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3المؤسسة:

 -عنوان الماستر  :علوم التربية إرشاد وتوجيه

السنةالجامعية2018-2017:

 - 1السداسي األول :إرشاد وتوجيه
الحجم
الساعي
السداسي
 16-14محاضرة أعمال أعمال
موجھة تطبيقية
أسبوع
06
06
180
1.30
1.30
45

الحجم الساعي األسبوعي

وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
المادة :1أساليب التوجيه واإلرشاد التربوي
المادة  :2تحليل العملية التعليمية التعلمية
المادة  :3التوجيه واإلرشاد المدرسي
المادة :4التكفل بذوي صعوبات التعلم
وحدات التعليم المنھجية
المادة :1منھجية البحث في اإلرشاد والتوجيه
المادة  :2المعالجة االحصائية للبيانات التربوية 1
وحدات التعليم االستكشافية
المادة :1ھندسة التكوين
المادة  :2المعلوماتية والتعليم عن بعد
وحدة التعليم األفقية
المادة  :1اللغة األجنبية ) اإلنجليزية (
مجموع السداسي 1
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45
45
45
90
45
45
45
22,30
22,30
22,30
22,30
337.30

1.30
1.30
1.30
3.00
1.30
1.30
3.00
1.30
1.30
/
12.00
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1.30
1.30
1.30
3.00
1.30
1.30
/
/
1.30
1.30
10.30

نوع التقييم
المعامل األرصدة
متواصل

أعمال
أخرى
180
45

09
03

20
05

45
45
45
90
45
45
90
45
45
45
45
405

02
02
02
04
02
02
02
01
01
01
01
16

05
05
05
07
04
03
02
01
01
01
01
30

امتحان

متواصل

امتحان

متواصل
متواصل
متواصل

امتحان
امتحان
امتحان

متواصل
متواصل

امتحان
امتحان

/
/

امتحان
امتحان

متواصل

/

 - 2السداسي الثاني:إرشاد وتوجيه

وحدة التعليم

الحجم الساعي
السداسي
 16-14أسبوع

وحدات التعليم األساسية
المادة :1تقويم البرامج اإلرشادية

180
45

المادة  :2التوجيه واإلرشاد المھني
المادة  :3علم النفس االجتماعي التربوي
المادة  :4إرشاد الحاالت الخاصة
وحدات التعليم المنھجية
المادة :1منھجية البحث في االرشاد والتوجيه
المادة  :2المعالجة االحصائية للبيانات التربوية 2
وحدات التعليم االستكشافية
المادة :1اإلتصال
المادة :2مشكالت األتمتة المعلوماتية
وحدة التعليم األفقية
المادة  :1اللغة األجنبية ) اإلنجليزية (
مجموع السداسي 2
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الحجم الساعي األسبوعي
أعمال أعمال
أعمال
محاضرة
موجھة تطبيقية أخرى
180
06
06
45
1.30
1.30

نوع التقييم
المعامل األرصدة
متواصل إمتحان
20
05

متواصل

امتحان

45

1.30

1.30

45

02

05

متواصل

امتحان

45
45
90
45
45
45
22,30
22,30
22,30
22,30
337.30

1.30
1.30
3.00
1.30
1.30
3.00
1.30
1.30

1.30
1.30
3.00
1.30
1.30

45
45
90
45
45
90
45
45
45
45
405

02
02
04
02
02
02
01
01
01
01
16

05
05
07
04
03
02
01
01
01
01
30

متواصل
متواصل

امتحان
امتحان

متواصل
متواصل

امتحان
امتحان

/
/

امتحان
امتحان

/
12.00

/
/
1.30
1.30
10.30
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09
03

متواصل

 – 2السداسي الثالث :إرشاد وتوجيه

وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
المادة  :1اإلرشاد األسري
المادة :2اإلرشاد ومشكالت الطفولة والمراھقة
المادة  :3متطلبات التوجيه واإلرشاد في ظل العولمة
المادة  :4إرشاد الموھوبين
وحدات التعليم المنھجية
المادة  :1البحث التوثيقي
المادة  :2بناء وتكييف االختبارات والروائز النفسية التربوية
وحدات التعليم االستكشافية
المادة  :1المقاولتية
المادة  :2قضايا تربوية راھنة
وحدة التعليم األفقية
المادة  :1اللغة األجنبية )اإلنجليزية(
مجموع السداسي 3
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الحجم
الساعي
السداسي
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أعمال أعمال
موجھة تطبيقية
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1.30
1.30
/
/
1.30
1.30
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180
45
45
45
45
90
45
45
90
45
45
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متواصل
09
03
02
02
02
04
02
02
02
01
01
01
01
16

20
05
05
05
05
07
04
03
02
01
01
01
01
30

امتحان

متواصل
متواصل
متواصل
متواصل

امتحان
امتحان
امتحان
امتحان

متواصل
متواصل

امتحان
امتحان

/
/

امتحان
امتحان

متواصل

/

 السداسي الرابع:الميدان :العلوم اإلنسانية واالجتماعية
الفرع:علوم التربية
التخصص :إرشاد وتوجيه

الحجم الساعي

المعامل

األرصدة

العمل الشخصي )مذكرة التخرج(

12

08

15

تربص في المؤسسة )يوم في األسبوع(

08

05

09

الملتقيات

06

03

06

مجموع السداسي 4

26

16

30

األسبوعي

7المؤسسة:

 -عنوان الماستر  :علوم التربية إرشاد وتوجيه

السنةالجامعية2018-2017:

اﻝﺴداﺴﻲ اﻷول

8المؤسسة:

 -عنوان الماستر  :علوم التربية إرشاد وتوجيه

السنةالجامعية2018-2017:

عنوان الماستر:ﻋﻠوم اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼص اﻹرﺸﺎد واﻝﺘوﺠﻴﻪ

السداسي :األول
اسم الوحدة:أساسية
اسم المادة:أساليب التوجيه واإلرشاد التربوي
الرصيد5 :
المعامل3:
أھداف التعليم:
 .1ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠطﺎﻝب ﺒﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻫم اﻝﻨظرﻴﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘوﺠﻴﻪ واﻹرﺸﺎد
 .2ﻴﻤﻜن اﻝطﺎﻝب ﻤن ﻓﻬم ﺘﻘﻨﻴﺎت واﺴﺎﻝﻴب اﻹرﺸﺎد واﻝﺘوﺠﻴﻪ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻴدان
 .3ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝطﺎﻝب ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻻﺴﺎﻝﻴب ﻓﻲ اﻝﻤﻴدان اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ واﻝﻤﻬﻨﻲ
المعارف المسبقة المطلوبة :
 نظريات التوجيه واإلرشادمحتوى المادة
 -1اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻹرﺸﺎد واﻝﺘوﺠﻴﻪ
 -2اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻹرﺸﺎد واﻝﺘوﺠﻴﻪ
 -3اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻔردﻴﺔ ﻓﻲ اﻹرﺸﺎد واﻝﺘوﺠﻴﻪ
 -4اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹرﺸﺎد واﻝﺘوﺠﻴﻪ
 -5اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﻨﺸﺎط واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻹرﺸﺎد واﻝﺘوﺠﻴﻪ
 -6اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹرﺸﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة وطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺔ وﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم :اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﺘﻘوﻴﻤﻴﺔ  +أﻋﻤﺎل ﻤوﺠﻬﺔ
اﻝﻤراﺠﻊ:
صالح أحمد الداھري  ،علم النفس االرشادي  ،نظرياته وأساليبه الحدثة  ،دار وائل للنشر  ،عمان  ،األردن ،
. 2011
موسى رشاد  ،اإلرشاد النفسي في حياتنا اليومية  ،دار الفاروق الحديثة  ،القاھرة . 2012 ،
Samuel T, Gladding , Counselling a comprehensive profession , Pearson imprint ,
london , 2012 .

9المؤسسة:

 -عنوان الماستر  :علوم التربية إرشاد وتوجيه

السنةالجامعية2018-2017:

عنوان الماستر :علوم التربية تخصص اإلرشاد والتوجيه
السداسي :األول
اسم الوحدة:أساسية
اسم المادة :تحليل العملية التعليمية التعلمية

الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم:
تعليم الطالب مفاھيم العملية التعليمية
تمكين الطالب التحكم والضبط للعملية التعليمية.
المعارف المسبقة المطلوبة :
علم النفس التربوي
مدخل لعلوم التربية
محتوى المادة:
مفاھيم أساسية:،
التعليم)مقصود وغير مقصود(
مفھوم التعلم واالكتساب
البيداغوجيا مفھومھا  ،مجاالتھا  ،انواعھا ) البيداغوجية الحديثة  ،االكتشاف  ،الدعم  ،حل المشكالت  ،التعاقد ،
(.....
مفھوم الديداكتيك  ،العامة  ،والخاصة ) تعليمية المواد (
خصائص ومميزات أنواع الديداكتيك
استراتيجيات التعليم
استراتيجيات التعلم
التقييم والتغذية الراجعة
العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في وضع أسس للبيداغوجيا ومجاالت العملية والتعلمية
المراجع:
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 -عنوان الماستر  :علوم التربية إرشاد وتوجيه

السنةالجامعية2018-2017:

عنوان الماستر:ﻋﻠوم اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼص اﻹرﺸﺎد واﻝﺘوﺠﻴﻪ

السداسي :األول
اسم الوحدة:أساسية
اسم المادة :التوجيه واإلرشاد المدرسي
الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم:
-1يھدف ھذا الموضوع إلى التعرف على مختلف تقنيات اإلرشاد المدرسي وأساليب التكفل بالحاالت المدرسية
-3تقديم اإلرشاد المدرسي مفھوما ومھمة ووظيفة كمستشار تربوي
-4التعرف على كيفية تجميع المعلومات اإلدراية والوثائقية ) الملف المدرسي  ،النتائج المدرسية  ،التحصيل (
5

المعارف المسبقة المطلوبة :
نظريات ومفاھيم اإلرشاد المدرسي .

محتوى المادة:
نظام وتنظيم المؤسسات التربوية
تقنيات اإلرشاد المدرسي
أساليب التكفل بالتالميذ وتوجيھھم
المساھمة في التكيف المدرسي
نماذج من الممارسة اإلرشادية في العالماإلرشاد المدرسي حسب المراحل الدراسية  :االبتدائي  ،المتوسط  ،الجامعي

العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في دراسة بعض الظواھر التربوية
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع :أحمد صالح سھير  ،التوجيه واإلرشاد النفسي  ،مركز االسكندرية . 2009 ،
األسدي  ،سعيد جاسم  ،اإلرشاد التربوي  ،مفھومه خصائصه  ،الدار العلمية للكتاب ،عمان  ،االردن ،
. 2011
صالح أحمد الداھري  ،علم النفس االرشادي  ،نظرياته وأساليبه الحديثة  ،دار وائل للنشر  ،األردن 2011 ،
Jones.R , Introducion to consoling skills , london , Sage publication , 2011 .
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 -عنوان الماستر  :علوم التربية إرشاد وتوجيه

السنةالجامعية2018-2017:

عنوان الماستر:ﻋﻠوم اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼص اﻹرﺸﺎد واﻝﺘوﺠﻴﻪ

السداسي :األول
اسم الوحدة:أساسية
اسم المادة :التكفل بذوي صعوبات التعلم

الرصيد5 :
المعامل2 :
أھداف التعليم:
التكفل بذوي صعوبات التعلم
معرفة اساليب التكفل بذوي صعوبات التكفل حسب القدرات واالمكانيات
المعارف المسبقة المطلوبة :
صعوبات التكفل
محتوى المادة:
• 1التعرف على أھم التصنيفات العالمية في تشخيص صعوبات التعلم
• صعوبات التعلم النمائية  ،األكاديمية .
• التوجيه لفئة صعوبات التعلم للمصالح المختصة
التشخيص لمستوى صعوبة التعلم ومجال المشاكل والعوائق
البرامج اإلرشادية المتخصصة بالحاالت صعوبات التعلم
التكفل النفسي واالجتماعي أساليب التدريس لذوي صعوبات التعلم ) النمائية  ،األكاديمية (
صعوبات التعلم حسب المستويات الدراسية  :االبتدائي  ،المتوسط  ،الثانوي
العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في متابعة أسس ومفھوم التكفل بذوي صعوبات التعلم
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
أ.د .محمود عوض ﷲ سالم & د .مجدي محمد الشحات & د .أحمد حسن عاشور  ,الطبعة األولى 1424ھـ 2003 -م
 ,صعوبات التعلم التشخيص والعالج  ,عمان  -األردن  :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
عمر نصر ﷲ  ،نبيل عبد الھادي  ،سمير شقير  ،بطء التعلم وصعوباته  ،دار وائل للنشر والتوزيع  ،األردن  ،ط 2010 ، 02
Pat Tabot , Geoff Astbury and Tom Masson , key concepts in learning disabilities , Sage publication
LTD , London,2010
Relest reid ,Tori Ortiz Lienemannm, Jessica L.Hagman , Strategy instruction for students with
learning disabilities, The Guilford press, New York , London 2013, p06-07
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 -عنوان الماستر  :علوم التربية إرشاد وتوجيه

السنةالجامعية2018-2017:

عنوان الماستر:ﻋﻠوم اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺘﺨﺼص اﻹرﺸﺎد واﻝﺘوﺠﻴﻪ

السداسي :األول
اسم الوحدة:منھجية
اسم المادة :منھجية البحث في اإلرشاد والتوجيه
الرصيد4:
المعامل2:
أھداف التعليم:
تسمح ھذه المادة للطالب بالتعرف على خصوصيات البحث في اإلرشاد والتوجيه انطالقا من طبيعة الظاھرة

المعارف المسبقة المطلوبة :
• مبادئ المنھجية في التخصص علوم التربية .
محتوى المادة:
1صياغة اشكالية علمية  ،وتحديد التساؤالت والفرضيات حسب البحث
-2منھجية توظيف الدراسات السابقة
-3العالقة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي
العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في صياغة بعض التساؤالت والفرضيات العلمية خالل التطبيقات و األعمال
الميدانية .
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
عبد الرحمان بن سليمان الطريري  ،القياس النفسي والتربوي  ،الرياض  ،السعودية .2013 ،
-2فيليب كارتر ،القياس النفسي  ،دار الحدائق  ،القاھرة  ،مصر .2013
-3محمد علي كامل  ،القياس واإلرشاد النفسي في التربية الخاصة  ،الدار المصرية اللينانية . 2006 ،
4-Paul Dickes et al , La psycho métrie ,PUF , 2012.
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السداسي :األول
اسم الوحدة:منھجية
اسم المادة :المعالجة اإلحصائية للبيانات التربوية 1
الرصيد3:
المعامل2:
أھداف التعليم:
تعليم الطالب التعامل والتحليل للبيانات االحصائية حسب مجال البحث واالشكالية
المعارف المسبقة المطلوبة :
مبادئ في االحصاء
محتوى المادة:
مراجعة بمبادئ االحصاء
اختيار األساليب اإلحصائية حسب اإلشكالية والفرضيات
تحليل التباين ) األحادي  ،الثنائي  ،المتعدد (
حساب الداللة العملية من خالل تحليل التباين
اختبار ت للعينات المرتبطة والمستقلة
حساب الداللة العملية من خالل اختبار ت T student
العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في وضع نموذج االشكالية وتحديد األساليب االحصائية وطريقة معالجتھا .
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
 .1عبد الرحمان بن سليمان الطريري  ،القياس النفسي والتربوي  ،الرياض  ،السعودية .2013 ،
-2 .2فيليب كارتر ،القياس النفسي  ،دار الحدائق  ،القاھرة  ،مصر .2013
.3
-3 .4محمد علي كامل  ،القياس واإلرشاد النفسي في التربية الخاصة  ،الدار المصرية اللينانية ،
. 2006
 .5بوحفص عبد الكريم  ،القياس النفسي  ،دار االمة للنشر  ،الجزائر . 2012 ،
 .6محمود بوسنة  ،اإلحصاء المطبق  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر 2011 ،
4-Paul Dickes et al , La psycho métrie ,PUF , 2012. .7
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السداسي :األول
اسم الوحدة :االستكشافية
اسم المادة :ھندسة التكوين
الرصيد1:
المعامل1:
أھداف التعليم:
 التحكم في المصطلحات والمفاھيم في التكوينإكساب الطالب معارف حول الھندسة التكوينية
المعارف المسبقة المطلوبة :
علوم التربية
علم النفس التربوي
محتوى المادة:
مدخل عام لھندسة التكوين
تصنيف العملية التكوينية
عناصر العملة التكوينية
خصائص العملية التكوينية
تصميم العملية التكوينية
تحليل الحاجة التكوينية ) المنظمة  ،االفراد  ،الوظائف (
تحديد أھداف عملية التكوين
وضع تصميم المحتوى التكويني
التطبيق التجريبي للمحتوى التكويني
التقويم وإدخال التعديالت الالزمة
طريقة التقييم:
االمتحانات التقويمية  +أعمال موجھة
المراجع:
-1

" تنمية الموارد البشرية  :دعائم و أدوات" تأليف  :محمد مسلم  ،دار طليطلة  ،الجزائر

2010

2- « Régulations des conflits au travail », Compère Bernard (2002), Edition organisation
3- « L’entreprise en mouvement » , Gronard , B (1995), Dunod
4- « Ingénierie des compétences » , Le Broterf Gay (2000), Edition organisation
« Comment réussir vos recrutements » , Pastor Pierre (2008) Edition Liaisons
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السداسي :األول
اسم الوحدة:االستكشافية
اسم المادة :المعلوماتية والتعليم عن بعد
اﻝرﺼﻴد1:
اﻝﻤﻌﺎﻤل1:
أﻫداف اﻝﺘﻌﻠﻴم:
اﻜﺴﺎب اﻝطﺎﻝب اﻝﻜﻔﺎءة ﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻋن ﺒﻌد
ﺘﻤﻜﻴن اﻝطﺎﻝب ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر

ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﺎدة :
ﻤدﺨل ﻋﺎم
ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻋن ﺒﻌد
أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻋن اﻝﺒﻌد
أﻨواع اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻋن ﺒﻌد
أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻋن ﺒﻌد
ﻨﻤﺎذج ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم ﻋن ﺒﻌد..........
طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم :ﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ،اﻤﺘﺤﺎن....إﻝﺦ ) ُﻴﺘرك اﻝﺘرﺠﻴﺢ ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻝﻔرﻴق اﻝﺘﻜوﻴن (
اﻝﻤراﺠﻊ :
ﻜل اﻝﻜﺘب و اﻝﻤﻘﺎﻻت و اﻝﻤطﺒوﻋﺎت و اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎدة
-1

تنمية الموارد البشرية  :دعائم و أدوات" تأليف  :محمد مسلم  ،دار طليطلة  ،الجزائر

2010

2- « Régulations des conflits au travail », Compère Bernard (2002), Edition organisation
3- « L’entreprise en mouvement » , Gronard , B (1995), Dunod
4- « Ingénierie des compétences » , Le Broterf Gay (2000), Edition organisation
5- « Comment réussir vos recrutements » , Pastor Pierre (2008) Edition Liaisons .
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 األول:السداسي
أفقية:اسم الوحدة
 اللغة االنجليزية:اسم المادة
1 :الرصيد
1 المعامل
 تمكين الطالب من فھم مبادئ وممصطلحات اللغة االنجليزية للتخصص: اھداف المادة
: محتوى المادة
Psychologists and their concepts
1. Adler, Alfred : creative self, striving for superiority , inferiority feelings, social interest
2. Piaget , Jean :Equilibration process , accommodation , assimilation , adaptation, schema ,
structure, egocentrism , irreversibility, concrete and formal operations ,concrete operations ,
formal operations .
3. Rogers , Carl : phenomenal field ,congruence , incongruence , positive regard , self-regard
4. Skinner , B, F : operant conditioning and operant behavior , reinforcement , shaping
behavior ,
5. Maslow, Abraham : basic needs , metaneeds , biological need , security need , belonging
need , self – actualization need .
6. Pavlov,I.P : conditioned reflex , conditioned and unconditioned stimulus , conditioned and
unconditioned response , reinforcement , generalization .
7. Erikson, Erik : life cycle , identity confusion , identity crisis .
8. Freud , Sigmund : psychoanalysis theory ,Unconscious , preconscious , libido , ego , egoideal, Id , superego.Instincts ;Principles : pleasure principle, reality principle , moral principle
, Anxiety : reality anxiety, neurotic anxiety , moral anxiety ;Defense mechanisms :
repression , projection ,reaction formation .
Bandura , Albert : behavior modification ,imitation (modeling) ,vicarious learning

Les objectifs du module sont l’identification des moyens syntaxiques simples pour
appréhender la documentation en langue française et l’acquisition des concepts phares liés à chaque
spécialité comme archivistique, mangement ou record mangement..

: اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
Afin de pouvoir suivre cette matière, l’étudiant doit être d’un niveau moyen en langue française

:طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم
أﻋﻤﺎل ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ
اﻤﺘﺤﺎن ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴداﺴﻲ
:اﻝﻤراﺠﻊ
1- DIRECTION DES ARCHIVES DE France.- Dictionnaire de terminologie archivistique.Paris :DAF, 2002.- 36 p.
2- ROBINSON, Michael.- Dictionnaire de terminologie numérique.- Paris : Ellipses, 2004, 704p.
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3- DELSALLE, Paul.- Lexique des archives et documents historiques.- Paris : Nathan, 1996.- 127p.
4- Référentiels de formation de licence en lettres et sciences humaines.- Compte rendu : Journée
d’études .- Paris, Maison des Universités, 14 janvier 2010. URL :
<http://www.fabula.org/actualites/documents/35511.pdf>. Le site consulté le 5 octobre 2012
4- ROMERO, Clara « Pour une définition générale de l'intensité dans le langage », Travaux de
linguistique 1/2007 (n°54), p. 57-68. URL : <www.cairn.info/revue-travaux-de-linguistique-20071-page-57.htm>. DOI : 10.3917/tl.054.0057.
5- CHABIN, Anne-Marie : le blog et les références liées < http://www.marieannechabin.fr>
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اﻝﺴداﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ
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السداسي :الثاني
اسم الوحدة:أساسية
اسم المادة :تقويم البرامج اإلرشادية
الرصيد5:
المعامل3:
أھداف التعليم :
أسلوب التقويم للبرامج اإلرشادية حسب التصميم
التقويم المباشر  ،التتبعي  ،النھائي
محتوى المادة :
بناء البرامج حسب مختلف التصميم والنماذج
التقويم األولي للبرنامج بعض التصميم
التقويم أثناء تطبيق البرنامج ) البنائي ( وأساليب التعديل
التقويم النھائي لفعالية وأثر البرنامج اإلرشادي
التقويم التتبعي للبرنامج اإلرشادي

طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم
اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﺘﻘوﻴﻤﻴﺔ  +أﻋﻤﺎل ﻤوﺠﻬﺔ
اﻝﻤراﺠﻊ:
 " -1برامج اإلرشاد النفسي" تأليف رياض نايل العاسمي  ،مطبعة الروضة 2007 ،
 " -2المقابلة في اإلرشاد والعالج النفسي"  ،عمر ماھر محمود ،دار المعرفة  ،االسكندرية1984
" -3مقياس قلق االمتحان"  ،الطيب محمد عبد الظاھر  ،مكتبة األنجلو المصرية  ،القاھرة 1987 ،
 " -4دليل إعداد و تصميم االختبارات و المقاييس النفسية " تأليف  :سعيد سامية و صديق محمد  ،مطبعة
كلية العلوم  :بني سويف 2005 ،
 " -5فن العالج النفسي"  ،ستور أنتوني ،ترجمة لطفي فطيم ،مكتبة النھضة المصرية  ،القاھرة 1991 ،
 -6اختبار القدرات العقلية األولية " ،زكي صالح أحمد ،مؤسسة أبو علم للطباعة والنشر ،القاھرة. 1987،
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السداسي :الثاني
اسم الوحدة:أساسية
اسم المادة:التوجيه واإلرشاد المھني
الرصيد5:
المعامل2:
أھداف التعليم:
• تدريب الطالب على فھم والتعامل مع مؤسسة التكوين المھني
• تمكين الطالب من استخدام تقنيات التوجيه واإلرشاد المھني
المعارف المسبقة المطلوبة :
 نظريات التوجيه واإلرشاد .محتوى المادة:
 . -1مقدمة عامة حول التكوين  :تعريف التكوين ،خصائص التكوين و أنواعه.

 -2عالقة التربية بالتكوين.
 -3نظريات اإلرشاد واالختيار والنمو المھني
 -4األبعاد اإلنسانية التي يشملھا البرنامج التكويني للمرشدين ) البعد النفسي ،البعد العالئقي
االجتماعي  ،البعد الوظيفي المھني (...

 -5العناصر األساسية في البرنامج التكويني على ضوء منظومة أھداف التكوين .
 -6مراحل تكوين المرشدين  .آليات و وسائل مساعدة في عملية التكوين .
 -7التوجيه المھني وآلياته من خالل األساليب والتقنيات .
 -8أسس اإلرشاد والمتابعة للمتكونين المھنيين
 -9اإلرشاد المھني في مراحل العمر ) التربية االختيارية للمھنة (
 -10صفات المرشد النموذجي والفعال والبرنامج األمثل إلعداده )مثل :التحكم في انفعاالته
والمحافظة على الحياد  ،قدرته على بعث الثقة في نفس العميل  ،وعلى الدخول في مشكلته و الخروج منھا.
وعلى في مساعدته على فھم نفسه  ...الخ (
صعوبات وعقبات و تحديات في طريق تكوين المرشدين.
العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في متابعة إرساء رھانات المؤسسات كمسار شخصي للمتكون يتطابق مع
طموحاته المھنية والشخصية
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
صالح أحمد الداھري  ،علم النفس االرشادي  ،نظرياته وأساليبه الحديثة  ،دار وائل للنشر  ،األردن .2011 ،
عمر موسى محاسنه  ،أساسيات التعليم المھني  ،دار عالم الثقافة  ،عمان األردن . 2011 ،
Palmer .S , multucultural conselling , London Sage publication , 2012
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السداسي :الثاني
اسم الوحدة:أساسية
اسم المادة :علم النفس االجتماعي التربوي
الرصيد5:
المعامل2:
أھداف التعليم:
تمكين الطالب من التحكم في مفاھيم علم النفس التربوي االجتماعي
ممارسة وظائف المختص في مجال علم النفس االجتماعي التربوي
المعارف المسبقة المطلوبة :
علم النفس التربوي
علم النفس االجتماعي
علوم التربية
محتوى المادة:
مفھوم ومجاالت علم النفس االجتماعي التربوي
التفاعل االجتماعي داخل المؤسسات التربوية
االتجاھات النفسية وتكوينھا
دينامية الجماعية داخل الصف الدراسي
التفاعل الصفي
العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في تخصيص أعمال ميدانية وزيارة للمؤسسات ودراسة ظواھر العملية لعلم النفس االجتماعي
التربوي
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
 . 1أحمد محمد الزغبي  ، 2013 ،أسس علم النفس االجتماعي  ،دار زھران
 .2لويس كامل  ،قراءات في علم النفس االجتماعي في البالد العربية  ،مجلد  ، 2الھيئة المصرية
للكتاب
 .3علي ليلى  ،2006الطفل والمجتمع  ،التنشئة االجتماعية وأبعاد االنتماء االجتماعي  ،المكتبة
المصرية  ،القاھرة
4. Richard RJ , E 1991 ; Attachement and socialization ; The positive side of
social influence ; NY pleumn press
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السداسي :الثاني
اسم الوحدة:أساسية
اسم المادة :إرشاد الحاالت الخاصة
الرصيد5:
المعامل2:
أھداف التعليم:

تمكين الطالب من تعميق الفھم للحاالت الخاصة و التعرف على حاجاتھا  ،وتطوير مھارات في تحديد
مشاكلھا و حاجاتھا و كيفية التعامل معھا.
المعارف المسبقة المطلوبة :

دراسة الفروق الفردية والقدرات العامة والقدرات الخاصة ،العوامل المؤثرة على سلوك و استجابات األفراد.
محتوى المادة:

 -1حالة المرض المزمن .
 -2حالة اإلدمان .
 -3حالة المخاوف المرضية  ،حالة االكتئاب
 -4حالة السلوك العدواني
 -5حالة الفرد الذي عايش أزمة ،كارثة طبيعية ،حادث مؤلم  )،دراسة حالة من كل صنف.(...
 -6حالة أسرة الشجار والخالف الدائم .
 -7األسرة بدون أطفال ،بطفل وحيد ،بأطفال ذكور ،بأطفال إناث ،الطفل المدلل ،الطفل المھمل
حالة الطفل الذي يعيش في المؤسسة ) حرمان من الحياة األسرية (.
 -8حالة االضطراب أو المرض الذي ينتقل عن طريق الوراثة .
طريقة التقييم:
إنجاز أعمال فردية ) تقييم متواصل  2 :خالل السداسي (  ،إجراء امتحان واحد في نھاية السداسي
المراجع:

 " -1التربية الصحية " تأليف  :سلوى مرتضى و وليد الفيصل  ،جامعة دمشق 2007 ،
 " -2التثقيف من أجل الصحة "إنجاز  :منظمة الصحة العالمية 1989 ،
 " -3علم النفس الشواذ " تأليف  :شيلدون كاشدان ترجمة سالمة أحمد عبد العزيز  ،دار القلم  ،الكويت .
 " -4اإلكتئاب  :أعراضه و أسبابه و تشخيصه و الخالص منه "تأليف  :ماكليرن  ،ليز  ،ترجمة  :أحمد رمو ،
دار عالء الدين  ،دمشق 2003 ،
 " -5كيف نتغلب على القلق و االكتئاب؟ " تأليف  :عبد القادر  ،فاضل ،دار أسامة  ،عمان 2005 ،
6- Simons , Richard C. and Pardes ,Herbert (1977) (eds) «Understanding Human behavior in health
and illness”, The William and WilkinsCo.Baltimor; USA

7- http/www.crisiscounseling.com
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السداسي :الثاني
اسم الوحدة:المنھجية
اسم المادة :منھجية البحث في اإلرشاد والتوجيه
الرصيد4:
المعامل2:
أھداف التعليم:
 تمكين الطالب التحكم في التصاميم التجريبية التمكن من اجراء الدراسات االستطالعيةالمعارف المسبقة المطلوبة :
 المنھجية السداسي السابقمحتوى المادة:
تعريف الدراسات االستطالعية
االجراءات الميدانية للدراسة االستطالعية
تصميم للبحوث الميدانية ) الوصفية  ،المسحية  ،التمھيدية ،شبه تجريبية  ،التجريبية (...،
التحليل االحصائي للتصاميم البحوث الميدانية
العمل الشخصي لكل طالب في مجال الدراسة االستطالعية والتصاميم البحثية
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:

 محمد مزيان " مبادئ في البحث النفسي والتربوي " دار الغرب للنشر والتوزيع ،1999

 -2محمد عفيفي حمودة " البحث العلمي :أصول و قواعد البحث وكتابة التقارير العلمية"
مكتبة عين شمس القاھرة . 1983 ،
 " -3البحث العلمي  :مناھجه و تقنياته "  ،محمد زيان عمر  ،دار الشروق .1983،
1- “ How to write a research paper ” , By Berry, Ralph, Oxford Pergamon Press ,1966
2- “ The research process in education”by : Fox, David ,J , Holt , Rinehart & Winston inc., N.Y,
1969
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السداسي :الثاني
اسم الوحدة:المنھجية
اسم المادة :المعالجة االحصائية للبيانات التربوية 2
الرصيد3:
المعامل2:
أھداف التعليم:

أ اكساب الطالب مھارات معالجة البيانات بواسطة األساليب االحصائية المختلفة
المعارف المسبقة المطلوبة :

التحكم في مقياس المعالجة االحصائية للبيانات التربوية السداسي السابق
محتوى المادة:

 تحليل التغاير تحليل االنحدار الخطي البسيط تحليل االنحدار المتعددتحليل العاملي
العاقة الخطية وغير الخطية
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
عبد الرحمان بن سليمان الطريري  ،القياس النفسي والتربوي  ،الرياض  ،السعودية .2013 ،
-2فيليب كارتر ،القياس النفسي  ،دار الحدائق  ،القاھرة  ،مصر .2013
-3محمد علي كامل  ،القياس واإلرشاد النفسي في التربية الخاصة  ،الدار المصرية اللينانية . 2006 ،
4-Paul Dickes et al , La psycho métrie ,PUF , 2012.
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السداسي :الثاني
اسم الوحدة:االستكشافية
اسم المادة:االتصال
الرصيد1:
المعامل1:
أھداف التعليم:
تعليم الطالب فنيات التصميم للوثائق اإلعالمية التربوية المختلفة
إكساب الطالب مھارة إدارة االجتماعات والمقابالت االعالمية واالتصال التربوي
المعارف المسبقة المطلوبة :
 مبادئء اإلعالم واالتصالمحتوى المادة:
 -1مفھوم االتصال التربوي مبادئه  ،اھميته  ،أشكاله .... ،
 -2مھارات االتصال الفعال ومعوقاته
 -3تقنيات وفنيات تصميم الوثائق اإلعالمية
 -4مستويات االتصال ) الذاتي  ،الشخصي  ،الجمعي  ،الجماھھيري (....
 -5نماذج االتصال التربوي ) نموذج ال سوال  ،نموذج شانون ووفير (..... ،
 -6كيفية االتصال أثناء المقابالت الفردية والجماعية
العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في متابعة أسس اإلتصال في المجال االعالمي والتربوي

طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
 -1ﻋﻼء ﻫﺎﺸم ﻤﻨﺎف؛ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل؛ ﻋﻤﺎن:دار اﻝﺼﻔﺎء.2011 ،
 -3ﻗدرى ﻋﻠﻰ ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ؛ اﺘﺼﺎﻻت اﻷزﻤﺔ ٕوادارة اﻷزﻤﺎت ؛اﻝﻘﺎﻫرة  :اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة .2008،
4.Bougnoux Daniel. Sciences de l'information et de la communication. Édition Larousse,
collection Textes essentiels, 1994
5.
8. Mucchielli A., La nouvelle communication. Epistémologie des sciences info-com, Armand
Colin, 2000.
9. Escarpit Robert.L’information et la communication : théorie générale, Nouv. Ed. Paris,
)Hachette, 1991. (Hachette université. Communication
10.Marc Lits ; Communication politique et lobbying ;paris : Communication politique et
lobbying,2011.
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السداسي :الثاني
اسم الوحدة:االستكشافية
اسم المادة:مشكالت األتمتة المعلوماتية ) (Automatisme
اﻝرﺼﻴد1:
اﻝﻤﻌﺎﻤل1:
أﻫداف اﻝﺘﻌﻠﻴم:
 -1اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺤﻘل اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻝﻌﻠوم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ،واﻝوﻀﻌﻴﺎت اﻝﻌﻤل ﻓﻲ
اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت
 -2اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘﺠدات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ وﻤﺎﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن وﺴﺎطﺔ .
اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ :
.1اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻹﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﻌﺎﺼرة .
.2إدارة اﻝﻤﺨﺎطر وأﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻤﻬﻨﺔ .
ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﺎدة:
ﻤدﺨل ﻝﻤﻔﻬوم اﻷﺘﻤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ
اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺘﻜﻴف اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ
اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻌﺎﻝم اﻻﻓﺘراﻀﻲ
ﺨدﻤﺎت اﻝوﺴﺎﺌط اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘوﺠﻴﻪ واﻹرﺸﺎد
إﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ﻋﺎﻝم اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴك ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻝﻤراﺠﻊ:
1.www.alsacreations.com/.../544-Principes-a-suivre-pour-un-site-web-de-q..
2.cybermarketing.pagesperso-orange.fr/Ergonomie.htm..
3.www.alsacreations.com/.../544-Principes-a-suivre-pour-un-site-web-de-q

4.ergonomie-sites-web.com/livre/les-regles-de-l-ergonomie-web.php
5.www.keacrea.com/.../les-regles-indispensables-de-l-ergonomie-d-un-bon

fr.myebox.com/blog/ergonomie-web
6.fr.wix.com/blog/2014/03/10/ameliorer-ergonomie-site-web/
7.blogue.atypic.ca/.../8-regles-respecter-pour-une-bonne-ergonomie-de-sit
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 الثاني:السداسي
االفقية:اسم الوحدة
 االنجليزية:اسم المادة
1:الرصيد
1:المعامل
 مساعدة الطلبة في الحصول على التحكم في مفاھيم اللغة االنجليزية حسب التخصص التوجيه:أھداف التعليم
واإلرشاد
: المعارف المسبقة المطلوبة
المادة االنجليزية السداسي السابق
تقييم أنظمة المعلومات
:محتوى المادة

محتوى المادة
123456-

Human motivation : needs ,drives , satisfaction , level of aspiration , incentives , competition
Attention and perception : sensation , attention , perception.
Learning and retention : acquisition , retention, memory , forgetting , recalling ,
Language and thought : language acquisition , origins of language and thought
Educational handicaps : mental handicap , emotional handicap , social and cultural handicap
Educational assessment : some purposes of examinations , attainment , oral and practical

examinations , advantages and limitations of objective examinations .
7- Vocational development and guidance : Theories of vocational development : Ginzberg or
Super . Some determinants used in vocational counseling : physical make-up , attainments , general
intelligence , special aptitudes , interests , disposition , circumstances .
8- The curriculum process : Objectives , knowledge of subject content , learning experiences ,
evaluation

:طريقة التقييم
.  إجراء امتحان واحد في نھاية السداسي، (  خالل السداسي2 : إنجاز أعمال فردية ) تقييم متواصل
(إلخ، مواقع انترنت،  ومطبوعات، ) كتب:المراجع
1- ” Psychology and the teacher ”Holt , Rinehart and Winston (1977) - Dennis Child
2- ” Special educational needs ”Routledge and Kegan Paul ) 6(197- Guilliford , R

2018-2017:السنةالجامعية

 علوم التربية إرشاد وتوجيه:  عنوان الماستر-

:المؤسسة28

اﻝﺴداﺴﻲ اﻝﺜﺎﻝث
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السداسي :الثالث
اسم الوحدة:األساسية
اسم المادة :اإلرشاد األسري
الرصيد5:
المعامل3:
أھداف التعليم:
يتعلم الطالب في ھذه المادة مبادئ ونظريات اإلرشاد األسري وتقنيات وأدوات اإلرشاد واستراتيجيات التكفل بالمشاكل األسرية

المعارف المسبقة المطلوبة  :مبادئ علوم التربية  ،نظريات اإلرشاد والتوجيه  ،سيكولوجية البنية األسرية

محتوى المادة:
تعار يف اآلسرة وأنواعھا
نظريات اإلرشاد األسري
أدوات اإلرشاد وتقنياته
استراتيجيات اإلرشاد األسري
طريقة التقييم  :متواصل  ،امتحان
المراجع :
أحمد عبد اللطيف ابو سعد  ،اإلرشاد الزواجي األسري  ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ،األردن . 2010 ،
أبو سعد أحمد  ،أثر التطيف الزواجي في التطيف النفسي وتلبية الحاجات النفسية لألبناء  ،المطبوعات
الجامعية االردنية . 2005 ،
العزة  ،سعيد حسني  ،اإلرشاد األسري ونظرياته وأساليبه العالجية  ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،
عمان . 2000 ،
Shaffer, DR , Devellopemental psychology childhood and adolescence , Wadsworth
group , 2010 .
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السداسي :الثالث
اسم الوحدة:االساسية
اسم المادة :اإلرشاد ومشكالت الطفولة والمراھقة
الرصيد5:
المعامل2:
أھداف التعليم:
يمكن للطالب من خالل ھذا الموضوع تصنيف مختلف مشكالت الطفولة والمراھقة واقتراح أساليب التكفل بھا

المعارف المسبقة المطلوبة  :خصائص مرحلة النمو عند الطفل  ،خصائص مرحلة النمو عند المراھق
محتوى المادة:
التعريف بمشاكل الطفولة والمراھقة في مجال التربية
المشكالت الدراسية ) التأخر الدراسي  ،بطئ التعلم  ،سوء التكيف المدرسي (...
المشكالت السلوكية  :العنف  ،الكذب  ،السرقة  ،قضم االظافر ..... ،
المشكالت الوجدانية الغيرة  ،الخوف  ،القلق  ،االنسحاب .....
مشكالت المراھقة  :الذاتية  ،العاطفية  ،التوافقية  ،المنحرفة  ،العالئقية .....
تشخيص مشكالت الطفولة وتصنيفھا
تشخيص مشكالت المراھقة وتصنيفھا
أساليب التكفل بمشكالت الطفولة والمراھقة
العمل الشخصي لكل طالب تخصص بحوث خاصة بمشكالت الطفولة والمراھقة
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
نذر  ،فاطمة عباس  ،الحروب واضطراب السلوك عند االطفال وكيفية التعامل مع االزمات  ،دار وائل النشر ،
عمان  ،االردن .2004 ،
-2سي موسي  ،رقار  ،الصدمة والحداد عند الطفل والمراھق  ،نظرة االختيارات االسقاطية  ،جمعية علم
النفس  ،الجزائر  ،ط. 2004 ، 01
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السداسي :الثالث
اسم الوحدة:االساسية
اسم المادة :متطلبات التوجيه واإلرشاد في ظل العولمة

الرصيد5:
المعامل2:
أھداف التعليم:
أ -معرفة أصول التشريع وتفعيل دوھا في اقتصاد المعلومات .
ب -تنمية المعارف والبحث عن القوانين التي تربط المعلومات باالقتصاد .
ج -تكثيف المرجعيات القانونية ألنظمة المعلومات .
المعارف المسبقة المطلوبة:
االتصال والعولمة
محتوى المادة:
مفھوم العولمة التربوية ) الشخصية والھوية العالمية (
التوجيه واإلرشاد في نطاق الرتبية الكونية العالمية
متطلبات التوجيه واإلرشاد في نطاق إقتصاد السوق .
حاجات التوجيه واإلرشاد حسب المجتمعات المعرفية المعاصرة
إنعكاسات العولمة على الفرد والمجتمع ودور المرشد
العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في التركير على الضبط التشريعات والمخرجات التسيرية الدولية المتمثلة
في المواصفات والمعايير .
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
االستعانة بالبحوث والمقاالت حسب الموضوع
االطالع على الدراسات ذات الصلة بمواقع األنترنات
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السداسي :الثالث
اسم الوحدة:االساسية
اسم المادة :إرشاد الموھوبين
الرصيد5:
المعامل2:
أھداف التعليم:
تعرف الطالب على فئةالموھوبين و وقوفه على إمكانيته .تطوير مھارات في التشخيص الخاصة مع التحكم
في استعمال بعض األدوات الخاصة  .دراسة أساليب عمليةتساعد في إدماج و إعادة إدماج.
المعارف المسبقة المطلوبة :
اإللمام بمراحل النمو الطبيعية و الفروق الفردية التي تبرز في كل مرحلة  ،التحكم في وسائل القياس و
االختبار النفسي والتربوي للقدرات العامة والخاصة .

محتوى المادة
عناصر أساسية في المقياس
 -1دراسة تحليلية لمفھوم " الفرد غير العادي "
 -2أھمية االھتمام باألفراد الموھوبين ورعايتھم
 -3خصائص الموھوبين :أساليب واستراتيجيات الكشف عنھم وطرق إرشادھم ورعايتھم
 -4أنواع الموھبة.
 -5الرعاية التربوية والنفسية واالجتماعية لفئة الموھوبين
طريقة التقييم:
إنجاز أعمال فردية ) تقييم متواصل  2 :خالل السداسي (  ،إجراء امتحان واحد في نھاية السداسي
المراجع ) :كتب ،ومطبوعات  ،مواقع انترنت،إلخ(
 " -1التربية الخاصة للموھوبين و المعوقين و سبل رعايتھم و إرشادھم " تأليف أحمد محمد الزعبي ،
توزيع دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر  ،دمشق  ،الطبعة الثانية . 2007 ،
 " -2فلسفة تربية ذوي الحاجات الخاصة و نظم تعليمھم " تأليف إبراھيم عباس الزھري  ،مكتبة زھرة
الشرف ،القاھرة . 1998 ،
 " -3رعاية الطفل المعوق صحيا و نفسيا واجتماعيا " تأليف أحمد السعيد يونس و مصري حنورة ،دار
الفكر العربي  ،القاھرة . 1999 ،
 " -4المبادئ واألسس التربوية للطفل المتخلف عقليا" تأليف أميرة بخش  ،دار البالد ،جدة .2000
" -5سيكولوجية المتفوقين والمبدعين" تأليف محمد حبيب الحوراني  ،مطبعة االتحاد  ،دمشق . 1992 ،
 " -6التربية الخاصة للمتفوقين " تأليف مھا زحلوق  ،منشورات جامعة دمشق .1994 ،
 " -7برامج اإلسراع و اإلثراء للتالميذ المتفوقين عقليا " تأليف مھا زحلوق  ،المؤتمر الدول الرابع
لمركز اإلرشاد النفسي  ،القاھرة  :جامعة عين الشمس ،صص.1999 ، 1137-1123
.
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السداسي :الثالث
اسم الوحدة :المنھجية
اسم المادة :البحث التوثيقي
الرصيد4:
المعامل2:
أھداف التعليم:
االطالع على مختلف المصادر والمراجع الخاصة بالبحوث التطبيقية في مجال التوجيه واإلرشاد
االستفادة بمختلف التقنيات ) التلخيص  ،البطاقات  ،االقتباس ( للبحوث العلمية في التخصص
المعارف المسبقة المطلوبة :
المنھجية في علوم التربية التوجيه واإلرشاد
محتوى المادة:
جمع المصادر والمراجع المختصة في البحوث
االطالع على ملخصات البحوث ومختلف المقاالت العلمية ذات التخصص
بناء وتصميم بطاقات قراءة وتلخيص للبحوث
توثيق واقتباس البحوث العلمية وطريقة التھميش المباشرة وغير المباشرة
تنظيم البيبليوغرافيا
.1

العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في انجاز بطاقات قراءة للبحوث والمقاالت المتخصصة .

طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (

.1
.2
.3
.4

الدليمي عبد القادر .أساسيات البحث المنھجي في الدراسات اإلعالمية.دار النھضة العربية2008،
بدوي عبد الرحمن .المنھج العلمي .دار الفكر الجامعي2002 ،
محمود أبو بكر .المنھج اإلحصائي .دار النھضة العربية2000،
بدر أحمد .أصول البحث العلمي ومناھجه .الدار المصرية اللبنانية2001،

8. Grawitz Madeleine. La méthode en sciences sociales. Dalloz. 2003
9. Morizio Claude. La recherche d'information. ADBS. 2002
10. Pochet Bernard. Méthodologie documentaire: comment accéder à la littérature scientifique à l'heure
d'Internet? De Boeck. 2005
11. Boudon Raymond. Les méthodes en sociologie. Que sais-je? 1991
12. Loubet Del Bayle Jean-Louis. Initiation pratique à la recherche documentaire. L'Harmattan. 2000
Chartron Ghislaine. Les chercheurs et la documentation numérique: nouveaux services et usages. .13
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السداسي :الثالث
اسم الوحدة:المنھجية
اسم المادة:بناء وتكييف االختبارات والروائز التفسية التربوية
الرصيد3:
المعامل2:
أھداف التعليم:
يتمكن للطالب من خالل ھذا الموضوع من بناء االختبارات النفسية والتحكم في طرق تكييفھا وتوظيفھا في عملية التوجيه
واإلرشاد
يستطيع الطالب من خالل ھذا الموضوع أن يقوم بعملية بناء االختبارات والروائز النفسية كما يمكن له تكييفھا مع المحيط
المحلي في مجال اإلرشاد والتوجيه

المعارف المسبقة المطلوبة :
محتوى المادة:
شروط بناء االختبارات النفسية
شروط بناء الروائر النفسية
تقنيات تكييفھا مع المحيط المحلي .
العمل الشخصي  :اختيار بعض المقاييس وتطبيق اجراءات التكييف
بناء نموذج لرائز نفسي تربوي
طريقة التقييم :متواصل  ،امتحان
المراجع :
-1عبد الرحمان بن سليمان الطريري  ،القياس النفسي والتربوي  ،الرياض  ،السعودية .2013 ،
-2فيليب كارتر ،القياس النفسي  ،دار الحدائق  ،القاھرة  ،مصر .2013
-3محمد علي كامل  ،القياس واإلرشاد النفسي في التربية الخاصة  ،الدار المصرية اللينانية . 2006 ،
4-Paul Dickes et al , La psycho métrie ,PUF , 2012.
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السداسي :الثالث
اسم الوحدة:االستكشافية
اسم المادة :المقاوالتية
الرصيد1:
المعامل1:
أھداف التعليم:
أ ـ وضع سياسة ومنھجية قادرة على تتبع المشاريع في إدارة المعلومات والتوثيق.
ب ـ القدرة على تتبع أھم مسارات ترقية األعمال ومشاريع على مستوى وحدات المعلومات.
المعارف المسبقة المطلوبة:
 تحكم في مبادئ التسيير االقتصادي. سوسيولوجية المشاريع .محتوى المادة:
أ -أھمية المشاريع في نظم المعلومات .
 -1تاريخ النھج االقتصادي.
 -2الطرق المتبعة في التنظيم االقتصادي .
 -3المرحل العملية للتنظيم االقتصادي .
ب -مبادئ انجاز مشاريع أنظمة المعلومات.
ج -مراحل انجاز المشاريع .
د -متابعة مشاريع أنظمة المعلومات
 -4الرصيد اإلحصائي.
 -5المعالجة.
 -1تقييم.
 -2إنجاز مشاريع الوثائقية .
 -3العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في تدريب على إعداد المشاريع ،وھيكلة المتكون نحوثقافة المؤسسة .
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
 .1محمد ،ھيكل؛ مھارات إدارة المشروعات الصغيرة؛ القاھرة:مجموعة النيل العربية؛ .2003
 .2ماجدة العطية؛ إدارة المشروعات الصغيرة؛القاھرة:مجموعة النيل العربية؛ .2003
 .3سعد صادق بحيري ؛إدارة المشروعات projet management؛القاھرة :الدار الجامعية .2005،
- .4نعيم نصير؛ إدارة وتقييم المشروعات؛ القاھرة:المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.2005 ،
5. Chantal Morley ; Gestion d’un projet système d’information : principes, technique, mise en
œuvre et outils ; Paris : Dunod, 1996 ; 254p.
5. Chantal Morley ; gestion d’un projet système d’information : principes, techniques, mise en
oeuvre et outils ; paris, dunod, 2001.
6. jacques pansard ; réussir son projet système d’information : les régles d’or ; paris : Ed
d’organisation, 2001.
7. Emmanuel ; tchemeni ; l’évaluation des entreprise ; paris : economica, 2003
8.. Gray, cliffordf ; management de projet : manuel et applications paris : dunod, 2007.
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السداسي :الثالث
اسم الوحدة:االستكشافية
اسم المادة  :قضايا تربوية راھنة
اﻝرﺼﻴد1:
اﻝﻤﻌﺎﻤل1:
أﻫداف اﻝﺘﻌﻠﻴم:
ﺘﻌﻠﻴم اﻝطﺎﻝب طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴواﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﻹﺜراء اﻝﺨﺒرة اﻝذاﺘﻴﺔ ﻤﻊ ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﺎدة :
.1طرﻴﻘﺔ اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ ) اﻹﻋﻼم  ،اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ  ،اﻝﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ،اﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت (...
طرﻴﻘﺔ وأﺴﻠوب ﺘﻨﺎول اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤن اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﺴﺘﻨﺒﺎط اﻝﻤﺤﺎور اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ) اﻻﺴﺒﺎب  ،اﻝﻤظﺎﻫر ،
اﻝﺘﻜرار (....،
ﺘﻔﻌﻴل طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻔردي واﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻬم وﺘوﻗﻊ ﻤدى اﻝظواﻫر اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﻤدروﺴﺔ
ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻗﺘراح اﻝﺤﻠول ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎوﻝﺔ
اﻝﻌﻤل اﻝﺸﺨﺼﻲ  :ﻋرض ﻗﻀﻴﺔ ﺘرﺒوﻴﺔ ﻤن اﻝواﻗﻊ وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ  ،واﻝﺒﺤث ﻋن ﺒداﺌل وﺤﻠول
طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم :ﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ،اﻤﺘﺤﺎن....إﻝﺦ ) ُﻴﺘرك اﻝﺘرﺠﻴﺢ ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻝﻔرﻴق اﻝﺘﻜوﻴن (
اﻝﻤراﺠﻊ:
أحمد صالح سھير  ،التوجيه واإلرشاد النفسي  ،مركز االسكندرية . 2009 ،
األسدي  ،سعيد جاسم  ،اإلرشاد التربوي  ،مفھومه خصائصه  ،الدار العلمية للكتاب ،عمان  ،االردن ،
. 2011
صالح أحمد الداھري  ،علم النفس االرشادي  ،نظرياته وأساليبه الحديثة  ،دار وائل للنشر  ،األردن 2011 ،
" التربية الصحية " تأليف  :سلوى مرتضى و وليد الفيصل  ،جامعة دمشق 2007 ،
" التثقيف من أجل الصحة "إنجاز  :منظمة الصحة العالمية 1989 ،

Jones.R , Introducion to consoling skills , london , Sage publication , 2011
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 الثالث:السداسي
األفقية:اسم الوحدة
 اللغة اإلنجليزية: اسم المادة
1َ : الرصيد
1: المعامل
:أھداف التعليم
 يتعرف باللغة االنجليزية على. يستفيد الطالب عناصر لغوية لھا عالقة مباشرة بتخصص اإلرشاد والتوجيه
 تھيئة الطالب لالستفادة بصورة. المصطلحات و بعض األفكار األساسية في ھذا المجال الذي يتخصص فيه
. أفضل و أعمق من المراجع المتخصصة باللغة االنجليزية
: المعارف المسبقة المطلوبة
 تحكم في استعمال اللغة. إلمام نسبي بمفاھيم علم النفس عامة و بعض األفكار المتداولة في أوساطه
. االنجليزية بمستوى فوق المتوسط

محتوى المادة
1-The counseling process : - self-exploration, - awareness facilitation
2- Dynamics of the first counseling session :
3- Stimulating open communication
4- Information clients are reluctant to share
5- How good counselors inspire trust ?
6- Ways to communicate empathy
7- Caring and acceptance
8- Facilitative and blocking responses
9- Principles of constructive confrontation
10- Guidelines for appropriate confrontation : Any confrontation should get to positive
outcomes , No confrontation before constructing a trust relationship
11- How to confront constructively ?
12- Dealing with counselor anger towards client
13- Working with reluctant clients .
14- Goal identification and assessment of client characteristics ,
15- Physical , psychiatric and psychological assessment and diagnostic
16- Counseling strategies and methods ,

:طريقة التقييم
.  إجراء امتحان واحد في نھاية السداسي، (  خالل السداسي2 : إنجاز أعمال فردية ) تقييم متواصل
(إلخ، مواقع انترنت،  ومطبوعات، ) كتب:المراجع
1- Sheldon Eisenberg and Daniel J.Delaney “ The counseling process”
2- Palmer,Stephen (2000) “ Introduction to counseling and psychotherapy”, Sage
Publications, New Delhi .
3- Pepinsky,P.Harold) (2005 “ Counseling theory and practice “ Jr 1st . Sydney
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