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 ال يوجد: المتطلبات السابقة ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة
 أسبوع 61 األسابيععدد 

 
 دافــــاأله

 المشكالت المعاصرة ذات العالقة باالرشاد النفسيأن يتعرف الطلبة على بعض القضايا و- 1
ان يتعرف كل طالب على األساليب واالجراءات المناسبة للتعامل مع هذه القضايا - 2

 والمشكالت 
 تحديد أهم العوامل التي تسهم في القضايا والمشكالت المعاصرة في االرشاد النفسي- 3
 والمشكالت اقتراح حلول واقعية للتعامل مع هذه القضايا- 4
 

 المخرجات النهائية
 (المعرفة والفهم) المهارات االكاديمية األساسية  :اوال

 استيعاب المفاهيم األساسية المتعلقة بالقضايا المعاصرة في االرشاد النفسي -1
 التي تسهم في القضايا والمشكالت المعاصرة في االرشاد النفسي  تحديد أهم العوامل -2

 في االرشاد واقتراح حلول مناسبة لهالمعاصرة اوالقضايا تشخيص المشكالت  -3

 
 المهارات التحليلية واإلدراكية :ثانيا

 المعاصرة في االرشاد وتأثيرها على االفرادالمشكالت  اسباب تحليل -1

 مع توضيح جوانب قوتها وضعفهاالمقترحة االرشاد تحليل برامج  -2

 
 المهارات الخاصة بالموضوع :ثالثا

 االرشاد النفسيعاصرة في القدرة على تحديد قضية م -1

 قضية معاصرة في االرشاد النفسيالقدرة على مناقشة اسباب  -2
 ارشادية لقضية معاصرة في االرشاد النفسيتصميم خطة  -3

 
 المهارات التحويلية :رابعا

 معاصرة في االرشاد النفسي زيادة قدرة الطالب على اجراء بحث حول قضية  -1
معاصرة في االرشاد في مجال قضايا  زيادة قدرة الطالب على إصدار االحكام -2

 النفسي

 
 

 طرق التدريس
 المحاضرة -1
 المناقشة والحوار وتوليد االفكار -2



 التعلم التعاوني والنقاش في مجموعات صغيرة -3

 البحث واالستقصاء -4

 حل المشكالت -5

 
 :المهمات والواجبات والعالمات 

 عالمة %33 اعداد ورقتين حول قضيتين من القضايا المعاصرة- 1
 عالمة% 33    الحضور والمناقشة في النقاش - 2
 عالمة %03      امتحان نهائي- 4
 

 ةـــــالخط

 طرق التعلم الساعات الموضوع االسبوع
 المحاضرة والحوار 3 العنف االسري 1
 الوقاية من االساءة للطفل 2

 الوقاية من االضطرابات النفسية
 البحث واالستقصاء والمناقشة 3

 = 3 فصالالطالق واالن 3
 = 3 المشكالت الجنسية والوقاية 4
 المحاضرة والنقاش والبحث 3 ادمان االنترنت والتلفزيون 5
 = 3 الضغوطالتعامل مع  6
 = 3 الحروب المعاصرة وصراع القيم 7
 = 3 التعصب والتمييز 8
 = 3 ادمان المقامرة 9

 = 3 البطالة 13
 = 3 االرشاد متعدد الثقافات 11
 = 3 اد األزماتارش 12
 = 3 اختبار نهائي 13
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