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خمتصر تىصيف املقرر
اسم المقرر:

ارشاد الطفل وتىجيهه

رقم المقرر:

Kin 424

اسم ورقم المتطلب السابق:

ال يىجد

مستوى المقرر:

الثامن

الساعات المعتمدة:

2
Module Title:
Module ID:
Prerequisite:
Level:
Credit Hours:

وصف المقرر :

Module Description

ٌتضًن انًقزر انتعزف عهى يفهىو انتىجٍه واإلرشاد –
األهذاف وانًسهًاث اننفسٍت نإلرشاد ونظزٌاث انتىجٍه
واإلرشاد وأوجه انشبه بٍن نظزٌاث اإلرشاد اننفسً وانًعهىياث
انالسيت نعًهٍت اإلرشاد – عًهٍت جًع انًعهىياث

أهداف المقرر :
1

2
3
4

يىبغي بعذ دراست هذا المقزر أن يكىن كل طالب
مستفيذ مه البزوامج قادر على أن .:
ان تتعزف الطالبه على الىظزيت
-1
والمصطلحاث األساسيت للتعلم .
ان تحذد الطالبه فىائذ وخصائص
-2
الىظزيت.
ان تستخلص الطالبت المعاييز
-3
المستخذمت للحكم على القيمت العلميت للىظزيت .
ان تقارن الطالبت بيه الىظزياث
-4
المختلفت المفسزة لكيفيت حذوث التعلم.
ان تستىتج أهم تطبيقاث الىظزياث
-5
المفسزة للتعلم.
ان تتحمل مسؤوليت تعلمها الذاتي
-6
وومىها الشخصي والمهىي واألخالقي في
المستقبل.
ان تتىاصل بفاعليت مع الشمالء في
-7
تقذيم العزوض واألوشطت وتكليفاث المقزر.

Module Aims

مخرجات التعليم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على:
1

-1
اننفسً.

انتعزف عهى يفهىو وأهذاف اإلرشاد

-2

تحذد أسس اإلرشاد اننفسً نهطفم.

تستخذو اإلستزاتٍجٍاث انًتعذدة
-3
نتعذٌم سهىك األطفال.
تىضح أهًٍت انذور انتعهًًٍ انذي
-4
تتطهبه عًهٍت انتىجٍه واإلرشاد اننفسً.
تتعزف عهى انخذياث اإلرشادٌت
-5
انًختهفت انتً تساعذ فً حم انًشكالث وفً
تقذٌى انخذياث انتزبىٌت األسزٌت انًناسبت.
تىظف اإلرشاد اننفسً فً تحسٍن
-6
انعًهٍت انتزبىٌت

2
3

محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects

عدد
األسابٌع

ساعات
التدرٌس

)(Weeks

)(Hours

 -1مفهوم التوجٌه واإلرشاد – األهداف

1

2

 -2المسلمات النفسٌة لإلرشاد

1

2

 -3نظرٌات التوجٌه واإلرشاد

2

4

 -4أوجه الشبه بٌن نظرٌات اإلرشاد النفسً

1

2

 -5المعلومات الالزمة لعملٌة اإلرشاد – عملٌة جمع المعلومات

2

4

 -6وسائل جمع المعلومات فً اإلرشاد النفسً

1

2

 -7دور األب واألم اإلرشادي

1

2

 -8السلوك الالسوي فً الطفولة

1

2

 -9أنواع االضطرابات والمشكالت النفسٌة لألطفال

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 -11طرق اإلرشاد النفسً ومجاالته
 -11اإلرشاد األسري واإلرشاد المهنً
 -12اإلرشاد النفسً باللعب
 -13دراسات مٌدانٌة فً مجال اإلرشاد

الكتاب المقرر والمراجع المساندةٌ( :تم تعبئتها بلغة الكتاب الذي ٌدرس)
اسم الكتاب المقرر

-1الكتب المقزرة المطلىبت:

Textbook title

إرشاد الطفل وتىجيهه

اسم المؤلف (رئيسي)

مفيذ وسيذان حىاشيه

Author's Name
اسم الناشر

الطبعت الزابعت ،عمان  .دار الفكز

Publisher
سنة النشر

()2002

Publishing Year
اسم المرجع ()1
)Reference (1

التىجيه واإلرشاد الىفسي

اسم المؤلف
حامذ سهزان
Author's Name
اسم الناشر
الطبعت الزابعت ،القاهزة .عالم الكتب
Publisher
سنة النشر
()2005
Publishing Year

مالحظةٌ :مكن إضافة مراجع أخرى بحٌث ال تتجاوز  3مراجع على األكثر.

