
 
 كلية رياض األطفال

 (12نموذج رقم)
   توصيف مقرر دراسي : االرشاد النفسي

 19/6/2017 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -1

 

 c25  :الرمز الكودى
اسم 

  :المقرر

االرشاد 

 النفسي
  :الفرقة

الفرقة 

 الثالثة

  :التخصص

  بكالوريوس رياض

      االطفال

  :عدد الساعات

   :عملى   :فصل   :نظري 

عدد الوحدات 

  :الدراسية
      

 

 -أهداف المقرر : -2

 تعريف الطالبة بجوانب التوجيه واإلرشاد النفسي لدى طفل ما قبل المدرسة.  - .1 

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3
 المعرفة والفهم -أ 

 

1. [a1 ]1-  .أن يفهم ويتعرف على عملية التوجيه و اإلرشاد النفسي 

2. [a2 ]2-  .أن يفهم المشكالت السلوكية التي تواجه الفرد 

3. [a3 ]3-  .أن يعرف الفرق بين اإلرشاد والتوجيه 

4.  
 المهارات الذهنية -ب

 

1. [b1] 1-  التفكير بشكل منطقي في استخدام اإلرشاد النفسي في التدخل المبكر للحد من مشكالت

 طفل الروضة. 

2. [b2] 2-  .أن يمارس أساليب اإلرشاد والتوجيه المختلفة 

3. [b3 ]3-  .أن يطبق دراسات الحالة وبعض االختبارات النفسية 

4. [b4] 4-  .أن يستدل على حاالت القصور النفسي والمهني والعمل على حلها 

5.  
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

1. [c1 ]1- المقابلة(.  -المالحظة -ات )دراسة الحالةإعداد السجل الخاص بوسائل جمع المعلوم 

2. [c2 ]2-  .استخدام االختبارات وأساليب التقويم للعمل على تحقيق التوافق النفسي 

3. [c3 ]3-  .القياس النقدي ومخرجات الفرد خالل قيامه للعمل بالمهنة 

4. [c4 ]4-  .تطبيق األساليب الفردية والجماعية في اإلرشاد والتوجيه النفسي 

5.  
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

1. [d1 ]1-  إنشاء تفاعالت مهنية عالجية مع المستفيدين من التوجيه واإلرشاد وتأييدهم في

 تفاعالتهم. 

2. [d2 ]2-  مناصرة الممارسة في البيئات التي تعزز االحترام المتبادل وتعاون الفريق واتخاذ القرار

 شاد. في صورة آمنة بخدمات التوجيه واإلر



3. [d3 ]3-  .توصيل نتائج البحوث وأفضل معرفة تتعلق بخدمات التوجيه واإلرشاد 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

1 
معنى التوجيه النفسي/ تعريف اإلرشاد 

 النفسي
1 a3 b2,b3 c4 d2 

 a2 b4 c2,c3 d3 2 الفرق بين التوجيه واإلرشاد  2

 a2,a3 b3 c2,c4 d2 3 عالقة التوجيه واإلرشاد بالعلوم األخرى  3

 a2 b1,b3 c3 d1 4 الفرق بين اإلرشاد النفسي والطب النفسي.  4

 a2,a3 b2 c3,c4 d3 5 العالج النفسي. 5

 a2 b2,b4 c3 d1 6 أهمية التوجيه واإلرشاد النفسي.  6

 a3 b2 c2 d2,d3 7 ماضي وحاضر ومستقبل اإلرشاد النفسي.  7

 a2 b2,b4 c2,c3 d2 8 أسس التوجيه واإلرشاد النفسي . 8

9 

األسس  -األسس الفلسفية -)األسس العامة

األسس  -األسس العصبية -النفسية

 األسس االجتماعية(.  -االجتماعية

9 a2 b3 c4 d3 

 a3 b2,b3 c2 d2,d3 10 نظريات التوجيه واإلرشاد النفسي . 10

11 
وسائل جمع المعلومات في التوجيه واإلرشاد 

 النفسي .
11 a2 b1 c2,c3 d1 

12 
طرق ومجاالت اإلرشاد النفسي )الفردي/ 

 الجماعي/ باللعب/ المباشر/ غير المباشر( 
12 a2 b3 c3 d2 

13 

تطبيقات على وسائل جمع المعلومات 

بعض  -المقابلة(  -المالحظة -)دراسة الحالة

 االختبارات النفسية

13 a1,a2,a3 b3 c2 d2,d3 

 
 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a3 b1 c2 d2 المناقشة  1

 a2,a3 b2 c2,c4 d2 المحاضرة  2

  a2 b3,b4 c2,c3 d1,d3 الدروس العملية  3
 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 المناقشات  -1 .1

 المحاضرات  -2 .2

 المقابالت -3 .3

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a2 b1,b4 c2 d2,d3 كتب مقترحة  1

  a1,a2,a3 b2 c1,c3 d2,d3 مكتبة الكلية  2
 -تقويم الطالب : -8
 األساليب المستخدمة -أ 



 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

1 
تقدم الطالبة ملف حول إطالعاتها االضافية فى 

 موضوعات االرشاد النفسى للطفل 
a2 b1 c2,c4 d1 

2 
التدريب العملى على طرق االرشاد لمشكالت الطفل فى 

 مرحلة الطفولة المبكرة 
a3 b2 c3 d2 

 a1,a2,a3 b3 c2 d1,d3 عمل ملف النجاز الطالبة المعلمة طوال التيرم  3

  a2 b2,b4 c4 d2 إختبار تحريرى نهائى لتقييم النتائج التعليمية للمقرر 4
 التوقيت -ب 

 

 األسبوع الطريقة م

 3األسبوع  التقييم االول  1

 5األسبوع  التقييم الثانى  2

 7األسبوع  التقييم الثالث  3

 8األسبوع  التقييم الرابع  4

 10األسبوع  التقييم الخامس  5

  13األسبوع  التقييم السادس 6
 توزيع الدرجات -ج 

 

 الوزن الطريقة م

  30 امتحان نصف الترم 1

  30 امتحان آخر الترم 2

  10 االمتحان الشفوى 3

  20 االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

  %100 المجموع
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م

1 
(: اإلرشاد النفسي )لغير 2010عبد الحميد محمد علي )

 ، القاهرة. 1العاديين وأسرهم(، مؤسسة طيبة، ط
 كتب ملزمة

2 
(: مقدمة في اإلرشاد النفسي، 2006محمد إبراهيم عيد )

 مكتبة األنجلو المصرية. 
 كتب ملزمة

 كتب ملزمة (: اإلرشاد النفسي.2001أشرف محمد عبد الغني ) 3

4 
(: مبادئ اإلرشاد النفسي، 2002سهام محمد أبو عيطة )

 دار الفكر للطباعة والنشر، عمان. 
 كتب ملزمة

5 
الدوريات، مواقع على شبكة المعلومات. 

www.eric.com 
 مواقع انترنت

 
 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -10

 
 التفاصيل العناصر م

المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

1 
محتويات 

 المقرر

معنى التوجيه النفسي/ تعريف اإلرشاد 

 النفسي
a3 b2,b3 c4 d2 



 a2 b4 c2,c3 d3 الفرق بين التوجيه واإلرشاد 

 a2,a3 b3 c2,c4 d2 عالقة التوجيه واإلرشاد بالعلوم األخرى 

 a2 b1,b3 c3 d1 الفرق بين اإلرشاد النفسي والطب النفسي. 

 a2,a3 b2 c3,c4 d3 العالج النفسي.

 a2 b2,b4 c3 d1 أهمية التوجيه واإلرشاد النفسي. 

 a3 b2 c2 d2,d3 ماضي وحاضر ومستقبل اإلرشاد النفسي. 

 a2 b2,b4 c2,c3 d2 أسس التوجيه واإلرشاد النفسي .

 األسس -األسس الفلسفية -)األسس العامة

األسس  -األسس العصبية -النفسية

 األسس االجتماعية(.  -االجتماعية

a2 b3 c4 d3 

 a3 b2,b3 c2 d2,d3 نظريات التوجيه واإلرشاد النفسي .

وسائل جمع المعلومات في التوجيه 

 واإلرشاد النفسي .
a2 b1 c2,c3 d1 

طرق ومجاالت اإلرشاد النفسي )الفردي/ 

 الجماعي/ باللعب/ المباشر/ غير المباشر( 
a2 b3 c3 d2 

تطبيقات على وسائل جمع المعلومات 

 -المقابلة(  -المالحظة -)دراسة الحالة

 بعض االختبارات النفسية

a1,a2,a3 b3 c2 d2,d3 

2 

أساليب 

التعليم 

 والتعلم

 a3 b1 c2 d2 المناقشة 

 a2,a3 b2 c2,c4 d2 المحاضرة 

 a2 b3,b4 c2,c3 d1,d3 الدروس العملية 

3 

أنشطة 

ومصادر 

التعليم 

 والتعلم

 a2 b1,b4 c2 d2,d3 كتب مقترحة 

 a1,a2,a3 b2 c1,c3 d2,d3 مكتبة الكلية 

4 
تقويم 

 الطالب

تقدم الطالبة ملف حول إطالعاتها االضافية 

 فى موضوعات االرشاد النفسى للطفل 
a2 b1 c2,c4 d1 

التدريب العملى على طرق االرشاد 

لمشكالت الطفل فى مرحلة الطفولة 

 المبكرة 

a3 b2 c3 d2 

عمل ملف النجاز الطالبة المعلمة طوال 

 التيرم 
a1,a2,a3 b3 c2 d1,d3 

إختبار تحريرى نهائى لتقييم النتائج 

 التعليمية للمقرر
a2 b2,b4 c4 d2 

 
 -اساتذة المادة: 

 سميه طه محمد جميل .1 

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 
 اشرف محمد عبد الغني محمد شريت 

 


