
 مالحظـــات الموضــوع التــاريخ األســبوع
 وشروطها العالقة اإلرشادية 23/10- 19/10 األول

 التعاطف -

 االصالة -

 التقدير االيحابي -

 الثقة -

 

 

 الثاني
 

 السلوك الدفاعي والسلوك الداعم 26/10-30/10

 انواع السلوك المؤية للسلوك للدفاعي -

 نتائج السلوك الدفاعي -

 انواع التواصل الداعم -

 

 

 



 الثالث
+ 

  الرابع

 مراحل العالقة اإلرشادية 2/11-6/11

 العالقة االرشادية -

 -التوضيح -الدخول في العالقة
 العالقة -البناء

 مرحلة تسهيل العمل االرشادي -

 -التخطيط -التجميع -االستكشاف
 االنهاء

 

 

 

 

 

 

-  

-  

 

)السلوك اللفظي وغير  مهارات االتصال - 20/11-9/11 الخامس 
 (اللفظي

  ) اإلصغاء( مهارات االتصال -

 إعادة الصياغة- -

 االستيضاح- -

 



 االنعكاس- -

 التلخيص- -

 
 
 
 

 27/11-23/11 السادس 
 االمتحان األول 

 مهارات االتصال )استجابات التصرف (

 مهارات االتصال

 . االنفتاح وكشف الذات -

 الدفء والفورية -    

االمتحان 
 االول

 السابع
 + 

 ثامن 
 
 

 مهارات االتصال 30/11-11/12

 التغذية الراجعة -

 االنفعاالت-     -

 

 التاسع 
+ 

 العاشر 
 

 أساليب اإلرشاد   14/12-24/12

 النمذجة ) تعلم اجتماعي ( -

 المقعد الفارغ ) جشطلت ( -

 

 

  

 

االمتحان التدريب على االسترخاء وتقليل  - 8/1-28/12 الحادي عشر 



+ 
 الثاني عشر 

 الحساسية ) معرفي سلوكي( االمتحان الثاني

 رسائل االنا ) سيكوديناميكي ( -

 الثاني

 ثالث عشر 
+ 

 رابع عشر 

 اعادة البناء العرفي ) معرفي( - 11/1-22/1

 مبدء بريماك ) سلوكي( -

 

 

   مراجعة عامة وتقديم مشاربع 29/1-25/1 الخامس عشر

 السادس عشر 
 

   وتسليم النتائج االمتحان النهائي 1/2-9/2

 
 سياسة الحضور والغياب:

مرضي أو قهري يقبله %( من الساعات المقررة للمادة بدون عذر 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )
%( بعذر مقبول يترتب على ذلك اعتبار الطالب منسحبًا من المادة في حالة قبول العميد 20عميد الكلية أو )

 للعذر ، بينما يعتبر محرومًا وتكون عالمته في المادة )صفرًا( في حالة عدم قبول العميد للعذر.
 : العبء الدراسي المتوقع

 ( ساعات أسبوعيًا في دراسة هذه المادة.6لطالب على األقل )كمعدل عام يتوقع أن يقضي ا
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