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 : وصف انًضاق

تتناال هذهاالمذدة االعرذدةتاألداارذااال ع دألذدةتاارذدفااحاالذدةنااألعذأاارذهدلتاادذ اااذهداا ذ ن د حاال ذ تااعد فحل ذ

 تأثدألهلذدة تالعهذ فىذااضاحلذدةااا  ذ  حالألدلذدةاتافمذدة ،ات أل ذ دت اللذدةواألدأل ذ تنقادمذدة  ال ذ

نااال ل ذ دةت دصااهذدةادنص صاارفذاصاارذدةاالدل ذانااللذدةثواال ذدةتاادااألذدةفنقاارذ ندااألذدةفنقاارذ اااذد ن

د ،ت لعذدةنااله ذدةا اهذدةا ال رذ  ذدةتاال نر ذهاهذدةصاألد للذدةادنص صادل ذضااوذدةالدلذ  عدألرذ

ذدةت تأل ذدةهعد ذدةلدترذدإلدالار ذدةتنادألذد ،تألدتدار ذ دة  دونلذدة ،ؤ ةل ذ دةولافدلذةفا ه ذ
         

 هذاف انًضاق :أ - أ

 األهذاف انرانٍح : حانطانة/انطانثحمك ٌورٍجح نذساسح هزا انمساق، فمه انمرىلغ أن 

 ذ دصألحذ انىذدة حلألرذ د الندلذتاف حل

 ذرذدة حلألر داداذضأل أل

  ذدلاألذادندلذ  لأل،لذدة حلألر

 ذ دة حلألرذدهععذنتلئجذ  لأل،ل

 دةهدلتدل ذد لألسذاا ذدة حلألدل 

ذ
نتاجاتالتعلّم:يتوقعمنالطالبعندإنهاءالمادةأنيكونقادراًعلى...-ب

الفهمواالستيعاب:
ذ حلألدلذدةهدلرالة نلهدمذ د ه دلذدة لصلذافذتن دلذ األألذدةوفالذ1-1
ذدة لصلذا حلألدلذدةهدلرذدة  تفنل هعدرذالفذتن دلذ األألذدةوفالذ1-2
ذدةا د هذدة ؤثألر ذدة لصلذا حلألدلذدةهدلرذدة  تفنل فذتن دلذ األألذدةوفالذالةتصندنللذ د ن دع ذ1-3
ذ
ذ
ذ
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تالفكريةوالمعرفيةوالتحليلية:المهارا-2
ذدةهدلرذد ات ل دل د،تث لألهلذأرذذاهذ حلألرفذتن دلذ عألرذدةوفالذ فىذتهفدهذ صلئصذ2-1
ذ  هدولذاد  د رذدةهدلرذد ات ل دلذدةفذدةوعألرذ فىذتهفدهذ   دئ ل2-2
المهاراتالخاصة/التطبيقية:-3
نوالوذدةوا رذذدة  تفنلذ تهفدهذص صدتحفف   رذ فاىتهفدهذ  د رذدةهدلرذفتن دلذ حلألرذدةوفالذأرذ3-1

ذ ذدد دةضارذةع
ذ أرذهدلتدذدةص صدلذدةترذتاف حلذتن دلذ حلألرذدةوفالذأرذتوادقذ حلألدلذدةهدلرذدة  تفنلذفذ3-2
المهاراتاإلبداعية/القابلةللتحويل:-4
ذدآل ألدا ذدة العألرذ دة صلألالذد ات ل دلذدةنل فلذ عفذتن دلذأل حذ4-1
ذ  د ن،لندلذ دةنن،دلذأرذدةهدلرذد ات ل دلد  تثلهذةف الددألذد  ال دلذفذ4-2
 صلئصذدةوفالذذةلدلذد ات ل رذ دة  دونلذدةصلةهلذ اذ الهذتو دألألذددفذتازدزذ نح مذتو 4-3

ذ  دةتادرذد دالارذأرذدةهدلر
 

ذ
 طرق انتذريش:   

دة داااااااللذ دة ح ااااالل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-دة نل صاااااللذدةصاااااندل ذذذذذذذذذذذذذذذ-دة هلضاااااألدل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-ذ
ذد  تهلنلل ذذذذذذذذذذذذذ-توادوللذ  فدل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-دةتافمذدةتال نر ذذذذذذذ-
 

 :انًضاق حتىياث ي

 انًىضىع انجذول انزيني انىحذة

مهاساخ انحٍاج: انمفهىو، األهذاف، االهمٍح، انرصىٍفاخ  وانثاني االول  .1

 واالوىاع، انؼىامم انمؤثشج.

. مهاسج ذحذٌذ األهذاف: : مه أوا؟مهاسج انىػً انزاذً انثانث .2

 األهذاف وانشؤٌا وانشسانح. 

3.  

 انرابع

مهاسج انرىاصم انفؼال: انرىاصم انثٍىشخصً، ػىاصش 

ػمهٍح انرىاصم، أهمٍح انرىاصم، انرىاصم انهفظً 

 وغٍش انهفظً، انرىاصم انفؼال، مؼىلاخ انرىاصم. 

مهاسج تىاء انؼاللاخ مغ اَخشٌه: االوجزاب انشخصً،  انخايش .4

 انصذالح، انحة، انزواج واالسشج. 

مهاسج ذىكٍذ انزاخ: انسهىن انرىكٍذي، انسهىن انسهثً،  انضادس .5

 انسهىن انؼذواوً، خطىاخ ذىكٍذ انزاخ. 

مهاسج اداسج انصشاػاخ: صشاػاذً مغ اَخشٌه،  انضابع .6

 اسرشاذٍجٍاخ إداسج انصشاع.

مثادئ اداسج انىلد، اسرشاذٍجٍاخ  مهاسج إداسج انىلد: انثاين .7

 انرؼامم مغ انىلد، خطح أداسج انىلد.
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:يـــمــيـــقـــتــال



(%35):امتحانمنتصفالفصل-
(%15):العمليةالواجباتوالتدريبات-
(%50):االمتحانالنهائي-



ذفعــراجــمــال
ذ

 (ذ2012 ادعدل ذل  لا ذ)ذذالبحث.-التفكير-التعليم-مهاراتالحياةالجامعية:االتصال

 عدألذدةناألفذ  لا 

 ،(ذ2012فد لا ذ اعذدة دهعذد ،ر ذ)المهاراتالحياتية:ضرورةحتميةفيعصر

  اتألدكذةفوال لذ دةنصألذ دةت زدعفذدةولهألر المعلومات)رؤيةسيكوتربوية(.

  ذعدألذاألدألذتطويرالمهاراتالحياتية:دوراتتدريبية(2010) ونلنر ذ ه عذه،دا 

 ا ةفنصألذ دةت زدعفذ  ل

 

 Alberti, R & Emmons, M. (2005) Your Perfect Right: Assertiveness 

& Equality In your Life and Relationships. ( 3rd.ed). Impact 

publishers. Inc. Atascadero, CA. 

مفهىو انمشكهح، مهاسج حم انمشكالخ واذخار انمشاساخ:  انتاصع .8

ػىاصش انمشكهح، اسرشاذٍجٍاخ حم انمشكهح، اوىاع 

 انمشاساخ، خطىاخ اذخار انمشاس.

انمحاضشج، مهاساخ دساسٍح: كٍف ذسرفٍذ مه  وانحادي عشر انعاشر .9

 اسرشاذٍجٍاخ انمشاءج انفؼانح، االسرؼذاد إلمرحان.

 مهاساخ انرفكٍش: انرفكٍش انىالذ، انرفكٍش انمىطمً. انثاني عشر .10

االػشاض، مشاحم اداسج  انمفهىو، مهاسج اداسج انمهك: انثانث عشر .11

 انمهك. 

 وانضثظ.اسرشاذٍجٍاخ انىلاٌح مهاسج اداسج انضغىط:  انرابع عشر .12

13.  

 انخايش عشر

مهاساخ مهىٍح: كراتح انسٍشج انزاذٍح، انرؼشف ػهى 

انمٍىل وانشغثاخ وانرفضٍالخ انمهىٍح، انثحث ػه 

 ػمم، مماتهح انرىظٍف.
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