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 اسم المادة ورقمها
 083008اتجاهات نظرٌة فً االرشاد/

 الدكتور عادل طنوساسم المحاضر: 
  

 3800فرعً  3033888تلفون :   0 عدد الساعات المعتمدة

  61 عدد االسابٌع

 
 

 083508المتطلبات السابقة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وصف المادة
ة  ) ــوبأهم النظرٌات االرشادٌ تهدف هذه المادة  الى تعرٌف الطلبة  بمفهوم النظرٌة فً االرشاد

لمفاهٌم االاااٌة التً تعرضها ناانٌة والالويٌة والتللٌلٌة  والشمولٌة   م  لٌ  االمعرفٌة واال
ادة تدرٌب الطلبة على ااتخدام وتتضم  الم 0لول طبٌعة االناا  واالاالٌب االرشادٌة المالئمة 

 ة على االختٌار الليٌم لمظاهرتشمل المادة تعلٌم الطلب يذلك 0نظرٌـات فً العمل االرشاديهذه ال
  0معٌنة م  هذه النظرٌة ٌمي  دمجها فً نموهم وتطورهم ونموذجهم الشخصً فً االرشاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االهداف
 

التعرف على خلفٌة يل ومات ع  اهم النظرٌات االرشادٌة  م  خالل ٌزود الطالب بمعل 00
المفاهٌم التً تناولتها ، مفهومها ع  طبٌعة االناا  ، االالوب االرشادي منها ، اهم 
 0الماتخدم 

 
 0ٌااهم فً تقدٌم المعلومات النظرٌة التً تثري الخبرة االيادٌمٌة والشخصٌة للطالب  00
 

علم االختٌار الدقٌق لجوانب م  هذه النظرٌات ٌمي  لها ا  تندمج فً ٌااعد الطالب على ت 00
 نموه الشخصً بلٌ  تتٌح له الفرصة بأ  ٌيو  نمط ارشادي معٌ  ٌتنااب مع شخصٌته 

 
 ٌعرف الطالب بمدى اهمٌة بناء منلى نظري ٌنااب فلافته ، منهجه ، مشاعره وتفيٌره  00
 

 رشد م  هذه النظرٌات ٌهٌئ الطالب لمعرفة ماهٌة دور الم 00
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 المخرجات النهائٌة



 المهارات االكادٌمٌة ) المعرفة والفهم( اوال:
 ااتٌعاب الطالب للمعلومات المتعلقة بالنظرٌات االرشادٌة -أ 

الوب االمثل ليل ااتٌعاب الطالب لمفاهٌم النظرٌات المتعلقة بطبٌعة االناانٌة واال -ب
 نظرٌة

 ااتٌعاب الطالب )المرشد اللقا  لالاالٌب المتبعة الخاصة فً يل نظرٌة -ج 
اتالة الفرص للطالب الختٌار النظرٌة االرشادٌة التً تتفق مع فلافة ومنهجه  -د

 0وتفيٌره
 

 المهارات التحلٌلٌة واالدراكٌة : ثانٌا:
 0ات االرشادٌة والتعامل معهاتزوٌد الطالب بالقدرة على تللٌل النظرٌ -أ 

تزوٌد الطالب بالقدرة على اختٌار االالوب االمثل للمشايل التً اوف ٌتعامل معها  -ب
 0ماتقبالا 

 
 المهارات الخاصة بالموضوع : ثالثا:

القدرة على التعامل مع المشايل باالوب ٌتام بالعلمٌة والموضوعٌه المبنٌة على  -أ
 0النظرٌات التً تعرف علٌها

 0اغناء الطالب بالمعلومات االاااٌة التً تؤهله للتعامل مع المشايل بموضوعٌه -ب 
تزوٌد الطالب بالمهارات التً تتطلبها اوضاع وظروف الماتفٌدٌ  م  االرشاد  -ج

 0بالمرالل العمرٌة المختلفة
 

 المهارات التحوٌلٌة : رابعا:
لٌب التعامل مع المشايل التً التأيٌد على قدرة الطالب على االختٌار الدقٌق الاا -أ

 ٌتعامل معها
 بناء قدرة الطالب على االاتفادة م  النظرٌات االرشادٌة فً تعامله الماتقبلً -ب 

 
 المحتــوى

 )االسبوع االول والثانً( نظرٌة روجرز " االرشاد المتمركز حول العمٌل " الوحدة االولى :
 القراءات :
 004 - 050ص  باتراو   الجزء االول  00 
 000 - 50ص   لامد زهرا  00 
 00 Shilling, P. 166 - 189 

 00 Gilliland, P. 66 – 87 
 

 )االسبوع الثالث(  نظرٌة بٌرن فً التحلٌل التفاعل  الوحدة الثانٌة:
 القراءات :
 000 - 050الجزء الثانً  -باتراو   00 
 00 Shilling P. 71 - 93 

 00 Gilliland , P. 113 – 155 
  

  )االسبوع الرابع(    نظرٌة الجشطالت الوحدة الثالثة:



 القراءات :
 043 - 000الجزء الثانً ص  -باتراو   00 
 00 Shilling, P. 148 - 166 

 00 Gilliland, P. 90 - 110 
 

  )االسبوع والخامس(    نظرٌة العالج بالواقعالوحدة الرابعة : 
 : القراءات
 00 Shilling, P. 109 - 124 

 00 Gilliland, P. 215 - 233 
 

 )االسبوع السادس(  نظرٌة التحلٌل النفسً ) فروٌد ( الوحدة الخامسة:
 القراءات :
 000 - 000ص  باتراو  الجزء الثانً  00 
 005 - 000ص   لامد زهرا  00 
 00 Shilling, P. 17 - 44 

 
 )االسبوع السابع والثامن(     نظرٌة ادلر   الوحدة السادسة:

 القراءات :
 00 Gilliland, P. 23 - 63 

 00 Binsen, P. 182 - 194 
 
 

  )االسبوع التاسع والعاشر(    النظرٌة السلوكٌة الوحدة السابعة:
 القراءات :
 000 - 40باتراو  ، الجزء الثانً  ص  00 
 00 Shilling, P. 125 - 147 

 00 Gilliland, P. 157 - 180 
   )االسبوع الحادي عشرة والثانً عشر(  نظرٌة العالج  المعرفً عند بٌكالوحدة الثامنة: 

 القراءات :
 000 – 000شناوي ، ص  00 

 
 )االسبوع الثالث عشر (  نظرٌة ولبً والعالج  بالكف المتبادلالوحدة التاسعة : 

 
 
 
 

  )االسبوع الرابع عشر والخامس عشر( البرت الٌس-النظرٌة العقالنٌة االنفعالٌةالوحدة العاشرة:
 القراءات :
 36 - 04باتراو  الجزء الثانً  ص  00 
 00 Shilling, P. 93 - 108 



 00 Gilliland, P. 183 - 219 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طرق التدرٌس
 مناقشة صفٌة -0
 واجبات بٌتٌه -0

 مهمات خاصة باالرشاد -0

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التقٌٌـــم

 متطلبات المساق :
 %00    االمتلا  االول 00
 %00    االمتلا  الثانً  00
 %0 مشارية صفٌة مع تقدٌم بل  صغٌر 00
 %00   االمتلا  النهائً  00

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المراجع العربٌة :

الشناوي ، نظرٌات االرشاد والعالج النفاً ، دار الغرٌب للطباعة والنشر ملمد ملروس  00
  0 0664 والتوزٌع القاهرة

الجزء  -نظرٌات االرشاد والعالج النفاً  -ترجمة لامد عبد العزٌز الفقً  -باتراو   00
 0 0660اليوٌت  دار القلم   -االول 

الجزء  -ت االرشاد والعالج النفاً نظرٌا -ترجمة لامد عبد العزٌز الفقً  -باتراو   00
 06600اليوٌت دار القلم   -الثانً 

 0 0654جمال الخطٌب ، تعدٌل الالوك ، القوانٌ  واالجراءات  00
 0644لامد زهرا   ،التوجٌه التربوي واالرشاد النفاً ،القاهرة ، عالم اليتب ،  00
زء االول  والثانً ، المطبعة التعاونٌة  نعٌم الرفاعً ، العٌادة النفاٌة والعالج النفاً ، الج 00

 0 0650 دمشق ،
صبلً المعروف ، نظرٌات االرشاد النفاً والتوجٌه التربوي ، دار القاداٌة ، بغداد ، 03
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