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 المادة:وصف 

تتناول هذه المادة التعريف في االرشاد األسري وأهميته  فهي عمليهات اإلرشهاد النفسهيك كهذلى تتهوخل ههذه المهادة فهي توضهي  

وتعريههف فههي نتريههات االرشههاد األسههري وتطورههها وكيفيههة مالظمههة كههل منمهها للتههرو  األسههرية ومكونههات األسههرة وعالقتهها فههي 

و وكيفيهة العهالس األسهري ومسهاعدة جميه  أفهراد األسهرة ي فمهم متطلبهات التطور الثقافي والحضاري وتتناول هذه  المهادة أيضها

الحياة العاظلي ومها يتصهل بمها فهي مهن أدوار ولقهوع لكهل عضهو مهن أعضهاء األسهرة باإلضهافة ضلهل القهاء الضهوء علهل تطهور 

 أو تفكى النتام األسري.مفموم العالقات األسرية في وجود االنترنت والتكنولوجيا الحديثة وأهميتما في بناء 

 

 أهدا  المادة

بعد دراسة هذه المادة سيتمكن الطالب من معرفة وفمم أسهاليب ونتريهات االرشهاد األسهري وكيهف يسهتخدم المبهاد   .1

 الرظيسة وخطوات االرشاد العاظلي.

القهدرات التهي يتعر  الطالب علل كيفية استخدام مباد  ونتريات العالس األسري وذلهى بعهد تزويهده فهي الممهارات و .2

 تمكن  من القيام بعمليات اإلرشاد األسري.

 سيتمكن الطالب من التعر  والتحليل لكافة المشاكل األسرية والتي ستحدد عالقة أعضاء األسرة ببعضمم البعض. .3

 أن يتعر  الطالب علل أسس وكيفية االندماس في النتام األسري من وجمة نتر عالجية. .4

أن يقوم الطالب بعمليات التقييم والحكم علل سهلوكات أعضهاء األسهرة ومهدى ارتبهانمم بنتهام األسهرة باإلضهافة ضلهل  .5

 .اكتشا  ومعرفة "الفرد المشكل" في مكون األسرة لمعالجت  من ضمن النتام األسري

 مصادر التعليم

 * الكتاب المقرر 

 2010االرشاد األسري: المجلس الوطني لشؤون األسرة.  -

 ( اساسيات االرشاد الزواجي واالسري، دار الصفاء، عمان 2007الداهري، صالح حسن )  -

 المواد المساندة •

 عرض افالم وأشرطة فيديو ذات صلة بالمواضيع المطروحة في المادة حسب الحاجة.

 

 دليل الطالب )ليث ينطبق(•

 الغرفة الصفية.على الطالب ان يلتزم بإرشادات الدكتور ونصائحه حول المادة داخل 

 

 دليل المختبر )ليث ينطبق(•



 متابعة مختبر االرشاد النفسي واالنشطة الخاصة بالمادة المطروحة بالتنسيق مع مشرفة المختبر.

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

 Duffy, Karen G. ( 1999) Psychology: Annual Editions (99/00) 

Dushkin /McGraw-Hill, ISPN 007041372-x  

 Abraham A. Brill Library. http://plaza.interport.net/nypsan/service.html 

 American Psychological Society (APS). 

www.psychologicalscience.org/links.htm 

 Biological Changes in Adolescence. 

http://www.personal.psu.edu/faculty/n/x/nxd10/biologic2.htm 

 Psychology Tutorials: http://psych.hanover.edu/krantz/tutor.html 

 The Opportunity of 

Adolescencehttp://www.winternet.com/~webpage/adolescencepaper.html 

 Cognitive Science Article Archive. 

http://helsinki.fi/hum/kognitiotiede/archive.html 

 Mental Health Infosource:Disorders. http://www.mhsource.com/disorders/ 

 نرع التدريس)محاضراتك مجموعات نقاشك مجموعات تدريسك لل مساظلك مناظراتك وغيرها( .4

 محاضرات. -

 عمل تمارين عملية.  -

 واجبات  -

 تقارير -

 عرض تقديمي. -

 

 

 

 نتاظج التعلم: 

 :الممارات المعرفية واالدراكية- 

كافة النتريات االرشاد االسري والمباد  االساسية المستخدمة في العالس االسري ب أن يتمر الطالب معرفة اساسية  -1

 والتحليلية

 أن يكتب الطالب بحث مبني علل أساس علمي -4

المباد  واالخالقيات الممنية التي تساعده كل االندماس في نتام االسرة من اجل معالجة كل  أن يتعر  الطالب علل  -5

 مشكلة كل لدة

 )الممارات العقلية )القدرة علل التفكير والتحليل 

 .بناء علل الخلفية النترية المناسبة األسر عاني منما تأن يفسر ويقيم الطالب المشكالت التي  .1

 ممارسة العملية الممارات المكتسبة من ال 

 .في المجتمعات  االسريأن يفسر الطلبة أهمية االرشاد   .1

  أن يستخدم الطلبة ممارات االرشاد النفسي لتسميل تواصلمم الممني .2

  أن يكون الطلبة ممارات الكفاءة الذاتية والتنتيم الذاتي .3

 أن يستخدم الطلبة ممارات وأساليب العمل ضمن مجموعات .4

 

 ليث ينطبق( الممارات النفس لركية( 

 أن يستخدم الطالب البحث والتطوير للوصول الى مساعدة االخرين لحل مشاكلهم. .1

أن يطبق  الطالب تقنيات ومبادئ التواصل مع االسرة واعضائها من اجل المحافظة على بناء العالقة االسرية الجيدة    .2

  داخل االسرة

 .التخرجأن يطور الطلبة مهارات مهنية لتوجهاتهم المهنية بعد  .3

 

 أدوات التقييــــم:

 .التقارير و/أو األبحاث القصيرة 

 .االمتحانات القصيرة 

 .الواجبات المكتبية 



 .التقديم الشفوي ألوراع العمل والتقارير 

 االمتحانات الفصلية والنماظية 

 

 

 

 توزي  العالمات علل أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 %20 االمتحان األول

 %20 الثانياالمتحان 

 % 40 االمتحان النماظي 

التقهههههههارير و/أو األبحهههههههاث / الواجبهههههههات / 

 المشاري  / االمتحانات القصيرة  

20% 

 %100 المجموع

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

يتوق  من الطالب أن يقوم بحل المشاري  واألبحاث والواجبات والمشاري  بشكل فرديك 

لولده. العمل في الواجبات والمشاري  بشكل جماعي في تجمي  علل الطالب ان يقوم بعمل  

المعلومات أو أخذ ابحاث جاهزة من فصول سابقة أو نسخ ابحاث منشور يندرس أيضا تحت 

 بند الغش.

 )أسلوب التوثيق )م  أمثلة توضيحية 

 الكتاب  .1

ك عدد األجزاء أو     Boldاسم شمرة المؤلفك االسماء األولل: اسم المرج  بخط غامق 

المجلدات ضن وجدت. رقم الطبعة. مكان النشر: الناشر. سنة النشر.مثال :أبو لطبك فؤاد 

 1980. القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية. 2وآمال صادع: علم النفس التربوي. ن

 فصل في كتاب .2

 Italic andاسم شمرة المؤلفك االسماء األولل: عنوان الفصل بخط ماظل وغامق     )

Bold اسم الكتاب بخط غامق .)Bold اسم المحرر )ين(. رقم الطبعة )ضن وجدت(. مكان .

 النشر: الناشر. تاريخ النشر تلي  شرنة ماظلة )/( أرقام الصفحات.

مثال :عباسك السان: العرب في صقليةك مراجعات لول العروبة واإلسالم وأوروبا. تحرير 

 .71-1984/79عربي. . الكويت: مجلة ال1محمود السمرة. ن

 االبحاث المنشورة .3

    Italic and Boldاسم شمرة المؤلفك االسماء األولل: اسم المقال بخط ماظل وغامق )

 (ك اسم الدورية بخط غامق. العدد. المجلد. السنة تليما شرنة ماظلة )/( أرقام الصفحات.



العرب"ك مجلة  مثال :الجباليك لمدي: دور هاء التأنيث في الجم  "قراءة في لسان

 .376-349م/2004. 18. مج2النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(. 

 

 لقوع التأليف والملكية 

النشر والطباعة تتطلب أخذ اذن لحقوع الطب . ال يسم  للطالب ان يقوم بطباعة أو تزوير 

أو نقل أي نوع من المعلومات سواء لصل عليما ورقيا او عن نريق االنترنت. بدون اخذ 

 اذن الناشر أو شمادة لقوع الطب .

 تجنب االنتحال 

التزوير هو جناية اكاديمية ينتج عنما رسوبى في المادة والنقل الحرفي للمادة كلمة بكلمة 

 في االختبارات نوع من التزوير.

 

 توزي  المادة علل الفصل الدراسي:

 

 ماللتـــات الموضــوع األســبوع

 األول

15/10-19/10 

 

 انواعة ( –األول: الزواس ) مستوياتة الفصل 

 نرع اختيار شريى الحياة

 مفموم الزواس ونموة

 مرالل نمو الزواس

 

 الثاني

22/10-26/10 

 انواعة ( –الفصل األول: الزواس ) مستوياتة 

 الزواس في الجاهلية

 الزواس في االسالم 

 تعدد الزوجات

 

 الثالث

29/10-3/11 

 

 انواعة ( –مستوياتة الفصل األول: الزواس ) 

 االنفتاح الشخصي والحياة الجنسية عند الزوجين

 االرشاد الزواجي ومرالل الزواس

 

 الراب 

6/11-10/11 

 الفصل الثاني: االرشاد الزواجي االسري

 الفرق بين االرشاد االسري واالرشاد الزواجي

 دور االرشاد الزواجي في تنمية كفاءة االدوار االجتماعية للزوجين

 تعلم االدوار

 توقع الدور

 

 

 الخامس

12/11-16/11 

 

 

 فترة اجراء االمتحان األول  

 

 دور االرشاد الزواجي في السعادة الزوجية

 صراع االدوار

 الكفاءة الزوجية 

 دور االرشاد الزواجي في تنمية كفاءة الزوس

 التوافق الزواجي

 

  التوفق الزواجي م  االزمات السادس



 اسباب تصدع العالقات العاظلية 19/11-23/11

 ومبررات االرشاد االسري 

 تعريف االرشاد االسري

 اهدا  االرشاد االسري 

 الساب 

26/11-30/11 

 الفصل الثالث: بعض نتريات االرشاد االسري

 نترية بوين: . أ

 معلومات الخلفية .1

 المفاهيم النترية .2

 تمايز الذات .3

 المثلثات .4

 النووية لألسرةالنسق االنفعالي  .5

 عملية االسقان في االسرة .6

 القطيعة االنفعالية .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثامن

3/12-7/12 

 نترية بوين: . أ

 .  وض  االخوة1

 . عملية النقل بين االجيال2

 . النكوص المجتمعي3

 . نشأة االضطراب النفسي االسري4

. أصل التسميةك وتعريفاتك وتوزي  المتخصصين في مجاالت 5

 االرشاد المدرسي والنفسي. 

 . التعريفات الخاصة باإلرشاد المدرسي6

 . اهدا  التوجي  واالرشاد المدرسي7

 . دور المرشد المدرسي8

 الدور الممني للمرشد المدرسي.

 

 التاس 

10/12-14/12 
 االسرةنترية هالي ومشكالت االتصال داخل 

 

 العاشر

17/12-21/12 
  س. نترية االتجاه االستراتيجي / هالي

 الحادي عشر

24/12-28/12 

 فترة اجراء االمتحان الثاني 
 

 

 د. نترية مواري ومنتومات االسرة

 الثاني عشر

31/1-4/1 

 الفصل الراب : مشاكل االرشاد االسري

 مشاكل االزمات االجتماعية

 المشكالت االخالقية

 التربية االسرية واخطاء الوالدين

 



 الثالث عشر

7/1-11/1 

 الفصل الراب : مشاكل االرشاد االسري

 لألسرةالخدمات النفسية واالجتماعية 

 االرشاد االسري الجماعي

 لألسرةاالسس البيولوجية 

 

 الراب  عشر

14/1-18/1 

 :لألسرةالفصل الخامس: الوظاظف االساسية 

 ومبررات اسباب الزواس 

 الموق  االجتماعي

 الزواس المنتم والزواس الحر

 اجراءات االختيار الزواجي

 

 الخامس عشر

21/1-25/1 

 :لألسرةالفصل الخامس: الوظاظف االساسية 

 بناء القوة في الولدة الزواجية

 التوافق الزواجي 

 توقعات الدور والتوافق في الزواس

 الضغون االجتماعية علل االسرة

 االسرة) الطالعكالترملك الزواس الثانيانمان تفكى 

 

 السادس عشر 

28/1-4/2  

 

  فترة اجراء االمتحان النماظي
 

 

 

 الوقت المتوق  لدراسة المادة 

  

 معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة.                 

 

 سياسة الدوام )المواظبة(

%( من 15%( من مجموع الساعات المقررة للمادة. وإذا غاب الطالب أكثر من )15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته 

ذا كان الغياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من في تلك المادة)صفراً(، أما إ

 تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب. 

 

 

 

 

 


