
 المقرر وصف نموذج

 م.م علي احمد جاسم 

 وصف المقرر

 

 حقق قد  كان اذا عما مبرهنا تحقيقها الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر ومخرجات المقرر خصائص  الهم مقتضيا  ايجازا  هذا المقرر وصف يوفر

 البرنامج ؛ وصف وبين بينها الربط من والبد . المتاحة التعلم فرص  من االستفادة

  

 

 

 

 التعليمية   المؤسسة

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 

 اللغة االنكليزية  العلمي   القسم •

 االرشاد النفسي والصحة النفسية/مرحلة ثالثة/ بكالوريوس رمز المقرر  / اسم •

 الحضور اليومي )صباحي(  الحضور المتاحة  اشكال •

 2021-2020 السنة  / الفصل •

 60 الدراسية )الكلي(  الساعات عدد •

 2021-2-10 الوصف  هذا اعداد تاريخ •

 المقرر اهداف

 

 مفهوم االرشاد النفسي  ان يتعرف الطالب على

 ان يتعرف الطالب على المرشد النفسي الطالبي 

 ان يتعرف الطالب على مفهوم التوجيه 

 يوضح الطالب الفرق بين االرشاد والعالج النفسي ان 

 ان يعدد الطالب مناهج واستراتيجيات التوجيه واالرشاد النفسي 

 ان يتعرف الطالب على مفهوم االرشاد المباشر وغير المباشر

 ان يوضح الطالب الفرق بين االرشاد الفردي والجماعي 

 ان يوضح الطالب عالقة االرشاد بالعلوم االخرى

 يتعرف الطالب على االسس العلمية لالرشاد النفسي ان 

 ان يتعرف الطالب على نظرية التحليل النفسي 

 ان يتعرف الطالب على النظرية السلوكية 

 ان يتعرف الطالب على النظرية االنسانية 

 ان يوضح الطالب اهمية جمع المعلومات 

 السجل التراكمي  ان يتعرف الطالب على

 المالحظة  ان يتعرف الطالب على

 المقابلة  ان يتعرف الطالب على

 السيرة الذاتية  ان يتعرف الطالب على

 دراسة الحالة   ان يتعرف الطالب على

 االختبارات والمقاييس  ان يتعرف الطالب على

 المدرس المرشد  ان يتعرف الطالب على

 المرشد التربوي  ان يتعرف الطالب على

 النفسية معنى الصحة  الطالب  يوضحان 



 الفرق بين الشخص السوي والالسوي  الطالب   يوضحان 

 االزمة النفسية  ان يتعرف الطالب على

 االحباط  ان يتعرف الطالب على

 التوافق  ان يتعرف الطالب على

 منشأ السلوك الدفاعي  ان يتعرف الطالب على

 ان يتعرف الطالب على نتائج السلوك الدفاعي 

 

  والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات -10

 األهداف المعرفية  

 ان يتعرف الطالب على مفهوم االرشاد النفسي  —1أ

 ان يتعرف الطالب على المرشد النفسي الطالبي  -2أ

 ان يوضح الطالب الفرق بين االرشاد والعالج النفسي  -3أ

 ان يعدد الطالب اساليب االرشاد النفسي  -4أ

 الطالب على نظريات االرشاد النفسي ان يتعرف  -5-أ

 ان يوضح الطالب اهمية جمع المعلومات  -6أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.

 ان يتميز الطالب بحس العرض والوضوح في عرض العبارات—1ب     

 ان يكون قادراً على تطبيق ما تعلمه على ارض الواقع -2ب     

 تمكين الطالب من استخدام اللغة السليمة  -3ب     

 ان يعد الطالب درساً نموذجياً عن نظريات االرشاد النفسي  -4ب     

 

  والتعلم   التعليم طرائق

 اعتماد المقرر .1

 ) برنامج الميت( استخدام التكنولوجيا الحديثة .2

 ..استخدام باور بوينت 3     

 . طريقة المناقشة 4       

 

 التقييم   طرائق

 . االختبارات الفصلية 1

 . االختبارات اليومية 2

  والقيمية الوجدانية األهداف -ج

 تنمية اتجاهات الطلبة وتطويرها نحو مفهوم االرشاد النفسي —1ج

 خلق الدافعية لدى الطالب الختيار التخصص المناسب لقدراته  -2ج

 االتجاهات االيجابية نحو فهم عملية االرشاد في المدرسةتنمية -3ج

 تشجيع الطالب ودعمه باتجاه اهمية الصحة النفسية   -4ج

 والتعلم   التعليم طرائق

 . اعتماد المقرر1

 ) برنامج الميت( استخدام التكنولوجيا الحديثة .2

 استخدام باور بوينت  .3

 طريقة المناقشة  .4



 التقييم   طرائق

 

 االختبارات الفصلية . 1

 االختبارات اليومية . 2

 

 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -10

 في مجال االرشاد والعالج النفسي  بالمهارات الالزمة  تزويد الطالب —1د

 بة الكتساب مهارات التواصل اللفظي توجيه الطل -2د

 في طرح االسئلة الشفوية  تنمية ثقة الطلبة بقدراتهم وامكاناتهم -3د

 تدريب الطالب على اتقان استخدام االساليب االرشادية من خالل ما تعلمه  -4د

 

 

  المقرر بنية .11

 

 أو الوحدة اسم المطلوبة   التعلم مخرجات الساعات   األسبوع 

 الموضوع  

 التقييم   طريقة التعليم   طريقة

ان يتعرف الطالب على   2 األول 

 مفهوم االرشاد النفسي 

باور بوينت + برنامج  مقدمة في االرشاد

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

ان يتعرف الطالب على   2 الثاني 

 المرشد النفسي الطالبي 

باور بوينت + برنامج  المرشد الطالبي 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

يتعرف الطالب على  ان  2 الثالث 

 مفهوم التوجيه 

والعالج   التوجيه 

 النفسي 

باور بوينت + برنامج 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

ان يوضح الطالب الفرق   2 الرابع 

بين االرشاد والعالج  

 النفسي 

والعالج   التوجيه 

 النفسي 

باور بوينت + برنامج 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

ان يعدد الطالب مناهج  2 الخامس 

واستراتيجيات التوجيه  

 واالرشاد النفسي  

والعالج   التوجيه 

 النفسي 

باور بوينت + برنامج 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

ان يتعرف الطالب على   2 السادس 

مفهوم االرشاد المباشر 

 وغير المباشر

بوينت + برنامج  باور اساليب االرشاد  

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

ان يوضح الطالب الفرق   2 السابع

بين االرشاد الفردي  

 والجماعي  

باور بوينت + برنامج  اساليب االرشاد  

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

ان يوضح الطالب عالقة   2 الثامن 

 االرشاد بالعلوم االخرى

عالقة االرشاد 

 االخرىبالعلوم  

باور بوينت + برنامج 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

ان يتعرف الطالب على   2 التاسع

االسس العلمية لالرشاد  

 النفسي 

عالقة االرشاد 

 بالعلوم االخرى

باور بوينت + برنامج 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

    امتحان الفصل االول  2 العاشر 



الحادي  

 عشر 

الطالب على  ان يتعرف  2

 نظرية التحليل النفسي 

باور بوينت + برنامج  نظريات االرشاد 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

الثاني  

 عشر 

ان يتعرف الطالب على   2

 النظرية السلوكية 

باور بوينت + برنامج  نظريات االرشاد 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

الثالث  

 عشر 

ان يتعرف الطالب على   2

 النظرية االنسانية 

باور بوينت + برنامج  نظريات االرشاد 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

الرابع  

 عشر 

ان يوضح الطالب اهمية   2

 جمع المعلومات 

وسائل جمع 

 المعلومات 

باور بوينت + برنامج 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

الخامس  

 عشر 

ان يتعرف الطالب على   2

 السجل التراكمي 

وسائل جمع 

 المعلومات 

باور بوينت + برنامج 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

السادس  

 عشر 

ان يتعرف الطالب على   2

 المالحظة 

وسائل جمع 

 المعلومات 

باور بوينت + برنامج 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

السابع 

 عشر 

ان يتعرف الطالب على   2

 المقابلة 

وسائل جمع 

 المعلومات 

بوينت + برنامج  باور

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

الثامن  

 عشر 

ان يتعرف الطالب على   2

 السيرة الذاتية 

وسائل جمع 

 المعلومات 

باور بوينت + برنامج 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

التاسع 

 عشر 

ان يتعرف الطالب على   2

 دراسة الحالة 

وسائل جمع 

 المعلومات 

بوينت + برنامج  باور

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

العشرو

 ن

ان يتعرف الطالب على   2

 االختبارات والمقاييس 

وسائل جمع 

 المعلومات 

باور بوينت + برنامج 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

الحادي  

والعشر

 ون 

ان يتعرف الطالب على   2

 المدرس المرشد 

االرشاد في 

 المدرسة 

بوينت + برنامج  باور

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

الثاني  

والعشر

 ون 

ان يتعرف الطالب على   2

 المرشد التربوي 

االرشاد في 

 المدرسة 

باور بوينت + برنامج 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

الثالث  

والعشر

 ون 

ان يوضح الطالب معنى   2

 الصحة النفسية 

بوينت + برنامج  باور الصحة النفسية 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

الرابع  

والعشر

 ون 

    امتحان الفصل الثاني  2

الخامس  

والعشر

 ون 

ان يوضح الطالب الفرق   2

بين الشخص السوي  

 والالسوي 

باور بوينت + برنامج  الصحة النفسية 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

السادس  

والعشر

 ون 

ان يتعرف الطالب على   2

 االزمة النفسية 

باور بوينت + برنامج  االزمة النفسية 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

السابع 

والعشر

 ون 

ان يتعرف الطالب على   2

 االحباط 

باور بوينت + برنامج  االزمة النفسية 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

المناقشة وتبادل  بوينت + برنامج  باور التوافق ان يتعرف الطالب على   2الثامن  



والعشر

 ون 

 اآلراء الميت  التوافق 

التاسع 

والعشر

 ون 

ان يتعرف الطالب على   2

 منشأ السلوك الدفاعي 

باور بوينت + برنامج  ميكانزمات الدفاع 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

 

 الثالثون

ان يتعرف الطالب على   2

 نتائج السلوك الدفاعي 

بوينت + برنامج  باور ميكانزمات الدفاع 

 الميت 

المناقشة وتبادل  

 اآلراء

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحتية   البنية -12

 

 المطلوبة   المقررة الكتب

 

 االرشاد النفسي والصحة النفسية/ أ.د حسن علي سيد _ أ.د صاحب عبد مرزوق

 )المصادر(  الرئيسية المراجع

 

 والتربوي الداهري, صالح حسن, مبادى االرشاد النفسي 

 ( االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 1991واخرون) االمام, مصطفى محمود

 بها يوصي التي والمراجع الكتب

 , التقارير , العلمية المجالت )

)... 

 

 

 

 مواقع , االلكترونية المراجع

 ...  االنترنيت

 

 

  ويكيبيديا

 

 

 



 الدراسي   المقرر تطوير خطة -13

 

 االيضاحية في عرض المادةاتباع الوسائل  .1

 استعمال طرائق تدريسية حديثة مناسبة مع طبيعة المتعلم  .2

 

 

 

 

 

  

 

 


