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المنهج االنساني في العالج  اسم المادة ورقمها
 0805910/النفسي

اسم 
 المحاضر

 

 ال يوجد: المتطلبات السابقة ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة

 اسبوع 61 عدد االسابيع

 
 األهــــداف

 العالقة االرشادية أن يعرف كل طالب ويفهم أهمية - 1
ان يعرف كل طالب ويفهم فهما عميقا المفاهيم واالساليب واالجراءات لدى االتجاه االنساني - 2

 في العالج النفسي 
 أن يتدرب كل طالب على مهارات االتصال وبناء العالقة االرشادية- 3
 

 المخرجات النهائية
 (مالمعرفة والفه) المهارات االكاديمية األساسية  :اوال

 استيعاب المفاهيم األساسية المتعلقة بالمنهج االنساني في العالج النفسي  -1
تحديددد المفدداهيم واالسدداليب المشددتركة بددين اتجاهددات المددنهج االنسدداني الم تلفددة فددي  -2

 العالج النفسي 
 

 المهارات التحليلية واإلدراكية :ثانيا
منهج االنساني في العدالج المقارنة بين المفاهيم االساسية لالتجاهات الم تلفة لدى ال -1

 النفسي
المقارنددة بددين االسدداليب االساسددية لالتجاهددات الم تلفددة لدددى المددنهج االنسدداني فددي  -2

 العالج النفسي

تحليددل البددرامج االرشددادية لدددى االتجاهددات االنسددانية مددق تواددي  جوانددب قوتهددا  -3
 واعفها

 

 المهارات الخاصة بالموضوع :ثالثا
 رتبطة بكل اتجاه من اتجاهات المنهج االنسانياكتساب المهارات والكفايات الم -1
القدددرع علددى تحديددد ومناقشددة اوجددو الشددبو وأوجددو اال ددتالف بددين اتجاهددات المددنهج  -2

 االنساني الم تلفة

 
 المهارات التحويلية :رابعا

 زيادع قدرع الطالب على اجراء بحث حول المنهج االنساني في العالج النفسي -1

 ي في العالج النفسياست دام اساليب المنهج االنسان -2
 

 



 طرق التدريس
 المحاارع والحوار والمناقشة -1
 التعلم التعاوني والنقاش في مجموعات صغيرع -2
 البحث واالستقصاء -3

 حل المشكالت -4

 التدريب على المهارات -5
 

 :المهمات والواجبات والعالمات 
 عالمات 61     الحاور والمناقشة الفاعلو- 1
 عالمة 31       عرض ألحد مواوعات ال طة       - 2
 عالمة 01  مراجعة كتاب من تأليف أحد اقطاب المنهج االنساني- 3
 عالمة 01                             امتحان نهائي- 4
 

 الخطـــــة
 

 طرق التعلم الساعات الموضوع األسبوع

التعارف واعطاء فكره عامة عن المساق  1
 0ومفردات ال طة

 المحاارع والحوار 3

طبيعة النظرية ، النظرية في العالج  2
 -النفسي، النظرية والمنهج االنساني

البحث واالستقصاء  3
 والمحاارع والنقاش

 = 3  -االتجاهات االنسانية وجذروها التاري يو 3

 = 3 العالج المعقود على الش ص 4

 = 3 العالج الجشتالتي 5

6    

7 Focusing-Oriented/Experiential 3 = 

 = 3 التجاهات الوجوديةا 8

9 Process-Experiential 3 = 

 = 3 مق األزواج واألسر المنهج اإلنساني 10

 = 3 في العالج الجماعي المنهج اإلنساني 11

 = 3 باست دام اللعب المنهج اإلنساني 12

 = 3 الفصاميين مق المنهج اإلنساني 13

 = 3 0التحليل التبادلي 14

 = 3 0العالج األنثوي 15

  3 0امتحان نهائي 16
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