جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :علوم الحياه
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :م .علي عباس اليوسفي
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي :
مكان العمل  :جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات

جدول الدروس األسبوعي
االسم

م .علي عباس اليوسفي

البريد االلكتروني
اسم المادة

االرشاد التربوي والنفسي

مقرر الفصل

سنوي /االرشاد التربوي والنفسي

أهداف المادة

إكساب المتعلمين معلومات ومبادئ وأسس ومهارات ونظريات ومفاهيم

االرشاد التربوي والنفسي على وفق المجاالت المعرفية والوجدانية والنفس
حركية
التفاصيل األساسية للمادة

المواضيع التي تقع ضمن مفردات المادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات إضافية

%52

النشاطات
%2

االمتحانات
اليومية

%52

المشروع
%2

االمتحان النهائي
%52
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جدول الدروس األسبوعي
األسبوع
1

المادة النظرية

التاريخ

الفصل األول :اإلرشاد-:معنى اإلرشاد التربوي ,نشأة وتطور اإلرشاد
ومفاهيمه

2

مبررات اإلرشاد وأهدافه ,مبادئ اإلرشاد والتوجيه

3

العالقة بين اإلرشاد والعلوم األخرى

4

مجاالت اإلرشاد

5

الطرق اإلرشادية(اإلرشاد الفردي ,اإلرشاد الجمعي)

6

أسس اإلرشاد:الفلسفية ,االجتماعية

7

أسس اإلرشاد :الخلقية ,الدينية ,النفسية

8

نظريات اإلرشاد :نظريات التحليل النفسي

9

النظريات السلوكية

11

النظريات الوجودية واإلنسانية

11

المعلومات الالزمة لإلرشاد :أهمية المعلومات,أنواع المعلومات

12

وسائل جمع المعلومات(السجل التراكمي دراسة الحالة ,السجل القصصي)

13

وسائل جمع المعلومات(السيرة الذاتية ,االختبارات والمقاييس ,المالحظة,

14

اإلرشاد والتوجيه في المدرسة :المدرس المرشد ,وظائفه واعداده ,المرشد

المقابلة)

التربوي ,وظائفه واعداده,
15

مجالس اآلباء والمعلمين ودورها في اإلرشاد ,الحاجة إلى برامج اإلرشاد

16

امتحان الفصل الدراسي األول

17

الفصل السادس :المشكالت التي يتناولها اإلرشاد التربوي:

18

معنى الصحة النفسية ,عالقتها ,أهدافها ,أهميتها

19

الشخص السوي والالسوي

21

معايير الشخصية السوية والالسوية

21

مالمح السلوك السوي والالسوي

22

تكامل الشخصية

23

األزمات النفسية :معنى األزمة ,أسباب األزمة النفسية ومصادرها,

24

اإلحباط

في المدرسة.

المالحظات

25

االضطرابات النفسية

26

الميكانزمات الدفاعية(األساليب الدفاعية) - :منشأ السلوك الدفاعي,

27

نمو ميكانزمات الدفاع وأنواعها(التعويض ,التقمص,التكوين العكسي,

28

نتائج السلوك الدفاعي ,األساليب الهروبية(الكبت ,االنسحاب ,أحالم

اإلسقاط ,التبرير ومظاهره )

اليقظة ,أحالم النوم ,النكوص ,اإلسقاط ,التعويض).
29

األعراض المرضية والدفاعية والهروبية.

31

التوافق :معنى التوافق,طبيعة التوافق ,أنواع التوافق

31

خصائص الشخص المتوافق ,التكيف والتوافق والعالقة بينهما

32
توقيع األستاذ :

امتحان الفصل الدراسي الثاني
توقيع العميد :

