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 ًصف الثرنامح األكاديمي 

مقتضياً ألىم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي ىذا  اجيازاً 
 مربىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ادلتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 / خبيؼخ دَبنً وصاسح انتؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ  انًؤعغخ انتؼهًُُخ .1

  قسم االرشاد النفسي والتوجيو الرتبوي كهُخ انتشثُخ انًمذاد / جامعة دايىل / شكض / انً ؼهًٍانمغى ان .2

او اعى انجشَبيح األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ
 االسشبد انُفغٍ وانتىخُه انتشثىٌ

 ثكبنىسَىط اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4

 :انُظبو انذساعٍ  .5

  عُىٌ /يمشساد/اخشي 
 عُىٌ

  انًؼتًذ   ثشَبيح االػتًبد .6

 وصاسح انتشثُخ وانمجىل انًشكضٌ  اد انخبسخُخ األخشي انًؤثش .7

 22/9/2221 تبسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجشَبيح األكبدًٍَ .9

 اعداد وتطوير القوى البشرية  -2

 تحمُك خىاَت يهًخ يٍ انهذف انشبيم واالهذاف انؼبيخ نهُظبو انتشثىٌ  -2

 ُخ انًمذاد فٍ ضىء فهغفخ انذونخ  تحمُك اهذاف انتؼهُى انؼبنٍ واهذاف كهُخ انتشث -3

 

 

 

 انًطهىثخ وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى نجشَبيحيخشخبد ا  .12
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  االهذاف انًؼشفُخ . ا-أ

    .اعداد الطلثح اعدادا علميا ًمينيا ًثقافيا ًتمكينيم من معرفح المفاىيم ًالنظرياخ الترتٌيح ًالنفسيح    -1أ

 . احلياتية وادلهنية ادلشكالتالعلمية يف معاجلة  األساليبق متكني الطلبة من تطبي    -2أ

 . اإلرشادمتكني اخلريج من مواصلة دراساتو العليا واستيعابو ادلستجدات والتطورات يف جمال      -3أ

 . ابإلرشادوتنفيذ الدورات والورش اخلاصة  واالجتماعيةتعميق التعاون يف ادلؤسسات الرتبوية      -4أ

  -5أ
 -6أ

  االهذاف انًهبساتُخ انخبصخ ثبنجشَبيح :-ة 

 .األساسيحتمكين الطالة من اكتساب المياراخ  - 1ة 

 .ًتٌسيع افاقيم اإلرشاداكتساب مياراخ  تاتداهتنميح ًتٌخيو الطلثح  - 2ة 

   .  امني ًاإلفادجتطٌير كفاياتيم ليصثحٌا قادرين على التٌصل الى مصادر المعرفح ًالثقافح تالقسم    - 3ب 

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 
 . طريقح الحٌار ًالمناقشح--1

 . طريقح المحاضرج--2
 ًاالستنتاخيح االستقرائيحالطريقح -3

 

 طشائك انتمُُى      

 امتحاانت فصلية –تقييم متهيدي   1-
 . انشطة –تقييم تكويين  2 -

 امتحاانت هنائية -تقييم هنائي 3 -

 

 

 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ :-ج

 . والقيم النافعة مبا ينسجم مع اجملتمع االجتاىاتمساعدة الطلبة على اكتساب -2ج          

 .اإلرشادتنمية اجتاىات ورغبات الطلبة وتطوير قابلياهتم اجتاه مهنة - -2ج

 . اإلرشاداخلاصة مبهنة  األخالقيةتنمية وتطوير القيم - -3ج

 . استخدام مسؤولياهتم يف اجملال الرتبوي والتقين عمبا ينفوالقيم  االجتاىاتتطوير تنمية و  -4ج   

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 طريقة احلوار وادلناقشة- 1
  . طريقة احملاضرة- 2 . 

 واالستنتاجية االستقرائيةالطريقة -. 3  
. 

 

 طشائك انتمُُى    

 امتحاانت فصلية –تقييم متهيدي   1
 . انشطة –تقييم تكويين  2 -
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 امتحاانت هنائية -تقييم هنائي 3 -

 

 
 

 

 .انشخصٍ(األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس  )انًهبسادانًُمىنخ انتأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 انمذسح ػهً تطىَش يهبساد خذَذح نهًتؼهًٍُ-1د
 انمذسح ػهً اعتخذاو انىعبئم االسشبدَخ انحذَثخ-2د

 مذسح ػهً يؼبندخ انحبالد انًؼمذح وانًشكجخ ان-3د

  انمذسح ػهً ادسان ثىاطٍ االيىس -4د
 اػذاد يششذٍَ ػهً يغتىي ػبنٍ يٍ انكفبءح-5د
 

 وانتؼهى  انتؼهُىطشائك          

 انًحبضشح  -1

 شخ بلًُانحىاس وان -2

 االعتمشائُخ  -3
 االعتُتبخُخ  -4

 انؼصف انزهٍُ-5    

 

 

 طشائك انتمُُى          

 ايتحبَبد فصهُخ  –مُى تًهُذٌ ت -1
 أَشطخ  –تمُى تكىٍَُ  -2

 امتحاانت هنائية -تقييم هنائي -3

 
 

 ثُُخ انجشَبيح  .11

 المرحلح الدراسيح
رمز المقرر أً 

 المساق
 الساعاخ المعتمدج اسم المقرر أً المساق

  انًشحهخ االونً 

يجبدئ االسشبد ،يجبدئ انتىخُه ،انهغخ 

، انفغُىنىخٍ  االَكهُضَخ ، ػهى انُفظ انؼبو

، اعظ تشثُخ ، حبعجبد ، انؼشثُخ ، حمىق 
 اَغبٌ 

22 

َظشَبد شخصُخ ، اسشبد اعشٌ ،   انًشحهخ انثبَُخ 

اَكهُضٌ ، ػهى انُفظ االختًبػٍ ، ػهى 

َفظ انًُى ،احصبء تشثىٌ ، انصحخ 

 انُفغُخ ،انؼشثُخ ، انحبعجبد

21 

، دساعخ َظشَبد اسشبدَخ ، تؼذَم انغهىن   انًشحهخ انثبنثخ 
انحبنخ ، انًمبثهخ االسشبدَخ ، ػهى انُفظ 

انتشثىٌ ، اَكهُضٌ ، فٍ االتصبل ، يُبهح 

23 
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 انجحث ، اختجبساد ويمبَُظ

َظشَبد انتىخُه انًهٍُ ، اسشبد روٌ   انًشحهخ انشاثؼخ 

االحتُبخبد انخبصخ ، ػهى انُفظ 
انغشَشٌ ، فُُبد واعبنُت اسشبدَخ ، 

عٍ ،اسشبد اَكهُضٌ ، اسشبد ثُئٍ يذس

 خًؼٍ ، تطجُمبد ، عًُبس

21 

 85 يدًىع انغبػبد  

    
 
 
 
 

 انتخطُط نهتطىس انشخصٍ .12

 .األساسيحتمكين الطالة من اكتساب المياراخ  - 1

 .ًتٌسيع افاقيم اإلرشاداكتساب مياراخ  تاتداهتنميح ًتٌخيو الطلثح  - 2

ادر المعرفح ًالثقافح تالقسم تطٌير كفاياتيم ليصثحٌا قادرين على التٌصل الى مص   - 3

   .  منيا ًاإلفادج
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًتؼهمخ ثبالنتحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبس انمجىل  .13

 
 معدل السادس االعدادي

 

 أهى يصبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيح .14

 الكتب وادلقررات البحوث ومواقع االنرتنت

 

 


