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 األول

نظرايت اإلرشاد 
 601نفس النفسي

نفسي، اإلرشاد ال ية يفلنظر ايتناول املقرر مفهوم النظرية يف جمال اإلرشاد النفسي، امهية 
ي رشاد النفسان اإلميد مواصفات النظرية اجليدة، اهم النظرايت الرئيسية املستخدمة يف

لى عا، والتعرف بينه تالفوالرتبوي واملقارنة بني النظرايت وأبرز جماالت التشابه واالخ
يات اجيابو ايت االساليب الفنية املستخدمة يف كل نظرية وتطبيقات عملية للنظر 

 مالءمتها للمجتمع العريب.وسلبيات كل نظرية ومدى 
ي وماهيتها لرتبو ي واكما يهدف املقرر إىل إملام الدارس أبهم نظرايت اإلرشاد النفس

 الف والشبه بنيوالتارخيية لكل نظرية وأوجه االخت وخصائصها واألصول الفلسفية
 ة.النظرايت، وامهية النظرية يف اإلرشاد ومواصفات النظرية اجليد

طرق البحث 
 602نفس الرتبوي

 ات الضروريةملهار ية ايتناول املقرر التعريف مبناهج البحث يف العلوم السلوكية وتنم
ناهج رق وماض طللقيام ببحوث يف جمال ختصص الطالب )الطالبة( ويتم ذلك ابستعر 

اً ي بدءلعلماالبحث الشائعة يف العلوم السلوكية، وكذلك تناول خطوات البحث 
هارات يف الب مالط ناقشة النتائج والتوصيات، واكتسابابختبار املشكلة وانتهاء مب

 تصميم أنواع البحوث الرتبوية ونقدها وحتليلها.
 رتبية.وم ال عليفكما يهدف إىل متكني الطالب من مهارات البحث العلمي ومهاراته 

جماالت اإلرشاد 
 النفسي

 604نفس

ى رف علعتأهدافها، ال فها،يتناول املقرر املدخل لدراسة جماالت اإلرشاد النفسي: تعري
ل والشباب ألطفالشاد جمال اإلرشاد الرتبوي واملهين واالسري، التعرف على جمال اإلر 

ذوي و وقون املعو والكبار، التعرف على جمال اإلرشاد الفئات اخلاصة )املتفوقون 
 صعوابت التعلم(.

ة االنسان حيا وي يفويهدف املقرر إىل إملام الدارس أبمهية اإلرشاد النفسي والرتب
سب مر وحالع والتعرف على جماالته من حيث نشاط الفرد يف احلياة وحسب مراحل

 الفئات اخلاصة.
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االضطراابت 

 النفسية 
ليه، عكم يتضمن هذا املقرر إىل تعريف الطالب ابلسلوك املرضي وحمكات احل 605نفس

ستخدام وي ابسال وتقييمه، واكساهبم القدرة على التمييز بني السلوك السوي وغري
نفسي، يص اللتشخاحملكات املختلفة ذات العالقة. وكذا اإلملام بتفاصيل عملية ا

 .وتطبيقها
ة اابت النفسيالضطر اواع وميكن للطالب بعد دراسته هلذا املقرر أن يقارن الطالب بني أن

راض عأأن مييز بني -لب أسباب االضطراابت النفسية والعقليةأن حيلل الطا-والعقلية 
كن ميم االعراض اليت أن يستخلص أه-ضطراب العصايب واالضطراب العقلياال

يص للتشخ العراض بغية حتديد مقرتحاأن يربط بني -فحصها ابالختبارات النفسية
 ابستخدام االختبارات النفسية.

 الثاين

 603نفس اإلحصاء الرتبوي

املفاهيم حات و ملصطلاملقرر املعارف واملهارات األساسية للتحليل الكمي، وايتناول 
ائية إلحصاألساسية لإلحصاء الرتبوي، كما يتضمن مراجعة لبعض األساليب ا

ريب على  التد ، معالوصفية، ابإلضافة إىل التعريف ابإلحصاء االستداليل وأساليبه
يف معاجلة  SPSSاالجتماعية كيفية استخدام برانمج احلزمة اإلحصائية للعوم 

 البياانت.
 تخدامة اسويهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبدخل االحصاء الرتبوي، وكيفي

اللة يل ومعرفة دف حتلهبد األساليب اإلحصائية املعلمية والالمعلمية يف معاجلة البياانت
 هذه النتائج إحصائًيا.

أساليب اإلرشاد 
 النفسي

 606نفس

اجة إليه، ه، احلرخيا عاًما ألساليب اإلرشاد النفسي: ماهيته، اتيتضمن املقرر وصفً 
فسي: د النرشاميزاته، عيوبه، أنواع اجملموعات، أسسه، استخدامه. أساسيات اإل

اد فردي واإلرشاد الإلرشاإلرشاد املباشر واإلرشاد غري املباشر، واإلرشاد السلوكي، وا
إلرشاد اة يف لقيادااإلرشادية، أمناط اجلماعي: فعالية اجملموعة، قيادة اجملموعة 

ءات إلجرااعة. اجلماعي، الصفات الشخصية لقائد اجملموعة، مهارات قائد اجملمو 
مة داإلعالن عن خ-عة اإلرشاديةتكوين اجملمو -األساسية يف اإلرشاد اجلماعي: 

 ديدحت-ية إلرشاداد املناسبني لاللتحاق ابجملموعة ااختيار األفر -اإلرشاد اجلماعي 
عضاء يف ركة األالتمهيد ملشا-لسات ومدهتا ومكاهنا حتديد عدد اجل-طريقة املشاركة 

رحلة م-لامرحلة االنتق-اجملموعة. مراحل عملية اإلرشاد اجلماعي: مرحلة البداية
 هائية.املرحلة الن-األداء
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اإلرشاد املعريف 
 607نفس السلوكي

 ، كما يتضمنطواتهي وخلعالج السلوكيتناول املقرر املبادئ واالسس اليت يقوم عليها ا
ول تلفة، ويتنااملخ هاتهدراسة االسس واملبادئ اليت يستند اليها العالج املعريف ابجتا
 يل احلساسية، تقلحماءاملساق دراسة االساليب السلوكية يف اإلرشاد مثل التعزيز، اال
فية ساليب املعر ل االتناو يالتدرجيي، التدريب التدعيمي، االشباع، العالج ابلتنفري، كما 

لدارس املام ىل إإيف معاجلة مشكالت القلق واالكتئاب والتوتر. كما يهدف املقرر 
 واجهه.ليت تت اأبسس اإلرشاد املعريف السلوكي ومرتكزاهتا وتطبيقاهتا والتحداي

 608نفس تعديل السلوك

لفة.  االته املخته وجملقة باملقرر مفهوم تعديل السلوك، واملفاهيم االساسية املتعيتناول 
ة سه، ابإلضافوقيا سلوككما يتناول النظرايت املفسرة لتعديل السلوك، وكيفية حتديد ال

عالوة على  جليد،وك ااىل اسرتاتيجيات تعديل السلوك واالساليب املتبعة لتشكيل السل
تعديل  ربامجسية لالبحث يف تعديل السلوك، واخلطوات االساتناول املقرر ملنهجية 

يت التحدايت البوي و الرت السلوك، واخريا يتناول املقرر اخالقيات مهنة املرشد النفسي و 
 تواجهه وكيفية التغلب عليها .

التدريب والتنمية 
 604قدت املهنية

 ويتناول أسس كوين.، التهذا املقرر تعريًفا ملفاهيم: التدريب، االعداد، التأهيليقدم 
 ريب املعلمنيات تدتيجيالتدريب ونظرايته، واسرتاتيجياته املختلفة، كما يتناول اسرتا

ج واحلقائب لرباميم اسواء املباشرة أو عن بعد، وحتديد االحتياجات التدريبية، وتصم
 دريب وأثرهاة التثقافو دريب، وتقييمه، وصفات املدرب الناجح، التدريبية، وأساليب الت

لمني يف املع دريبتيف النهضات التعليمية احلديثة، مث يتعرض لتحليل اسرتاتيجيات 
 .اململكة العربية السعودية

إرشاد ذوي 
االحتياجات 

 اخلاصة
 606خاص

اجات الحتيي او يعىن هذا املقرر إبكساب الطالب املهارة الالزمة للتعامل مع ذ
لى  الب عالط اخلاصة، وكذا معرفة وتشخيص مشكالهتم واضطراابهتم، وكذا تدريب
رشاد ت اإلاالجمكيفية تقدمي اخلدمات اإلرشادية لذوي االحتياجات اخلاصة، ضمن 

اخلاصة  ياجاتالحتااألسري، واإلرشاد الفردي، واإلرشاد اجلماعي، وترقية فئة ذوي 
حتقق  ة هلم واليتناسبنة املبتقدمي اإلرشاد املهين واختيار املهإىل اإلدراك املهين وذلك 

 االدوار االجتماعية الفاعلة هلذه الفئة يف اجملتمع.
 
 
 



 
 

4 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 جامعة الجوف  
 التربيةكلية 

  
ـــم:..........................الرقـــ  

هـ14التاريــخ:    /    /       
 المرفقات:......................

 وصف املقرر رمز املقرر املقرر املستوى

 الثالث

 609نفس العالج النفسي

ظرية؛ مع كل ن  يقاتيتناول املقرر مفهوم العالج النفسي، واترخيه، ونظرايته، وتطب
ا املعاجل صف هبن يتأواصفات اليت ينبغي التأكيد على أخالقيات العالج النفسي، وامل

، والتعرف ألدلةلى اعالنفسي. ابإلضافة إىل استعراض ملفاهيم العالج النفسي املبين 
 النفسية. راابتالضطاعلى النماذج العالجية املبنية على األدلة جملموعة خمتلفة من 

ه، اترخيو سي، كما يهدف هذا املقرر بشكل عام إىل تعريف الطلبة ابلعالج النف
 نفسي،ج الونظرايته، وتطبيقات كل نظرية؛ مع التأكيد على أخالقيات العال

 راض ملفاهيماستع إىل واملواصفات اليت ينبغي أن يتصف هبا املعاجل النفسي. ابإلضافة
ة ة على األدلملبنياجية العالج النفسي املبين على األدلة، والتعرف على النماذج العال

 الضطراابت النفسية.جملموعة خمتلفة من ا

مهارات املقابلة 
يف اإلرشاد 

 النفسي
 610نفس

ومبادئ  ا، ومهاراتخطواهتا، و يتناول املقرر مفهوم املقابلة والتطور التارخيي هلا، وأنواعه
جه إجراء  توااليت وإجراءات ومراحل املقابلة يف جمال اإلرشاد النفسي، والتحدايت

م رر إىل إملااملق يهدفى مهارات إجراء املقابلة. و املقابلة،  وكذلك تدريب الطالب عل
 ا.زمة لتنفيذهت اللهاراالدارس أبسس املقابلة يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي، وامل

علم نفس 
 611نفس االدمان

التشخيص،  حمكاتو رة، يتناول املقرر مفهوم االدمان واضطراابت استخدام املواد املخد
ع حدوث ة ملنستخدمخطوات التقييم والتشخيص وأبرز االجراءات الوقائية املوتوضيح 

 ات املتخصصةملؤسسرز ااالنتكاسة، وأسباهبا والتعامل معها واىل التعرف أيضًا على أب
 دية.إلرشاة واواملتوفرة يف رعاية املدمنني وعالجهم، وفنيات التدخل العالجي

 612نفس اإلرشاد املهين

وي تأهيل الرتب، والهينموضوعات اإلرشاد املهين واالختيار الرتبوي وامل يتناول املقرر
لصناعي.  النفس اعلم بواملهين ويتناول قيمة وأمهية وأهداف اإلرشاد املهين وعالقته 

فته ر معر إطا ويساعد الطالب اكتساب القدرة على حتليل الفرد والعمل وذلك يف
ىل الدراسة إلفرد اجيه عمال حىت يتمكن من تو ابلفروق الفردية والفروق يف متطلبات األ

 أو العمل الذي يتنبأ بنجاحه فيه.
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حلقة حبث يف 

 اإلرشاد النفسي
حبثية  ج خطةينت يقدم املقرر مجلة من املهام من شأهنا أن تساعد الطالب على أن 695نفس

 ه كلزمالئو اذه تكون مبثابة خارطة الطريق ملشروعه البحثي؛ حبيث يناقش مع أست
مام اجه أانت خطوة من خطوات تلك اخلطة، ويشرح خطوات البناء، كما يقوم بعرض

ه اًما ملشروععارًا وإط زمالئه ومبتابعة أستاذه. ويف النهاية يقدم خطة حبث تكون نواة
مث يشرع يف  اًل،البحثي، ويسري الطالب مع أستاذة خطوة خبطوة، فيحدد موضوعه أو 

 نهج املتبع.وامل لحاتمث املشكلة مث األهداف واملصط بنائه حيث يبدأ مبقدمة الدراسة
 ابقة.الس ويتابع األستاذ الطالب من خالل ما كتب يف كل خطوة من اخلطوات

 الرابع

 التدريب امليداين
يف جمال اإلرشاد 

 النفسي
 696نفس

رتبوي ي واللنفسايتضمن هذا املقرر توظيف ما متت دراسته من مقررات يف اإلرشاد 
 ماعيةالجتاات التدريب املختلفة )مدارس، كليات، معاهد الرعاية داخل مؤسس

التدريس  هيئة عضاءوالفكرية...( وتنفيذ الربامج اإلرشادية فيها حتت اشراف أحد ا
 خالل فصل دراسي كامل.

راف متخصص ي إبشطبيقويهدف املقرر إىل إملام الدارس ابلتدريب امليداين العملي الت
ب لتدريسات اعملية اإلرشاد النفسي والرتبوي يف مؤسمن الكلية على إجراءات 

شاركة كة )مبشار املختلفة.  التدريب على ختطيط وتنفيذ برانمج إرشاد ونفسي ابمل
 املشرف املتخصص(.

 698نفس املشروع البحثي

عتمدة على يدة مر جديركز هذا املقرر على ااتحة الفرصة للطالب لتطوير وتطبيق افكا
وع م حتديد موض، ويتنفسياملعارف واملهارات واخلربات اليت اكتسبها يف جمال اإلرشاد ال

ذا املقرر هيهدف و سم. املشروع البحثي واجراءاته مع استاذ املقرر، وابلتنسيق مع الق
 ة وفقاقعيساب الطالب مهارات البحث العلمي من خالل دراسة مشكلة و إىل إك

جمية ير بر تطو  و النوعية، أو من خالل تصميم أوأساليب البحث العلمي الكمية أ
 .اقعيةية و تعليمية وفق أسس التصميم التعليمي حلل مشكلة تعليمية / تدريب

 


