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 األهداف

 يفهم عناصر العالقة المساعدةان يعرف كل طالب و- 1
 ان يعرف كل طالب ويفهم عناصر السلوك غير اللفظي- 2
 ان يعرف كل طالب ويفهم استجابات االستماع واالستماع الفعال- 3
أن يعرف كل طالب ويفهم عناصر بعض النماذج التي يستخدمها المرشدون لتقييم آثار - 4

 العملية االرشادية 
 هم عناصر خطوات تحديد مشكلة المسترشدأن يعرف كل طالب ويف- 5
 ان يعرف كل طالب ويفهم عناصر تحديد واختبار اهداف المسترشد- 6
 ان يعرف كل طالب ويفهم عناصر خطوات اختيار استراتيجيات االرشاد- 7
ان يعرف كل طالب ويفهم عناصر المبادىء األساسية المتضمنة في تنفيذ استراتيجيات - 8

 االرشاد
 ف كل طالب ويفهم عناصر بعض استراتيجيات االرشاد ومتى يمكن استخدامهاان يعر- 9
ان يعرف كل طالب ويفهم  عناصر كيفية التعامل مع متغيرات قد تحصل أثناء العملية - 11

 االرشادية كالمقاومة
ان يعرف كل طالب ويفهم عناصر كيفية جمع المعلومات وتفسيرها وتحليلها باستخدام - 11

 المقننة وغير المقننةاالختبارات 
 

 المخرجات النهائية
 المهارات االكاديمية االساسية :اوال

 استيعاب المفاهيم االساسية المتعلقة باساليب االرشاد النفسي- أ 
تحديد األساليب التي تساعد المرشد في تحديد مشكلة المسترشد وفي تحديد أهدافه - ب

 وفي اختيار استراتيجيات االرشاد
 

 هارات التحليلية االدراكيةالم :ثانيا
 تحليل األساليب المرتبطة بالعملية االرشادية- أ 
 تحليل بعض االستراتيجيات االرشادية مع توضيح جوانب قد قوتها وضعفه- ب 
 
 

 



 المهارات الخاصة بالموضوع :ثالثا
 تنمية المهارات االساسية المرتبطة بالعملية االرشادية- أ 
 سية المرتبطة بالعملية االرشاديةاتقان المهارات االسا- ب 
 تنمية بعض استراتيجات المساعدة- ج 
 

 :المهارات التحويلية  :رابعا
 زيادة قدرة الطالب على اجراء بحث حول اساليب االرشاد النفسي- أ 
 استخدام المهارات االرشادية في عملية االرشاد النفسي- ب 
 

 طرق التدريس
 المحاضرة- 1
 وتوليد االفكار المناقشة والحوار- 2
 البحث واالستقصاء- 3
 التدريب على المهارات - 4
 

 :المهمات والواجبات والعالقات 
 عالمة 21   التحضير والمناقشة الفعالة- 1
 عالمة 41  عرض ألحد موضوعات الخطة   - 2
 عالمة 41     امتحان نهائي- 3
 

 الخطة 

 طرائق التعليم الساعات الموضوع االسبوع

 المحاضرة والحوار 3 1اعطاء فكره عامة عن المساق ومفردات الخطة 1

الفلسفة، االستراتيجية ، التكنيك، الحقيقة، عوامل : تمهيد  2
تؤثر على االرشاد، اطر مالحظة عملية التواصل 

 1االرشادي  وبعض المبادىء االساسية

 البحث واالستقصاء والمناقشة 3

 حاضرة والنقاش والبحثالم 3 عناصر العالقة المساعدة 3

 المحاضرة والنقاش والبحث 3 1متغيرات تنمية العالقة والتأثير الشخصي 4

 المحاضرة والنقاش والبحث 3 1السلوك غير اللفظي 5

 المحاضرة والنقاش والبحث 3 1استجابات االستماع 6

 المحاضرة والنقاش والبحث 3 1استجابات العمل 7

 المحاضرة والنقاش والبحث 3 1مسترشدتصور مفاهيمي لمشكالت ال 8

 المحاضرة والنقاش والبحث 3 1تحديد مشكلة المسترشد 9



 المحاضرة والنقاش والبحث 3 1اختيار وتحديد اهداف المسترشد 11

 المحاضرة والنقاش والبحث 3 1عمليات التقييم 11

 المحاضرة والنقاش والبحث 3 1اختيار استراتيجيات المساعده 12

 المحاضرة والنقاش والبحث 3 1ادىء اساسية في تنفيذ االستراتيجيةمب 13

 المحاضرة والنقاش والبحث 3 1استراتيجيات ارشادية مختاره 14

جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها باستخدام االختبارات  15
 1المقننة وغير المقننة

 المحاضرة والنقاش والبحث 3

  3 امتحان نهائي 16
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