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 جامعة فيالدلفيا
 كلية اآلداب والفنون

اإلرشاد النفسيقسم   
 2017/2018/ السنة الدراسية األولالفصل الدراسي 

 

 

 الخطة التدريسية لمادة دراسية

 

التقييم والتشخيص :المــادةعنون  0170343:المــادةرقم    

  :المتزامنالمتطلب السابق و/ أو    عام :مستوى المادة

  12:00- 11:10 -:وقت المحاضرة

ساعات 3عدد الساعات المعتمدة:  

 & الثالثاء & االحد عدد ساعات التدريس الفعلية:

 الخميس 

  

414قاعة  مكان المحاضرة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

    

 

  المادةوصف  .1
لماقوبلا  ا لماعلوماو:  جاا  لساول للإلرشاو ة  ا ملعاليا  للمتشايي  لمتقياي  أهايا تتناول المااو  ا

 لمقصصي المبطوق  لمشيصي  المسج  لمحوم  الالختبورل: المسير  لمحوم  امؤتار لماالحظ  ا رلس 
علىا لتدرةبو: تطبيقو:لللمتشيي  ا لمتقيي  لمسلوكي افي لماعرفي  لموسول للمخ ا ٠٠٠ لمترلكاي 

الالنفعوميا  لمشيصاي  اللميصاول  لماهني المقاوةي  للمنضج لمايو الماهني  تقيي  أ لل: لستيدلم

 بناو  فاي تادرةبو:لللماشاكال: ا لمحوجاو: مسح لمتفكير القولل  لمهورل: لالجتاوعي  للماهورل:
ا.للمتشيي  أ لل:

 المادةأهداف  .2

1Gإعدل امرشدةنانفسييناعلىامعرف ابومنظرةو:الألسوسي افياعل المنف اللالرشو المنفسيا 

2Gلكسوبالمطلب امهورل:المتفكيرالمنوقداللمبحثالمعلايا 

3Gأناةتحلااىالمطلباا ابوماسااؤلميو:الالخالقياا اللالجتاوعياا المانب قاا امااناعلاا الماانف اللالرشااو اا

 لمنفسي

4Gة المهورل:المتولص تاكينالمطلب امنالماهورل:الالرشوا  

G5لكسوبامهورل:المتطوةرالماستدلماضانالماسورل:الموظيفي المااكن ا 
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 مصادر التعليم. 3
  الكتاب المقرر* 

 

 (2009أبواأسعد اأحاداعبدالملطيف المغرةر اأحادانوة  ا) -

 لمتشيي اللمتقيي افيالإلرشو  اعاون ا للرالماسير . -
 ج

 
 ججج

 المواد المساندة  
اذل:اصل ابوماولضي الماطرلح افيالماو  احسبالمحوج .اافالم وأشرطة فيديوعرض 

ا

  حيث ينطبق() الطالبدليل 
اعلىالمطومبالناةلتزمابإرشو ل:المدكتورالنصولحهاحو الماو  ا لخ المغرف المصفي .

ا

 (دليل المختبر )حيث ينطبق 
ابومتنسيقام امشرف المايتبر.متوبع اميتبرالالرشو المنفسياللالنشط الميوص ابوماو  الماطرلح ا

ا

 )المراجع المساندة )كتب دراسية، ومجالت علمية ومواقع الكترونية وغيرها 
 

 (الإلرشو المنفسياتطورهالمفوهياهالتايزه.1986سلياون اعبدهللاامحاو ا) -

 (امشكال:الألطفو اللمارلهقينالأسوميبالماسوعد افيهوا.2005شيفرالسلياونا) -

 ي  اترجا  ا .انزةهاحادي.انسياها لل .منشورل:المجومع الألر ن

ا(المتشيي المنفسي المقوهر ا لرالمزهرل .2001فوزي اإةاونا) -
 

 

 
 

محاضررراتم مجموعررات نقرراوم مجموعررات ترردريسم حررل مسررا لم منررا راتم )طرررا الترردريس .4
 (وغيرها

 محاضرات. -

 عمل تمارين عملية.  -

 واجبات  -

 تقارير -
 عرض تقديمي. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا

 م:التعل  نتاجات  .5
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 المعرفة العلمية والفهم 

1. K2أناةصفالمطلب امفوهي اعل المنف الألسوسي ا 

2. K4أناةكتبالمطومبابحثامبنياعلىاأسوساعلايا 

3. K6أناةظهرالمطلب المقدر اعلىالةصو الماعلوم اكتوبيوًالشفهيوًاحسبالمحوج .ا 

4. K9ي .أناةطبقالمطلب المافوهي المنفسي اللالرشو ة امتحقيقالماتطلبو:الماهنا 

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 

1. I3أناةظهرالمطومبافه اللعياأللجهالمشبهاللالختالفابينالألفرل ابنو اعلىالمعرق الملغ  اا

 لم قوف  المطبق الالجتاوعي  المتوجهالمجنسي

2. I5أناةطبقالمطلب اأسوميبال لر المذل:الل لر الماصو را 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

1. P2اأناةستيدمالمطلب اأسلوباح الماشكال:افيالمتعوم ام المقضوةوالمنفسي اللالرشو ة ا 

2. P3أناةطبقالمطومبالالخالقيو:الماهني افياتعومالته ام الماستفيدةنا 

  النفس حركية )حيث ينطبق(المهارات 

1. T5 أن ينبي ويطور الطلبة عالقات بينيه سوية. 

2. T10 .أن يطور الطلبة مهارات مهنية لتوجهاتهم المهنية بعد التخرج 

 
 :تقييم الطلبةأدوات  .6

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النها ي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 المشاريع

20 

 100 المجموع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

يتوقع من الطالب أن يقوم بحل المشاريع واألبحاث والواجبات والمشاريع بشكل فردي، على الطالب ان يقوم 
بعمله لوحده. العمل في الواجبات والمشاريع بشكل جماعي في تجميع المعلومات أو أخذ  ابحذاث جذاهمة مذن 

 الغش. بند تحت يندرج أيضا سابقة أو نسخ ابحاث منشورفصول 
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 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

المكتوبا .1

 اعد الألجزل األالماجلدل:اإنالجد:.اااااBoldلس اشهر الماؤمف الالساو الأللمى الس المارج ابيطاغومقا

ارق المطبع .امكونالمنشر المنوشر.اسن المنشر.

ا1980.المقوهر  امكتب الالنجلوالماصرة .ا2صو ق اعل المنف المتربوي.اطم و ا أبواحطب افؤل الآمو ا

 فص افياكتوب .2

(.الس اItalic and Boldس اشهر الماؤمف الالساو الأللمى اعنولنالمفص ابيطامول الغومقااااا)ل

لمنشرا.الس الماحررا)ةن(.ارق المطبع ا)إنالجد:(.امكونالمنشر المنوشر.اتورةخاBoldلمكتوبابيطاغومقا

اتليهاشرط امولل ا)/(اأرقومالمصفحو:.

م و ا عبوس الحسون المعربافياصقلي  امرلجعو:احو المعرلب اللإلسالمالألرلبو.اتحرةرامحاو ا

ا.71-1984/79.المكوةت امجل المعربي.ا1لمسار .اط

 لالبحوثالمانشور  .3

( الس المدلرة اااااItalic and Boldس اشهر الماؤمف الالساو الأللمى الس الماقو ابيطامول الغومقا)ل

ابيطاغومق.المعد .الماجلد.المسن اتليهواشرط امولل ا)/(اأرقومالمصفحو:.

م و ا لمجبومي احادي ا لراهو المتأنيثافيالمجا ا"قرل  افيامسونالمعرب" امجل المنجوحامألبحوثا

ا.376-349م/2004.ا18.امج2)لمعلومالإلنسوني (.ا
 

  والملكية التأليفحقوا 

والطباعة تتطلب أخ  ا ن لحقذو  الطبذع. ي يسذمل للطالذب ان يقذوم بطباعذة أو تمويذر أو النشر 
نقل أي نوع من المعلومات سذوا  حصذل عليهذا ورقيذا او عذن طريذق اينترنذت. بذدون اخذ  ا ن 

 .الناشر أو شهادة حقو  الطبع

 تجنب االنتحال 

ل الحرفذذي للمذذادة كلمذذة بكلمذذة فذذي التمويذذر هذذو جنايذذة اكاديميذذة ينذذتب عنهذذا رسذذوبل فذذي المذذادة والنقذذ
 ايختبارات نوع من التموير.

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 الدراسيةالواجبات  الموضــوع األســبوع
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 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

الطالذب مذن الدراسذة وايعذداد للمذادة يسذاوي سذاعتين لكذل محاضذرة مذن ف ذة الخمسذين  هليمعدل ما يحتاج إ
 دقيقة.                 

 
 (الموا بة) سياسة الدوام

إ ا غاب الطالب أكثر من ومن مجموع الساعات المقررة للمادة.  %(15)ي يسمل للطالب بالتغيب أكثر من 
عميد الكلية، يحرم من التقدم  ون ع ر مرضي أو قهري يقبلهمادة دمن مجموع الساعات المقررة لل %(15)

ا كذان الغيذاب بسذبب المذرض او لعذ ر قهذري أمذا إ لالمتحان النها ي وتعتبر نتيجته في تلل المادة)صذررا((، 
( من تلل المادة وتطبق علية أحكام اينسحاب  . يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحبا

 

والتقارير  وأوقات 
 هاتسليم

  لمتطورالمتورةييا+اتطورامفهومالإلرشو . - األول

 الثاني

 
  لمتشيي اللإلرشو .لمعالق ابينا -

 الماشكل المنفسي المجوال:المتعوم امعهو. - الثالث

  طرقالأ لل:المتشيي الماستيدم افيالإلرشو . - الرابع

  لماالحظ المكونوتهو - الخامس

  رلس المحوم ا. - السادس

 لماقوبل الإلرشو ة . -

 لماقوةي اللالختبورل:الأنولعهو -

 

 المتشيي املاشكال:. - السابع

  لمسلوكي  المنفسي  المتربوة .ا - الثامن

  .اICDلاا DSMلمتشيي احسبا - التاسع

  قيوسالمسلوك. - العاشر

 المقيوساللمتشيي المتربوياللمصفي. - الحادي عشر 

  االمتحان الثاني 

 ااتصنيفالماشكال:المنفسي  - الثاني عشر

 لالضطرلبو:المنفسي التشييصهو. - الثالث عشر

الضطرلبو:المسلوك. -

 

 اتشيي الماشكال:المتربوة . - عشرالرابع 

 المنف اجساي تشيي الماشكال:ا الخامس عشر

 السادس عشر 

 

 األسبوع األخير

المارلجع 
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