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 الヰヘرس
 

I- ゲستゅヨャيف اゲバت るقゅトよ------------------------------------------------------------------------------ 
1- リΑヲムتャや ラゅムョ ギΑギتح------------------------------------------------------------------------ 
2-   ゲΒヅتأャや ヶف ラヲكケゅゼヨャや-------------------------------------------------------------------- 
3- リΑヲムتャや فやギワأヱ ケゅヅま----------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------شや ヅヱゲاャتحベゅ  .أ 
 ゆ. リΑヲムتャや فやギワأ--------------------------------------------------------------------------- 
 ァ. ヱ れاワぽヨャや るفギヰستヨャや れやケギقャや ----------------------------------------------------------- 
 キ. モΒغゼتャや るΒヤよゅقャ るΒレヅヲャや ヱ るΑヲヰجャや れやケギقャや------------------------------------------------- 
 ロ. ンゲأخ れゅダダガت ヲحル ケヲجسャや----------------------------------------------------------- 
 ヱ.  リΑヲムتャや عヱゲゼョ るعよゅتョ れやゲشぽョ--------------------------------------------------------- 
 コ. ゲΒヅأゅتャや れやケギق-------------------------------------------------------------------------- 

4-りゲفヲتヨャや るΑゲゼらャや れゅΒルゅムョإや------------------------------------------------------------------ -
- --------------------------------------------やسゅتぽヨャや りグسسヨャや るتギخリΒヤ فや ヶاختソゅダ  - أ

ゆ-ヶجケゅガャや ゲΒヅتأャや---------------------------------------------------------------------- 
5-りゲفヲتヨャや るΑキゅヨャや れゅΒルゅムョإや------------------------------------------------------------------- -

 -------------------------------------------------------- やギΒらャや ゲよゅガヨャやغヲجャやヱ るΒتجれやゴΒヰ  .أ 
 ゆ. れゅسسぽヨャや ヶف リΑヲムتャやヱ ゾよゲتャや リΑキゅΒョ-------------------------------------------------- 
 ァ. ゲستゅヨャや ヶف リΑヲムتャや ユعギャ حثらャや ゲよゅガョ---------------------------------------------------- 
 キ. ゲستゅヨャや ヶف  リΑヲムتャや ユعギャ حثらャや عΑケゅゼョ-------------------------------------------------- 
 ロ.  メゅダاتやヱ ュإعاや れゅΒجヲャヲレムتヱ るΒダガゼャや メゅヨأعや れやءゅツف ------------------------------ 

II -ユيヤバتヤャ اسيギسャا ユيヌレتャاるقゅトよ------------------------------------------- -------------------------- -
1- メヱأや ヶسやギسャや----------------------------------------------------------------------------- 
2- ヶルゅんャや ヶسやギسャや----------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------------------------------------------------ャやسやギسャゅんャや ヶث -3
 -----------------------------------------------------------------------------ャやسやギسよやゲャや ヶع -4
5- リΑヲムتヤャ るヤョゅش るヤタヲح---------------------------------------------------------------------- 

IIIりキゅョ モムャ モفصヨャا アョゅルゲらャا  
IV -キヲقバャا/れゅقيゅااتف--------------- ------------------------------------ ------------------------------
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 بطゅقる تعرΑف المゅستر
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 : تحدΑد مكゅن التكΑヱن -1

 دヰمع ヱأ るΑヤك : るΑعゅااجتمヱ るΑنゅاإنس ュヱヤالع   ュقس :ゅΑنヱヘاارط ヱ るΑالترب ュヱヤع ヱ سヘالن ュヤع  るشعب :るΑالترب ュヱヤع 
 

 
 : (*)المشゅركヱن فヶ التكΑヱن - 2

 
 
 

 
 

 :المぼسسヱ れゅ الشركゅء ااجتمゅعヱΑن ااقتصゅدヱΑن اآخرヱن- 
 
 

るΑヱالترب れゅسسぼالم 

ヶنヰن المΑヱالتك れゅسسぼم 

るΑنゅالشب れゅالتجمع れゅسسぼم 

るΑمΑヤالتع れゅسسぼالم 

るΑヰΑجヱالت れゅسسぼالم 

 るΑالصح れゅسسぼالم 

るضヱالر れゅسسぼم 

るصゅالمدارس الخ 
 

 
 

 :إطゅر ヱأهداف التكΑヱن- 3
 

 ヶسترفゅع｀وم اإجتماعية مﾟا  :ヴتربية إرشاد وتوجيﾟع｀وم ا 
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تحدΑد التخصصれゅ النمヱذجるΑ لΑヤسゅنس التヶ تسمح بゅالتحベゅ بゅلتكΑヱن فヶ )شرヱط االتحベゅ - أ
 ヶستر المعنゅالم) 

 

 

  れゅكل التخصص るΑالترب ュヱヤع 

 دゅإرشヱ هΑجヱت るΑالترب ュヱヤع 

 ヶسヘالن ュΑヱボالتヱ سゅΑボال るΑالترب ュヱヤع 

 るصゅخ るΑترب るΑالترب ュヱヤع 

 

 
ゆ -نΑヱأهداف التك 
 

 るΑالمعن れゅئヘف الヤلمخت ヵヱالتربヱ ヶسヘد النゅاإرشヱ هΑجヱالت れゅΑنボت ゆゅاكتس ヴه إلΑجヱالتヱ دゅستر اإرشゅسمح مΑ

 ヱشرة أゅمب るボΑبطر ポذل ヴإل るجゅتعبر عن الح ヶالتヱ るΑعゅااجتمヱ るΑヱالتربヱ るΑمΑヤالتع れゅسسぼف المヤداخل مخت

 بطرるボΑ غΑر مبゅشرة 

كمヰΑ ゅدف هذا التخصص إلヴ إعداد نمゅذج نظرるΑ مستヱحゅة من الممゅرسる العمるΑヤ لعمΑヤتヶ اإرشゅد ヱالتヱجΑه 

. اأسرة :  ヱاعتمゅدهゅ فヶ مسゅعدة اأفراد عヴヤ التكΑΑف مع مختヤف المゅΑدΑن التΑ ヶتゅヘعヱヤن معゅヰ بゅستمرار مثل 

 المدرسる ، المぼسسれゅ التعΑヤمヱ るΑالتكΑヱنるΑ ، المぼسسれゅ الخゅصる لمختヤف الヘئれゅ ،المجتمع

 

 るΑヤالعم ゆرゅئج  التجゅبنت るΑمヤالع れゅΑالنظرヱ るΑجヰالمن れゅربゅボف المヤمخت るرنゅボم ヴأخرى  إل るヰدف من جヰΑヱ

 ュヰطΑعل لأفراد مع محゅヘتشكل ت ヶن التΑدゅΑلكل الم るΑدانΑالم. 

 :وﾝهذا يهدف هذا اﾝماستر اأﾜاديمي إﾝى 

 
تヱظΑف المゅヰراれ النظرヱ るΑالتطبるΑボΑ المكتسبる من التكΑヱن النظرヱ ヵالتطبヶボΑ فヶ مΑدان اإرشゅد  -

ヱالتヱجΑه النヘسヶ  فヶ مسゅعدة اأفراد عヴヤ  استعمゅل قدراتヱ ュヰإمكゅنゅتュヰ المعرفヱ るΑالنヘسるΑ فヶ  التكΑف 

مع خصゅئصュヰ الذاتヱ るΑمختヤف المぼسسれゅ الرسمヱ るΑغΑر الرسمるΑ التΑ ヶنتمヱن إلヱ ゅヰΑتشكل مجゅا 

ュヰعل المستمر معゅヘتヤل  . 

-  ュرهΑمن اجل تحر るΑالمرضヱ るΑاقعヱال るΑعゅااجتمヱ るΑسヘكل النゅالمشヱ れゅبヱز الصعヱゅه اأفراد لتجΑجヱت

ゅヰتヰاجヱمヱ れゅبヱهذه الصع ヴヤع ゆヤالتغ ヴヤع ュヰر قدراتΑヱمن خال تط ュヰتحヘتヱ 
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-  ヵط الذΑف مع المحΑالتك ヶف ゅヰلゅاستعم るΑنゅمكみب ュヰعゅإقنヱ ュヰف قدراتヤف مختゅاكتش ヴヤعدة اأفراد عゅمس

 ΑعΑشヱن فΑه 

 .تطΑヱر قدراれ اأفراد ヱتヱظゅヰヘΑ فヶ حل المشكاれ التヶ تヱاجه اأفراد بゅستمرار  -

-  るΑفゅボالثヱ るΑعゅااجتمヱ るΑسヘالن れゅبヱز الصعヱゅتج ヴヤعدة عゅالمس るヤΑل البدヱヤاقتراح الح 

- るΑسヘالن るالصح ベΑボتح ヶف るΑسヘالنヱ るΑالمعرفヱ るΑヤボالع ュヰف قدراتΑΑتك ヴヤعدة اأفراد عゅمس 

 ヶعゅف ااجتمΑΑالتكヱ        . 
 

 ヶヤΑゅم ヴإل ベΑستر بشكل دقゅدف هذا المヰΑヱ : 

 

  れゅطゅنش るرسゅن بممΑتمヰالم るΑالترب ュヱヤع るبヤلط るΑنヰالم れءاゅヘالكヱ れراゅヰالم ゆゅاكتس

 ヶسヘه النΑجヱالتヱ دゅاإرش 

  るΑنヰالم るرسゅالمم れゅبヤف مع متطΑمك ヶنボتヱ ヶجヰمنヱ ヵن نظرΑヱتك ヴヤمج عゅالبرن ヵヱحتΑ

ゅΑلヱぼكل المسヱ  ヵヱالتربヱ ヶسヘه النΑجヱالتヱ دゅدان اإرشΑم ヶفれ ポعن ذل るتجゅالن . 

  عدゅتس ヶد التゅاإرش ベطرヱ هجゅمن ベΑتطب ヴヤن عΑدرゅن قΑΑنゅسヘن نΑヰجヱمヱ نΑن مرشدΑヱتك

اأفراد عヴヤ التكΑف مع مختヤف المゅΑدΑن ヱذلポ اعتمゅدا عヴヤ المゅヰراれ المكتسبる من 

 ヶボΑالتطبヱ ヵن النظرΑヱالتك. 

  اأخرى れゅئヘعدة الゅمسヱ ، るصゅالخ れゅجゅΑااحتヱ نΑبヱهヱالم るヘヤالمخت れゅئヘلゅف بヤالتك

 .لヤتعΑゅش السヱ ュΑヤالصحヶ فヶ المجتمع 

  ュヰقدرات ゆسゅتن れراゅمس ヱنح ュヰヰΑجヱت ヴعدة اأفراد عゅمس 

 

 المぼهاヱ れالボدراれ المستヰدفる - ج
ヴヤع عヱゲゼヨャや モヨعΑ :

 

1.  ゲΒツتحヱ れゅダよゲتャや ヶف ゲΒヅتأャやヱ リΑヲムتャやヱ سΑケギتャや ثΒح リョ ァケギتャや るらヤطよ モّヘムتت ヶتャや れやケゅヅإや リΑヲムت 

モヨعΑ ゅヨك ، ァゲガتャや れやゲكグョラヱるらヤطャや اءぽヰャ ゅΒレΑヲムت ゅヨعキ ュギّتق ヶتャや るΒجケゅガャや れゅسسぽヨャゅよ メゅダاتや ヴヤع  . 

2.  れゅسسぽョ リΒよ れゅΒقゅヘاتゅよ ゴجレت ヶتャや حثらャや عΑケゅゼョ るعよゅتョヱ فやゲإشや るΒルゅムョまメやるΒعョゅجャや れゅسسぽヨャやヱ ユΒヤتع. 

3 . るΒよゲتャや りケやコヱ ラヱギعゅسΑ ،ヵヲよゲتャや ヮΒجヲتャやヱ ヶسヘレャや キゅشケإや ヶف リΒダダガتョ ケキやヲك キやギعま ヴヤع モヨعャや

 グΒョتاヱ リΒヰヨتャやヱ ヶレヰヨャや リΑヲムتャや ゴكやゲョ ヶف るحヲتヘヨャや れゅダダガتャや ヲحル テسヲتヨャや グΒョتا ヮΒجヲت ヶف るΒレヅヲャや

 ،リΒヰヨتャやヱ ヶレヰヨャや リΑヲムتャや ゴكやゲョ ヶف るحヲتヘヨャや れゅダダガتャや ヲحル やグكヱ るΒعョゅجャや れゅダダガتャや ヲحル ヵヲルゅんャや
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 モタやヲتャやヱ ،るΒكヲヤس ヱأ るΒسヘル モكゅゼョヱ れゅよヲعタ ラヲヰجやヲΑ リΑグャや グΒョتاヤャ るΒسヘレャや りケゅゼاستや ユΑギتق ヴャま るفゅإضゅよ

ユヰヰجやヲت ヶتャや れゅよヲعダャや モك モΒャグتャ ユヰヤワأヱ ユヰΑヱク عョ. 
 

るΑلゅن التΑدゅΑالم ヶف ュヰطゅنش るرسゅمم ヴヤن عΑدرゅن قΑボن مطبΑヱتك:  
 

 - ヶه المدرسΑجヱالتヱ دゅاإرش 

 -                    ヵه اأسرΑجヱالتヱ دゅاإرش 

 -                   ヶنヰه المΑجヱالتヱ دゅاإرش 

 -                  るΑبゅボالع れゅسسぼالم ヶف ュヰΑヤع ュヱمحكヤه لΑجヱالتヱ دゅاإرش 

 -                  るΑمعゅالج れゅسسぼالم ヶه  فΑجヱالتヱ دゅاإرش 

 -                   ュكゅالمحヱ るΑئゅضボلس الゅالمج  ヶه فΑجヱالتヱ دゅاإرش 

 -                   るΑقبل المدرس ゅم るΑالترب れゅسسぼم ヶه فΑجヱالتヱ دゅاإرش 

 اإرشゅد ヱالتヱجΑه فヶ مぼسسれゅ التكΑヱن ヱالتعュΑヤ المヰنΑΑن                  - 

 -                  るصゅالخ るΑتربヤل れゅسسぼالم ヶه فΑجヱالتヱ دゅاإرش 

 -                  るΑاأم ヱمح れゅسسぼم ヶه فΑجヱالتヱ دゅاإرش 

 
 اﾝجسور نحو تخصصات أخرى - ه

 

 

 ﾞل تخصصات ع｀وم اﾟتربية    
 اإرشاد واﾟتوجيヴ:  جسور داخ｀ية

 ع｀وم اﾟتربية    
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 مؤشرات متابعة اﾝمشروع - و

 
 فحوصﾟات واカمستمرة واامتحاﾟمراقبة اﾟا. 
  وحداتﾟتطوير تغطية ا. 

 ة اأساتذة داخ｀يا وخرجيا  .مشا゙ر

 ثقافيةتﾟع｀مية واﾟم｀تقيات اﾟدوات واカﾟم في عقد اギت   .طوير اأعمال اﾟخاصة باﾟط｀بة ومشا゙ر

  م｀تقياتﾟدوات واカﾟتربصات وحضور اﾟا. 

  ع｀ميةﾟبحوث اﾟجاز اカة في إ  اﾟمشا゙ر

  يةカميداﾟزيارات اﾟا 

 
 
 .قدراれ التほطΑر- ز
 
 طゅلبΑ40 ゅمكن التكヘل بـتほطΑر ( ヘΑصح عنゅヰ من خال أعداد الطヤبる الذΑن Αمكن إدمゅجュヰ فヶ التكΑヱن قΑد العرض) *

ュヰمن 
   2تخصص اإرشゅد  ヱ التヱجΑه من جゅمعる محمد لمΑن دبゅغΑن سطΑف  (د.ュ.ل) من طヤبる لΑسゅنس 80% -   

  من لΑسゅنس كاسΑكヶ تخصص تヱجΑه ヱ إرشゅد % 15  ـ 

 تخصص تヱجΑه ヱ إرشゅد كتحΑヱل من جゅمعれゅ أخرى   (د.ュ.ل) من حゅمヶヤ شゅヰدة الΑヤسゅنس % 05ـ   
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 اإمكゅنれゅΑ المゅدるΑ المتヱفرة -4

تボدュΑ بطゅقる عن التجΑヰزاれ البΑداغヱجるΑ المتヱفرة بゅلنسبる لأعمゅل : المخゅبر البΑداغヱجヱ るΑالتجΑヰزاれ- أ
ヵヱتكヤل るΑボΑترحنالتطبボالم .( احدة لكل مخبرヱ るقゅبط) 

 
 عمل- تكΑヱن - تربるΑ : عنヱان المخبر 

 
れゅز  العدد الماحظΑヰالتج ュاس ュالرق  
 اجヰزة ااعاュ االヶ  08 حゅلる جΑدة

 
01 

 ااれ الطبع  02 حゅلる جΑدة
 

02 

 ااれ النسخ  02 حゅلる جΑدة
 

03 

 Datashow 01 حゅلる جΑدة
 

04 

 اختبゅراれ خゅصる بゅΑボس الボدراれ  20 حゅلる جΑدة
 

05 

 اختبゅراれ خゅصる بゅΑボس الشخصるΑ 20 حゅلる جΑدة
 

06 

 اختبゅراれ خゅصる بゅلمヱΑل ヱ ااتجゅهれゅ 20 حゅلる جΑدة
 

07 

 
 
 
 

 :مゅΑدΑن التربص ヱالتكΑヱن فヶ المぼسسれゅ - أ
 

 مدة التربص عدد الطヤبる مكゅن التربص
るΑمΑヤالتع れゅسسぼ04 الم るسヨخュヱΑ ا  عشر

ヶعゅط ااجتمゅالنش るΑرΑ04 مد るسヨخゅمヱΑ عشر  
ゆゅ04 مراكز الشب るسヨخゅمヱΑ عشر  

 るΑمعゅالج る04 مراكز الصح るسヨخゅمヱΑ عشر  
るΑالمدرس る04 مراكز الصح るسヨخゅمヱΑ عشر  

  عشر ヱΑمゅخヨسる 04 مراكز الطヱヘلヱ る رゅΑض اأطゅヘل
るΑدة التربゅ04 مراكز إع るسヨخゅمヱΑ عشر  

るΑجヱداغΑالب るΑسヘ04 المراكز الن るسヨخゅمヱΑ عشر  
  عشر ヱΑمゅخヨسる 04 دヱر رعるΑゅ المسنΑن

ヶنヰن المΑヱ04 مراكز التك るسヨخゅمヱΑ عشر  
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 :مخゅبر البحث لدعュ التكΑヱن المボترح- ج

 
 
 :فضゅءاれ  اأعمゅل الشخصヱ るΑتكنヱلヱجれゅΑ اإعاヱ ュااتصゅل- ه
 

- るمعゅالج るمكتب 
-  るΑヤالك るمكتب  
 قゅعる انترنれ مجヰزة -
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I -ュΑヤتعヤل ヶالسداس ュΑالتنظ るقゅبط 
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 ケまشヱ キゅتィヲيヮ: السداسヶ اأヱل - 1
 

ユيヤバتャا りギحヱ 

 ユイحャا
اャسハゅي 
 اャسギاسي 

 اャحユイ اャسハゅي اأسハヲらي

モョゅバヨャا りギصケاأ 

ユتقييャا ネヲル 

14-16 
 ネヲらأس 

りゲضゅحョ  メゅヨハأ
るヰィヲョ 

 メゅヨハأ
るيقيらトت 

 メゅヨハأ
ンゲأخ 

モاصヲتョ اラゅتحョ 

るسيゅاأس ユيヤバتャا れاギحヱ 180 06  06  180 09 20   
 りキゅヨャ1ا:ヵヱد التربゅاإرشヱ هΑجヱالت ゆΑلゅ05 03 45  1.30 1.30 45 أس モاصヲتョ ラゅتحョا 

 りキゅヨャ2ا :るيヨヤバتャا るيヨيヤバتャا るيヤヨバャا モيヤ05 02 45  1.30 1.30 45 تح モاصヲتョ ラゅتحョا 
 りキゅヨャسي: 3اケギヨャا キゅشケاإヱ ヮيィヲتャ05 02 45  1.30 1.30 45 ا モاصヲتョ ラゅتحョا 
التكفل بذヱي صعヱباれ التعュヤ:4المادة   45 1.30 1.30  45 02 05 モاصヲتョ ラゅتحョا 

るجيヰالمن ュيヤالتع れحداヱ 90 3.00 3.00  90 04 07   
 りキゅヨャ1ا:ヮيィヲتャاヱ キゅشケحث في اإらャا るيイヰレョ 45 1.30 1.30  45 02 04 モاصヲتョ ラゅتحョا 
 りキゅヨャ2ا : るيヲよゲتャا れゅルゅيらヤャ るئيゅااحص るイャゅバヨャ03 02 45  1.30 1.30 45 1ا モاصヲتョ ラゅتحョا 

るفيゅشムااست ユيヤバتャا れاギحヱ 45 3.00   90 02 02   
 りキゅヨャ1ا:リيヲムتャا るسギレワ 22,30 1.30 /  45 01 01 / ラゅتحョا 
 りキゅヨャ2ا : ギバよ リハ ユيヤバتャاヱ るتيゅョヲヤバヨャ01 01 45  / 1.30 22,30 ا / ラゅتحョا 

るاأفقي ユيヤバتャا りギحヱ 22,30  1.30  45 01 01   
 りキゅヨャ1ا :るيらレィاأ るغヤャا (  るيゴيヤイルاإ) 01 01 45  1.30 / 22,30 モاصヲتョ / 

   ネヲヨイョ1 337.30 12.00 10.30  405 16 30 اャسギاسي 
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 ケまشヱ キゅتィヲيヮ:اャسギاسي اルゅんャي - 2
 

ユيヤバتャا りギحヱ 

اャحユイ اャسハゅي 
 اャسギاسي 

 
 اأケصりギ اモョゅバヨャ اャحユイ اャسハゅي اأسハヲらي

 
ユتقييャا ネヲル 

14-16 ネヲらأس  りゲضゅحョ  メゅヨハأ
るヰィヲョ 

 メゅヨハأ
るيقيらトت 

 メゅヨハأ
ンゲأخ 

モاصヲتョ ラゅتحョま 

るسيゅاأس ユيヤバتャا れاギحヱ 180 06  06  180 09 20   
 りキゅヨャ1ا:るيキゅشケاإ アョاゲらャا ユيヲ05 03 45  1.30    1.30    45 تق モاصヲتョ ラゅتحョا 

 りキゅヨャي: 2اレヰヨャا キゅشケاإヱ ヮيィヲتャ05 02 45  1.30    1.30    45 ا モاصヲتョ ラゅتحョا 

 りキゅヨャي: 3اヲよゲتャي اハゅヨتィفس ااレャا ユヤハ 45    1.30    1.30  45 02 05 モاصヲتョ ラゅتحョا 
 りキゅヨャ4ا :るصゅガャا れاゅحャا キゅشケま 45    1.30    1.30  45 02 05 モاصヲتョ ラゅتحョا 

るيイヰレヨャا ユيヤバتャا れاギحヱ 90 3.00 3.00  90 04 07   
 りキゅヨャ1ا: ヮيィヲتャاヱ キゅشケحث في ااらャا るيイヰレョ 45    1.30    1.30  45 02 04 モاصヲتョ ラゅتحョا 
 りキゅヨャ2ا : るيヲよゲتャا れゅルゅيらヤャ るئيゅااحص るイャゅバヨャ03 02 45  1.30    1.30    45 2ا モاصヲتョ ラゅتحョا 

るفيゅشムااست ユيヤバتャا れاギحヱ 45 3.00   90 02 02   
 りキゅヨャ1ا:メゅ01 01 45  / 1.30    22,30 اإتص / ラゅتحョا 
 りキゅヨャ2ا: るتيゅョヲヤバヨャا るتヨأتゅاتムشョ 22,30    1.30 /  45 01 01 / ラゅتحョا 

るاأفقي ユيヤバتャا りギحヱ 22,30  1.30  45 01 01   
 りキゅヨャ1ا : るيらレィاأ るغヤャا(  るيゴيヤイルاإ) 01 01 45  1.30 / 22,30 モاصヲتョ  

   ネヲヨイョ2 337.30 12.00 10.30  405 16 30 اャسギاسي 
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ケまشヱ キゅتィヲيヮ :  اャسギاسي اャゅんャث – 2
 

 
 

 
 
 
 

ユيヤバتャا りギحヱ 

 ユイحャا
اャسハゅي 
 اャسギاسي 

 
 اャحユイ اャسハゅي اأسハヲらي

モョゅバヨャا りギصケاأ 

 
ユتقييャا ネヲル 

14-16 
 ネヲらأس 

りゲضゅحョ  メゅヨハأ
るヰィヲョ 

 メゅヨハأ
るيقيらトت 

 メゅヨハأ
ンゲأخ 

モاصヲتョ ラゅتحョا 

るسيゅاأس ユيヤバتャا れاギحヱ 180 06  06  180 09 20   
 りキゅヨャي: 1اゲاأس キゅشケ05 03 45  1.30  1.30    45 اإ モاصヲتョ ラゅتحョا 
 りキゅヨャ2ا:るقワاゲヨャاヱ るャヲفトャا れاムشョヱ キゅشケ05 02 45  1.30  1.30    45 اإ モاصヲتョ ラゅتحョا 
 りキゅヨャ3ا  :るヨャヲバャا モド في キゅشケاإヱ ヮيィヲتャا れゅらヤトتョ 45    1.30  1.30  45 02 05 モاصヲتョ ラゅتحョا 
 りキゅヨャ4ا :リيよヲワヲヨャا キゅشケま  45    1.30  1.30  45 02 05 モاصヲتョ ラゅتحョا 

るيイヰレヨャا ユيヤバتャا れاギحヱ      90 3.00 3.00  90 04 07   
 りキゅヨャثيقي: 1اヲتャحث اらャ04 02 45  1.30  1.30    45 ا モاصヲتョ ラゅتحョا 
 りキゅヨャ2ا  :メا ゴائヱゲャاヱ れاケゅらييف ااختムتヱ ءゅレよラるيヲよゲتャا る03 02 45  1.30  1.30    45 فسي モاصヲتョ ラゅتحョا 

るفيゅشムااست ユيヤバتャا れاギحヱ 45 3.00   90 02 02   
 りキゅヨャ1ا:るتيャヱゅقヨャ01 01 45  / 1.30    22,30 ا / ラゅتحョا 
 りキゅヨャ2ا : るレワاケ るيヲよゲت ゅيゅツ01 01 45  / 1.30    22,30 ق / ラゅتحョا 

るاأفقي ユيヤバتャا りギحヱ 22,30   1.30  45 01 01   
 りキゅヨャ1ا : るيらレィاأ るغヤャا(るيゴيヤイルاإ) 01 01 45  1.30  / 22,30 モاصヲتョ / 

   ネヲヨイョ3 337.30 12.00 10.30  405 16 30 اャسギاسي 
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 -ノよاゲャاسي اギسャا :

ラاギيヨャا: るيハゅヨتィااヱ るيルゅسルاإ ュヲヤバャا 

ネゲفャا: るيよゲتャا ュヲヤハ

ケまشヱ キゅتィヲيヮ : اャتガصص
 
 
 

 

اャحユイ اャسハゅي 

 اأسハヲらي
モョゅバヨャا りギصケاأ 

 12 08 15 (グョكりゲ اャتァゲガ)اモヨバャ اャشガصي 

 るسسぽヨャص في اよゲت(ネヲらفي اأس ュヲي) 09 05 08 

  れゅتقيヤヨャ06 03 06ا 

 ネヲヨイョ4 26 16 30 اャسギاسي 
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 ذكر الحجュ السゅعヶ اإجمゅلヶ مヱزع بΑن المحゅضراヱ れالتطبれゅボΑ، لヤسداسれゅΑ اأربعΑ るرجヴ): حヱصるヤ شゅمるヤ لヤتكΑヱن - 5
ヶلゅل التヱالجد ゆحس ュΑヤالتع れحداヱ فヤلمخت るلنسبゅب:) 

 
 

 ح س れ ヱ اأسゅسるΑ المنヰجるΑ ااستكشゅفるΑ اأفるΑボ المجمヱع

 محゅضرة 270 135 135 00 540

472.30 67.30 00 135 270 るヰجヱل مゅأعم 
00 00 00 00 00 るΑボΑل تطبゅأعم 
300 00 00 120 180  ヶمذكرة )عمل شخص

(تربص+ المゅستر  
 

90 
 

00 
 

00 
 

90 
 

0 
 عمل آخر

(るΑجヰمن れゅΑボتヤم)  

 المجمヱع 720 480 135 67.30 1402.30
 اأرصدة 84   27  06 03 120

 %100  %02.50  %5  %22.50  %70 اأرصدة لكل %  
ュΑヤحدة تعヱ 
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 اﾝسداسي اأول 
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 عﾞوم اﾝتربية تخصصاإرشاد واﾝتوجيه :عنヱان المゅستر
ヶل: السداسヱاأ 

 أسゅسるΑ:اسュ الヱحدة
 أسゅلゆΑ التヱجΑه ヱاإرشゅد التربヵヱ:اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 3:المعゅمل

ュΑヤأهداف التع : 
 يسمح ﾟ｀طاﾟب بااطاع ع｀ى اガم اカﾟظريات في مجال أساﾟيب اﾟتوجيヴ واإرشاد .1

 يمﾞن اﾟطاﾟب من فギم تقカيات واساﾟيب اإرشاد واﾟتوجيヴ واستخدامギا في اﾟميدان .2

 يستطيع اﾟطاﾟب تطبيق ガذケ ااساﾟيب في اﾟميدان اﾟتطبيقي واﾟمカギي  .3
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 

 نظرれゅΑ التヱجΑه ヱاإرشゅد -
 

 محتヱى المゅدة
1- ヴتوجيﾟمعرفية في اإرشاد واﾟيب اﾟاأسا 
2-  ヴتوجيﾟية في اإرشاد وا  اأساﾟيب اﾟس｀゙و

3- ヴتوجيﾟفردية في اإرشاد واﾟيب اﾟاأسا 

4-  ヴتوجيﾟجماعية في اإرشاد واﾟيب اﾟاأسا 

5- ヴتوجيﾟة في اإرشاد وا  اأساﾟيب اﾟحديثة عن طريق اカﾟشاط واﾟمشا゙ر

 اأساﾟيب اإرشادية اﾟمباشرة وغير اﾟمباشرة وطريقة اﾟماحظة وجمع اﾟمع｀ومات -6

 أعمال موجギة+ اامتحاカات اﾟتقويمية : طريقة اﾝتقييم

 :اﾝمراجع
صゅلح أحمد الداهرヵ ، عュヤ النヘس اارشゅدヵ ، نظرゅΑته ヱأسゅلΑبه الحدثる ، دار ヱائل لヤنشر ، عمゅن ، اأردن ، 

2011.  
  .2012مヱسヴ رشゅد ، اإرشゅد النヘسヶ فヶ حゅΑتنゅ الヱΑمるΑ ، دار الゅヘرベヱ الحدΑثる ، الゅボهرة ، 

Samuel T, Gladding ,Counselling a comprehensive profession , Pearson imprint , 
london , 2012 . 
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ゲستゅヨャا ラاヲレハ:  ヮيィヲتャاヱ キゅشケصص اإガت るيよゲتャا ュヲヤハ  
اأメヱ : اャسギاسي

りギحヲャا ユاس: るسيゅأس
りキゅヨャا ユاس : るيヨヤバتャا るيヨيヤバتャا るيヤヨバャا モيヤتح
 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ユيヤバتャاف اギワأ  :

 るΒヨΒヤتعャや るΒヤヨعャや ユΒワゅヘョ ょャゅطャや ユΒヤتع
るΒヨΒヤتعャや るΒヤヨعヤャ テらツャやヱ ユムتحャや ょャゅطャや リΒムヨت .

 
 るよヲヤトヨャا るقらسヨャف اケゅバヨャا :

ユヤハ اレャفس اャتヲよゲي  
  るيよゲتャا ュヲヤバャ モخギョ

りキゅヨャا ンヲحتョ  :
،るΒسゅأس ユΒワゅヘョ :

ユΒヤتعャや  (キヲダقョ ゲΒغヱ キヲダقョ) 
 ゆゅاكتسやヱ ユヤتعャや ュヲヰヘョ

 ゅヰعやヲルや ، ゅヰاتゅجョ ، ゅヰョヲヰヘョ ゅΒجヲغやギΒらャや(  ، ギقゅتعャや ، れاムゼヨャや モح ، ユعギャや ، فゅゼاكتや ، るんΑギحャや るΒجヲغやギΒらャや
 ).....

  るタゅガャやヱ ، るョゅعャや ، كΒكتやギΑギャや ュヲヰヘョ(  キやヲヨャや るΒヨΒヤتع)  
خゅダئれやゴΒヨョヱ ゾ أやヲルع やギΑギャやكتΒك 

 ユΒヤتعャや れゅΒجΒتやゲستや
 ユヤتعャや れゅΒجΒتやゲستや

  るجعやゲャや るΑグتغャやヱ ユΒΒتقャや
 

 るيヨヤバتャاヱ るيヤヨバャا れاゅイョヱ ゅيィヲاغギيらヤャ أسس ノضヱ في モんヨيت ょャゅヅ モムャ صيガشャا モヨバャا 
 

ノィاゲヨャا : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶل: السداسヱاأ 
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 أسゅسるΑ:اسュ الヱحدة
 

 التヱجΑه ヱاإرشゅد المدرسヶ: اسュ المゅدة
 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع : 

1-るΑالمدرس  れاゅلحゅل بヘالتك ゆΑلゅأسヱ ヶد المدرسゅاإرش れゅΑنボف تヤمخت ヴヤالتعرف ع ヴع إلヱضヱدف هذا المヰΑ  
3- ヵヱر تربゅكمستش  るヘΑظヱヱ るمヰمヱ ゅمヱヰヘم  ヶد المدرسゅاإرش ュΑدボت  

4- るΑボئゅثヱالヱ るΑاإدرا  れゅمヱヤع المعΑتجم るΑヘΑك ヴヤالتعرف ع(   لΑالتحص ، るΑئج المدرسゅالنت ، ヶف المدرسヤالم)  
5 
 
 

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: 

 ヶد المدرسゅاإرش ュΑهゅヘمヱ れゅΑنظر.  

 
 :محتヱى المゅدة

 るΑヱالترب れゅسسぼالم ュΑتنظヱ ュゅنظ 
 ヶد المدرسゅاإرش れゅΑنボت 

ュヰヰΑجヱتヱ ذΑلتامゅل بヘالتك ゆΑلゅأس 
 ヶف المدرسΑالتك ヶف るهمゅالمس 

-  ュلゅالع ヶف るΑدゅاإرش るرسゅذج من الممゅنم 
 るΑالمراحل الدراس ゆحس ヶد المدرسゅاإرش :ヶمعゅسط ، الجヱالمت ، ヶاابتدائ 

 
 

 るΑヱاهر التربヱبعض الظ るدراس ヶتمثل فΑ ゆلゅلكل ط ヶالعمل الشخص 
 

 
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ....مراقب(  نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポتر⊥Α) 

 
  .2009أحمد صゅلح سΑヰر ، التヱجΑه ヱاإرشゅد النヘسヶ ، مركز ااسكندرるΑ ، : المراجع

اأسدヵ ، سعΑد جゅسュ ، اإرشゅد التربヵヱ ، مヱヰヘمه خصゅئصه ، الدار العヤمるΑ لヤكتゆゅ ،عمゅن ، ااردن ، 
2011.  

  2011صゅلح أحمد الداهرヵ ، عュヤ النヘس اارشゅدヵ ، نظرゅΑته ヱأسゅلΑبه الحدΑثる ، دار ヱائل لヤنشر ، اأردن ، 
Jones.R ,Introducion to consoling skills , london , Sage publication , 2011 . 

 
 

 
 

 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶل: السداسヱاأ 

 أسゅسるΑ:اسュ الヱحدة
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 التكヘل بذヵヱ صعヱبれゅ التعュヤ : اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع : 

ュヤالتع れゅبヱصع ヵヱل بذヘالتك 
れゅΑنゅاامكヱ れدراボال ゆل حسヘالتك れゅبヱصع ヵヱل بذヘالتك ゆΑلゅاس るمعرف 

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 

 صعヱبれゅ التكヘل
 
 

 : محتヱى المゅدة
 1ュヤالتع れゅبヱص صعΑتشخ ヶف るΑلمゅالع れゅヘΑالتصن ュأه ヴヤالتعرف ع 
  るΑمΑدゅاأك ، るΑئゅالنم ュヤالتع れゅبヱصع.   るلح المختصゅمصヤل ュヤالتع れゅبヱصع るئヘه لΑجヱالت 

ベائヱالعヱ كلゅل المشゅمجヱ ュヤالتع るبヱى صعヱص لمستΑالتشخ 
ュヤالتع れゅبヱصع れاゅلحゅب るالمتخصص るΑدゅالبرامج اإرش 

 ュヤالتع れゅبヱصع ヵヱس لذΑالتدر ゆΑلゅأس  ヶعゅااجتمヱ ヶسヘل النヘالتك(  るΑمΑدゅاأك ، るΑئゅالنم) 
 るΑالدراس れゅΑヱالمست ゆحس ュヤالتع れゅبヱصع : ヵヱنゅسط ، الثヱالمت ، ヶاابتدائ 

 ュヤالتع れゅبヱصع ヵヱل بذヘالتك ュヱヰヘمヱ أسس るبعゅمت ヶتمثل فΑ ゆلゅلكل ط ヶالعمل الشخص 
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ....مراقب(  نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポتر⊥Α) 
 

 : المراجع
 

タعワ -2003 ュ  , れゅよヲـ ャや1424طらعや るأヴャヱ ,  أحギヨ حسリ عゅشョ &キ .  ケヲجョ ヵギحゼャや ギヨحョ &キ .れゅحキヲヨ عチヲ ه سキ .ユャゅ.أ
 ァعاャやヱ ゾΒガゼتャや ユヤتعャや  , ラゅヨع - ラキケأや :عΑコヲتャやヱ ゲゼレャやヱ るعゅらطヤャ ゲムヘャや ケやキ .

 ヅ ، ラキケأや ، عΑコヲتャやヱ ゲゼレヤャ モئやヱ ケやキ ، ヮتゅよヲعタヱ ユヤتعャや ءテよ ، ゲΒشق ゲΒヨس ، ヵキゅヰャや ギらع モΒらル ، ه ゲダル ゲヨ2010 ، 02ع 
 

Pat Tabot , Geoff Astbury and Tom Masson , key concepts in learning disabilities , Sage publication 
LTD , London,2010 

Relestreid ,Tori Ortiz Lienemannm, Jessica L.Hagman , Strategy instruction for students with 
learning disabilities, The Guilford press, New York , London 2013, p06-07 

 
 
 
 

 

 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶل: السداسヱاأ 

 منヰجるΑ:اسュ الヱحدة
 منヰجるΑ البحث فヶ اإرشゅد ヱالتヱجΑه : اسュ المゅدة
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 4:الرصΑد
 2:المعゅمل

ュΑヤأهداف التع : 
 تسمح هذه المゅدة لヤطゅلゆ بゅلتعرف عヴヤ خصヱصれゅΑ البحث فヶ اإرشゅد ヱالتヱجΑه انطاقゅ من طبΑعる الظゅهرة

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 

   るΑالترب ュヱヤالتخصص ع ヶف  るΑجヰدئ المنゅمب. 
 

 : محتヱى المゅدة
 
 صゅΑغる اشكゅلるΑ عヤمヱ ، るΑتحدΑد التسぼゅاヱ  れالヘرضれゅΑ حسゆ البحث 1
2- るボبゅالس れゅف الدراسΑظヱت るΑجヰمن 
3-ヶボΑالتطب ゆنゅالجヱ ヵالنظر ゆنゅن الجΑب るالعاق 

 
العمل الشخصヶ لكل طゅلΑ ゆتمثل فヶ صゅΑغる بعض التسぼゅاヱ れالヘرضれゅΑ العヤمるΑ  خال التطبヱ れゅボΑ اأعمゅل 

 るΑدانΑالم. 
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ....مراقب(  نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポتر⊥Α) 
 : المراجع

 ، るΑدヱض ، السعゅΑالر ، ヵヱالتربヱ ヶسヘس النゅΑボال ، ヵرΑن الطرゅمΑヤن بن سゅ2013عبد الرحم. 
 .2013فゆΑヤΑ كゅرتر، الゅΑボس النヘسヶ ، دار الحدائベ ، الゅボهرة ، مصر -2
 
3- ، るΑنゅنΑヤال るΑالدار المصر ، るصゅالخ るΑالترب ヶف ヶسヘد النゅاإرشヱ سゅΑボمل ، الゅك ヶヤ2006محمد ع.  

4-Paul Dickes  et al , La psycho métrie ,PUF , 2012. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶل: السداسヱاأ 

 منヰجるΑ:اسュ الヱحدة
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 1المعゅلجる اإحصゅئるΑ لヤبゅΑنれゅ التربるΑヱ : اسュ المゅدة
 3:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع : 

 
 るΑلゅااشكヱ ل البحثゅمج ゆحس るΑئゅااحص れゅنゅΑبヤل لΑヤالتحヱ ملゅالتع ゆلゅالط ュΑヤتع 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 
 

 مبゅدむ فヶ ااحصゅء 
 

 : محتヱى المゅدة
 مراجعる  بمبゅدئ ااحصゅء

 れゅΑرضヘالヱ るΑلゅاإشك ゆحس るΑئゅاإحص ゆΑلゅر اأسゅΑاخت 
 (اأحゅدヵ ، الثنゅئヶ ، المتعدد  )تحΑヤل التبΑゅن 

 حسゆゅ الدالる العمるΑヤ من خال تحΑヤل التبΑゅن 
 るヤボالمستヱ るالمرتبط れゅنΑعヤل れ رゅاختب 

 れ رゅمن خال اختب るΑヤالعم るالدال ゆゅحسT student 
 
 

   ゅヰلجتゅمع るボΑطرヱ るΑئゅااحص ゆΑلゅد اأسΑتحدヱ るΑلゅذج ااشكヱضع نمヱ ヶتمثل فΑ ゆلゅلكل ط ヶالعمل الشخص. 
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ....مراقب(  نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポتر⊥Α) 
 
 

 : المراجع
1.  ، るΑدヱض ، السعゅΑالر ، ヵヱالتربヱ ヶسヘس النゅΑボال ، ヵرΑن الطرゅمΑヤن بن سゅ2013عبد الرحم. 
 .2013فゆΑヤΑ كゅرتر، الゅΑボس النヘسヶ ، دار الحدائベ ، الゅボهرة ، مصر -2 .2
3.  
4. 3- ، るΑنゅنΑヤال るΑالدار المصر ، るصゅالخ るΑالترب ヶف ヶسヘد النゅاإرشヱ سゅΑボمل ، الゅك ヶヤمحمد ع

2006.  
  .2012بヱحヘص عبد الكرュΑ ، الゅΑボس النヘسヶ ، دار اامる لヤنشر ، الجزائر ،  .5
  2011محمヱد بヱسنる ، اإحصゅء المطبベ ، دヱΑان المطبヱعれゅ الجゅمعるΑ ، الجزائر ،  .6
7. 4-Paul Dickes  et al , La psycho métrie ,PUF , 2012. 

 
 
 

 
 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر

ヶل: السداسヱاأ 
 ااستكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة
 هندسる التكΑヱن : اسュ المゅدة
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 1:الرصΑد
 1:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع : 

 
 التحكュ فヶ المصطヤحヱ れゅالمゅヘهュΑ فヶ التكΑヱن - 

 るΑنΑヱالتك るندسヰل الヱرف حゅمع ゆلゅالط ゆゅإكس 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: 
 るΑالترب ュヱヤع 

 ヵヱس التربヘالن ュヤع 
 

 :محتヱى المゅدة
 مدخل عュゅ لヰندسる التكΑヱن
るΑنΑヱالتك るΑヤف العمΑتصن 
るΑنΑヱالتك るヤصر العمゅعن 

るΑنΑヱالتك るΑヤئص العمゅخص 
るΑنΑヱالتك るΑヤالعم ュΑتصم 
 るΑنΑヱالتك るجゅل الحΑヤتح(  ئفゅظヱاافراد ، ال ، るالمنظم) 

 تحدΑد أهداف عمるΑヤ التكΑヱن
 ヶنΑヱى التكヱالمحت ュΑضع تصمヱ 

 ヶنΑヱى التكヱمحتヤل ヶبΑالتجر ベΑالتطب 
るالازم れاΑل التعدゅإدخヱ ュΑヱボالت 

 
ュΑΑボالت るボΑطر: 

 るΑمΑヱボالت れゅنゅاامتح             +るヰجヱل مゅأعم 
 : المراجع
1-  " るΑارد البشرヱالم るΑتنم :れاヱأد ヱ ュئゅف " دعΑلほت :ュヤالجزائر محمد مس ،  るヤطΑヤ2010 ، دار ط 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶل: السداسヱاأ 

 ااستكشゅفるΑ:اسュ الヱحدة
 المعヱヤمゅتヱ るΑالتعュΑヤ عن بعد: اسュ المゅدة

 1:اﾝرصيد
 1:اﾝمعامل
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 : أهداف اﾝتعﾞيم

 اﾞساب اﾟطاﾟب اﾞﾟفاءة ﾟتطبيق اﾟتع｀يم عن بعد
 تمﾞين اﾟطاﾟب ﾟ｀مساガمة في اﾟتﾞوين اﾟمستمر 

 

 :محتوى اﾝمادة 

 مدخل عام 
 مفهوم اﾝمعﾞوماتية و اﾝتعﾞيم عن بعد

 أهمية اﾝمعﾞوماتية و اﾝتعﾞيم عن اﾝبعد 
 أنواع اﾝتعﾞيم عن بعد 

 أساﾝيب اﾝتعﾞيم عن بعد
 ..........نماذج تطبيقية ﾞﾝتعﾞيم عن بعد

 

 (ُيترك اﾝترجيح ﾞﾝسﾞطة اﾝتقديرية ﾝفريق اﾝتﾜوين  )إﾝخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة اﾝتقييم
: اﾝمراجع 

 ﾞل اﾞﾟتب و اﾟمقاات و اﾟمطبوعات و اﾟمواقع اﾟمتع｀قة باﾟمادة 
1-  るΑارد البشرヱالم るΑتنم :れاヱأد ヱ ュئゅف " دعΑلほت :ュヤالجزائر محمد مس ،  るヤطΑヤ2010 ، دار ط 

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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 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶل: السداسヱاأ 

 أفるΑボ:اسュ الヱحدة
 الヤغる اانجΑヤزるΑ : اسュ المゅدة

 1: الرصΑد
 1المعゅمل 

 تمكΑن الطゅلゆ من فュヰ مبゅدئ ヱممصطヤحれゅ الヤغる اانجΑヤزるΑ لヤتخصص: اهداف المゅدة 
  :محتヱى المゅدة

 
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 , ego-

ideal, 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.. 

: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة 
Afin de pouvoir suivre cette matière, l’étudiant doit être d’un niveau moyen en langue française 

 
 :طريقة اﾝتقييم
 أعمال تطبيقية

 امتحان ﾞتابي في ギカاية اﾟسداسي
 : اﾝمراجع

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. 

 
3- DELSALLE, Paul.- Lexique des archives et documents historiques.- Paris : Nathan, 1996.- 127p. 
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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-2007-
1-page-57.htm>. DOI : 10.3917/tl.054.0057. 

5- CHABIN, Anne-Marie : le blog et les références liées < http://www.marieannechabin.fr> 
 
 
 

1 
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 اﾝسداسي اﾝثاني 
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 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶالسداس :ヶنゅالث 

 أسゅسるΑ:اسュ الヱحدة
 تュΑヱボ البرامج اإرشゅدるΑ : اسュ المゅدة

 5:الرصΑد
 3:المعゅمل

 
 ユيヤバتャاف اギワأ  : 

 ユيヨتصャا ょحس るيキゅشケاإ アョاゲらヤャ ユيヲتقャا ゆヲヤأس 
 اャتقヲيユ اゅらヨャشゲ ، اャتتバらي ، اゅヰレャئي 

 
 りキゅヨャا ンヲحتョ: 

 ァクゅヨレャاヱ ユيヨتصャف اヤتガョ ょحس アョاゲらャء اゅレよ 
 ユيヨتصャض اバよ アョゅルゲらヤャ يャヱاأ ユيヲتقャا 

  アョゅルゲらャيق اらトء تゅレأث ユيヲتقャا(  ئيゅレらャا)  モيギバتャا ょيャゅأسヱ 
 اャتقヲيユ اゅヰレャئي ャفャゅバيヱ  るأثゲ اアョゅルゲらャ اإケشキゅي 

 اャتقヲيユ اャتتバらي アョゅルゲらヤャ اإケشキゅي 
 طريقة اﾝتقييم

 أعمال موجギة+          اامتحاカات اﾟتقويمية 

 :اﾝمراجع
1-  "ヶسヘد النゅبرامج اإرش " ، るضヱالر るمطبع ، ヶسمゅل العΑゅض نゅΑف رΑلほ2007ت  
2-  " ヶف るヤبゅボد المゅالعاج اإرشヱヶسヘد" النヱهر محمゅعمر م ، ، るدار المعرف،るΑ1984 ااسكندر 
 1987، مكتبる اأنجヱヤ المصرるΑ ، الゅボهرة  ، ، الطゆΑ محمد عبد الظゅهر" مゅΑボس قベヤ اامتحゅن" -3
4-  " るΑسヘس النΑΑゅボالم ヱ れراゅااختب ュΑتصم ヱ ل إعدادΑف " دلΑلほمحمد: ت ベΑصد ヱ るΑمゅد سΑسع ،  るمطبع

 ュヱヤالع るΑヤف : كΑヱس ヶ2005 ، بن 
5-  "ヶسヘهرة ، " فن العاج النゅボال ، るΑالمصر るضヰالن るمكتب ،ュΑفط ヶヘلط るترجم ،ヶنヱر أنتヱ1991، ست  

6-  るΑلヱاأ るΑヤボالع れدراボر الゅهرة،"اختبゅボالنشر، الヱ るعゅطبヤل ュヤع ヱأب るسسぼلح أحمد، مゅص ヶ1987، زك.  
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 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶالسداس :ヶنゅالث 

 أسゅسるΑ:اسュ الヱحدة
 التヱجΑه ヱاإرشゅد المヰنヶ :اسュ المゅدة

 5:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع :   ヶنヰن المΑヱالتك るسسぼمل مع مゅالتعヱ ュヰف ヴヤع ゆلゅالط ゆΑتدر  ヶنヰد المゅاإرشヱ هΑجヱالت れゅΑنボت ュمن استخدا ゆلゅن الطΑتمك 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 
 .نظرれゅΑ التヱجΑه ヱاإرشゅد - 

 - 
 

 : محتヱى المゅدة

 
 . تعرΑف التكΑヱن، خصゅئص التكΑヱن ヱ أنヱاعه:مボدمる عゅمる حヱل التكΑヱن .  -1

 .عاقる التربるΑ بゅلتكΑヱن -2

3-  ヶنヰالم ヱالنمヱ رゅΑااختヱ دゅاإرش れゅΑنظر 

البعد النヘسヶ، البعد العائヶボ  )اأبعゅد اإنسゅنるΑ التΑ ヶشمゅヰヤ البرنゅمج التكΑヱنヶ لヤمرشدΑن  -4
 ヶنヰالم ヶヘΑظヱالبعد ال ، ヶعゅااجتم...) 

 .العنゅصر اأسゅسるΑ فヶ البرنゅمج التكΑヱنヶ  عヴヤ ضヱء منظヱمる أهداف التكΑヱن  -5

 .آلヱ ヱ  れゅΑسゅئل مسゅعدة فヶ عمるΑヤ التكΑヱن .  مراحل  تكΑヱن المرشدΑن  -6

7-   れゅΑنボالتヱ ゆΑلゅته من خال اأسゅΑآلヱ ヶنヰه المΑجヱالت. 

 أسس اإرشゅد ヱالمتゅبعる لヤمتكヱنΑن المヰنΑΑن  -8

 (التربるΑ ااختゅΑرるΑ لヤمヰنる  )اإرشゅد المヰنヶ فヶ مراحل العمر  -9

التحكュ فヶ انヘعゅاته   :مثل )صれゅヘ المرشد النمヱذجヱ ヶالヘعゅل ヱالبرنゅمج اأمثل إعداده  -10
ゅヰج منヱالخر ヱ تهヤمشك ヶل فヱالدخ  ヴヤعヱ ، لΑس العمヘن ヶف るボبعث الث ヴヤد ، قدرته عゅΑالح ヴヤع るفظゅالمحヱ .

 (الخ ... ヱعヴヤ فヶ مسゅعدته عヴヤ فュヰ نヘسه 
 .صعヱبヱ れゅعボبヱ れゅ تحدれゅΑ  فヶ طرベΑ تكΑヱن المرشدΑن

 
العمل الشخصヶ لكل طゅلΑ ゆتمثل فヶ متゅبعる إرسゅء رهゅنれゅ المぼسسれゅ كمسゅر شخصヶ لヤمتكヱن Αتطゅبベ مع 

 るΑالشخصヱ るΑنヰته المゅحヱطم 
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ....مراقب(  نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポتر⊥Α) 
 :المراجع

 .2011صゅلح أحمد الداهرヵ ، عュヤ النヘس اارشゅدヵ ، نظرゅΑته ヱأسゅلΑبه الحدΑثる ، دار ヱائل لヤنشر ، اأردن ، 
  .2011عمر مヱسヴ محゅسنه ، أسゅسれゅΑ التعュΑヤ المヰنヶ ، دار عゅلュ الثゅボفる ، عمゅن اأردن ، 
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Palmer .S , multuculturalconselling , London Sage publication , 2012 
 

 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶالسداس :ヶنゅالث 

 أسゅسるΑ:اسュ الヱحدة
 عュヤ النヘس ااجتمゅعヶ التربヵヱ : اسュ المゅدة

 5:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع : 

ヶعゅااجتم ヵヱس التربヘالن ュヤع ュΑهゅヘم ヶف ュمن التحك ゆلゅن الطΑتمك 
 ヵヱالترب ヶعゅس ااجتمヘالن ュヤل عゅمج ヶئف المختص فゅظヱ るرسゅمم 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 
ヵヱس التربヘالن ュヤع 

 ヶعゅس ااجتمヘالن ュヤع 
 るΑالترب ュヱヤع 
 : محتヱى المゅدة

ヵヱالترب ヶعゅس ااجتمヘالن ュヤع れاゅمجヱ ュヱヰヘم 
るΑヱالترب れゅسسぼداخل الم ヶعゅعل ااجتمゅヘالت 

 ゅヰنΑヱتكヱ るΑسヘالن れゅهゅااتج 
 ヶداخل الصف الدراس るΑعゅالجم るΑمゅنΑد 

 ヶヘعل الصゅヘالت 
 

 ヶعゅس ااجتمヘالن ュヤلع るΑヤاهر العمヱظ るدراسヱ れゅسسぼمヤرة لゅΑزヱ るΑدانΑل مゅص أعمΑتخص ヶتمثل فΑ ゆلゅلكل ط ヶالعمل الشخص
 ヵヱالترب 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ....مراقب(  نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポتر⊥Α) 
 :المراجع

 
1.  ، ヶدار زهران2013أحمد محمد الزغب ، ヶعゅس ااجتمヘالن ュヤأسس ع ، 
2.  ギヤجョ ، るΒよゲعャや キاらャや ヶف ヶعゅヨاجتや سヘレャや ユヤع ヶف れやءやゲق ، モョゅس كΑヲャ2 るΑゲダヨャや るゃΒヰャや ، 

 ゆゅتムヤャ 
3.   ヴヤΒャ ヶヤ2006ع るらتムヨャや ، ヶعゅヨاجتや ءゅヨتルاや キゅعよأヱ るΒعゅヨاجتや るゃゼレتャや ، عヨجتヨャやヱ モヘطャや ،

 りゲワゅقャや ، るΑゲダヨャや 
4. Richard RJ , E 1991 ; Attachement and socialization ; The positive side of 

social influence ; NY pleumn press 
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 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶالسداس :ヶنゅالث 

 أسゅسるΑ:اسュ الヱحدة
 إرشゅد الحゅاれ الخゅصる : اسュ المゅدة

 5:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع : 

تمكΑن الطゅلゆ من تعمベΑ الュヰヘ لヤحゅاれ الخゅصヱ る التعرف عヴヤ حゅجゅتヱ ، ゅヰتطΑヱر مゅヰراれ فヶ تحدΑد 
ゅヰمل معゅالتع るΑヘΑك ヱ ゅヰتゅجゅح ヱ ゅヰヤكゅمش. 

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 

 .دراسる  الヘرベヱ الヘردヱ るΑالボدراれ العゅمヱ るالボدراれ الخゅصる، العヱامل المぼثرة عヴヤ سヱ ポヱヤ استجゅبれゅ اأفراد
 

 : محتヱى المゅدة
 

 .حゅلる المرض  المزمن  -1
 . حゅلる اإدمゅن  -2
3- ゆゅااكتئ るلゅح ، るΑف المرضヱゅالمخ るلゅح 
4-  ヶانヱالعد ポヱヤالس るلゅح 
5-  ュلぼدث مゅح ،るΑعΑطب るرثゅك ،るش أزمΑゅع ヵرد الذヘال るلゅح ،( من كل صنف るلゅح るدراس...). 

6-  ュالخاف الدائヱ رゅأسرة الشج るلゅح . 
 اأسرة بدヱن أطゅヘل، بطヘل ヱحΑد، بほطゅヘل ذكヱر، بほطゅヘل إنゅث، الطヘل المدلل، الطヘل المヰمل  -7

 るسسぼالم ヶش فΑعΑ ヵل الذヘالط  るلゅح(  るΑة اأسرゅΑن من الحゅحرم) . 
8-  るراثヱال ベΑل عن طرボنتΑ ヵالمرض الذ ヱأ ゆااضطرا るلゅح . 

 
ュΑΑボالت るボΑطر: 

 るΑل فردゅز أعمゅإنج(  اصلヱمت ュΑΑボ2: ت ヶخال السداس )  ヶالسداس るΑゅヰن ヶاحد فヱ نゅإجراء  امتح ، 
 :المراجع

 
1- " るΑالصح るΑف "  التربΑلほت :ヴى مرتضヱヤسヱ  ،  صلΑヘد الΑلヱ  ، ベدمش るمعゅ2007ج 
2- "るف من أجل الصحΑボز  " التثゅإنج : るΑلمゅالع るالصح る1989، منظم 
  .دار الュヤボ ، الكれΑヱ سامる أحمد عبد العزΑز ، ترجمるلدヱنكゅشدانヵش:تほلΑف "  عュヤ النヘس الشヱاذ " -3
4-  " ゆゅالخاص منه : اإكتئ ヱ صهΑتشخ ヱ بهゅأسب ヱ ف "أعراضهΑلほز ، :تΑرن ، لΑヤكゅم るترجم:ヱأحمد رم  ،

، ベن ، دمشΑ2003 دار عاء الد 
 2005 ،دار أسゅمる ، عمゅن ، عبد الゅボدر ، فゅضل :تほلΑف "  كΑف نتغゆヤ عヴヤ الヱ ベヤボ ااكتئゆゅ؟ " -5

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 

 
 

 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
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ヶالسداس :ヶنゅالث 
 المنヰجるΑ:اسュ الヱحدة
 منヰجるΑ البحث فヶ اإرشゅد ヱالتヱجΑه: اسュ المゅدة

 4:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

-  るΑبΑالتجر ュΑمゅالتص ヶف ュالتحك ゆلゅن الطΑتمك  
-  るΑااستطاع れゅالتمكن من اجراء الدراس  

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 
- ベبゅالس ヶالسداس るΑجヰالمن 

 
 : محتヱى المゅدة

るΑااستطاع れゅف الدراسΑتعر 
 るΑااستطاع るدراسヤل るΑدانΑالم れااجراءا 

 るΑدانΑث المヱبحヤل ュΑتصم( ، るΑبΑالتجر ، るΑبΑشبه تجر، るΑدΑヰالتم ،  るΑالمسح ، るΑヘصヱال...)  
 るΑدانΑث المヱالبح ュΑمゅتصヤل ヶئゅل ااحصΑヤالتح 

 
 るΑالبحث ュΑمゅالتصヱ るΑااستطاع るل الدراسゅمج ヶف ゆلゅلكل ط ヶالعمل الشخص 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ....مراقب(  نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポتر⊥Α) 
 :المراجع
دار الغرゆ لヤنشر ヱالتヱزΑع ، " مبゅدئ فヶ البحث النヘسヱ  ヶالتربヵヱ " محمد مزゅΑن - 

1999 

" أصヱل ヱ قヱاعد البحث ヱكتゅبる التゅボرΑر العヤمるΑ: البحث العヤمヶ" محمد عヶヘΑヘ حمヱدة - 2
  .1983مكتبる عΑن شمس الゅボهرة ، 

3 " - ヶمヤته : البحث العゅΑنボت ヱ هجهゅن عمر " منゅΑمحمد ز  ،، ベヱ1983، دار الشر. 

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 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶالسداس :ヶنゅالث 
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 المنヰجるΑ:اسュ الヱحدة
 2المعゅلجる ااحصゅئるΑ لヤبゅΑنれゅ التربるΑヱ : اسュ المゅدة

 3:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

 るヘヤالمخت るΑئゅااحص ゆΑلゅاأس るاسطヱب れゅنゅΑالب るلجゅمع れراゅヰم ゆلゅالط ゆゅأ اكس 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 
ベبゅالس ヶالسداس るΑヱالترب れゅنゅΑبヤل るΑئゅااحص るلجゅس المعゅΑボم ヶف ュالتحك 

 
 : محتヱى المゅدة

 تحΑヤل التغΑゅر  -
 تحΑヤل اانحدار الخطヶ البسΑط -
 تحΑヤل اانحدار المتعدد  -

 ヶヤمゅل العΑヤتح 
 るΑر الخطΑغヱ るΑالخط るقゅالع 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ....مراقب(  نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポتر⊥Α) 
 :المراجع

 ، るΑدヱض ، السعゅΑالر ، ヵヱالتربヱ ヶسヘس النゅΑボال ، ヵرΑن الطرゅمΑヤن بن سゅ2013عبد الرحم. 
 .2013فゆΑヤΑ كゅرتر، الゅΑボس النヘسヶ ، دار الحدائベ ، الゅボهرة ، مصر -2
 
3- ، るΑنゅنΑヤال るΑالدار المصر ، るصゅالخ るΑالترب ヶف ヶسヘد النゅاإرشヱ سゅΑボمل ، الゅك ヶヤ2006محمد ع.  

4-Paul Dickes  et al , La psycho métrie ,PUF , 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶالسداس :ヶنゅالث 

 ااستكشゅفるΑ:اسュ الヱحدة
 ااتصゅل :اسュ المゅدة
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 1:الرصΑد
 1:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع : 

るヘヤالمخت るΑヱالترب るΑاإعام ベئゅثヱヤل ュΑالتصم れゅΑفن ゆلゅالط ュΑヤتع 
 ヵヱل التربゅااتصヱ るΑااعام れباゅボالمヱ れゅعゅرة إدارة ااجتمゅヰم ゆلゅالط ゆゅإكس 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 
 مبゅدむء اإعاヱ ュااتصゅل -
 : محتヱى المゅدة

 
 ....مュヱヰヘ ااتصゅل التربヵヱ مبゅدئه ، اهمΑته ، أشكゅله ،  -1
 مゅヰراれ ااتصゅل الヘعゅل ヱمعヱقゅته  -2
3-  るΑاإعام ベئゅثヱال ュΑتصم れゅΑفنヱ れゅΑنボت 
 (....الذاتヶ ، الشخصヶ ، الجمعヶ ، الجمゅهΑヰرヵ  )مستれゅΑヱ ااتصゅل  -4
5-  ヵヱل التربゅذج ااتصゅنم(  ، رΑفヱヱ نヱنゅذج شヱال ، نمヱذج ا سヱنم.....) 
6-  るΑعゅالجمヱ るΑردヘال れباゅボء المゅل أثنゅااتص るΑヘΑك 

 ヵヱالتربヱ ヶل ااعامゅالمج ヶヘلゅأسس اإتص るبعゅمت ヶتمثل فΑ ゆلゅلكل ط ヶالعمل الشخص 
 

 
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ....مراقب(  نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポتر⊥Α) 
 :المراجع

 
. 2011دار اﾟصفاء، :عاء ガاشم مカاف؛ ف｀سفة اإعام وااتصال؛ عمان- 1           

دارة اأزمات ؛اﾟقاガرة قدرى ع｀ى عبد اﾟمجيد ؛-             3  .2008 اﾟجامعة اﾟجديدة ،: اتصاات اأزمة وا 

 
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. EscarpitRobert.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. 

 
 

 

 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶالسداس :ヶنゅالث 

 ااستكشゅفるΑ:اسュ الヱحدة
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 ョ( Automatisme)شムاれ اأتヨتる اゅョヲヤバヨャتيる :اسュ المゅدة
 1:اﾝرصيد
 1:اﾝمعامل

:  أهداف اﾝتعﾞيم
 

اﾟتحﾞم في اﾟمصط｀حات واﾟمفاガيم اﾟواردة في اﾟحقل اﾟمعرفي ﾟع｀وم اﾟمع｀ومات، واﾟوضعيات اﾟعمل في - 1
 اﾟمﾞتبات

. اﾟتعامل مع اﾟمستجدات  في مجال اカギﾟدسة اﾟبشرية وماتحم｀ヴ من وساطة  - 2
:  اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة 

. اﾟمجتمع واإقتصاد في اﾟجزائر اﾟمعاصرة .1
. إدارة اﾟمخاطر وأخاقيات اﾟمカギة .2

:   محتوى اﾝمادة
 مدخل ﾝمفهوم اأتمة اﾝمعﾞوماتية 

 اإنسان واﾝتﾜيف اﾝمعﾞوماتي 
 اإنسان واﾝعاﾝم اافتراضي

 خدمات اﾝوسائط ااﾜﾝترونية في عمﾞية اﾝتوجيه واإرشاد
 إنعﾜاسات عاﾝم ااﾜﾝترونيك عﾞى اﾝشخصية 

 : اﾝمراجع
 

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 

 

 

 

 
 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر

http://www.alsacreations.com/.../544-Principes-a-suivre-pour-un-site-web-de-q
http://www.keacrea.com/.../les-regles-indispensables-de-l-ergonomie-d-un-bon
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ヶالسداس :ヶنゅالث 
 اافるΑボ:اسュ الヱحدة
 اانجΑヤزるΑ : اسュ المゅدة

 1:الرصΑد
 1:المعゅمل

 
ュΑヤه : أهداف التعΑجヱالتخصص الت ゆحس るΑزΑヤاانج るغヤال ュΑهゅヘم ヶف ュالتحك ヴヤل عヱالحص ヶف るبヤعدة الطゅمس

 ヱاإرشゅد 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 

ベبゅالس ヶالسداس るΑزΑヤدة اانجゅالم 
 れゅمヱヤالمع るأنظم ュΑΑボت 

 
 : محتヱى المゅدة

 محتヱى المゅدة
 

1- Human  motivation : needs ,drives , satisfaction , level  of  aspiration , incentives , competition 

2- Attention and perception : sensation , attention , perception. 
3- Learning and retention : acquisition , retention, memory , forgetting , recalling , 
4- Language and thought : language acquisition , origins of language and thought 

5- Educational handicaps : mental handicap ,  emotional  handicap ,  social  and cultural  handicap  

6- 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  

ュΑΑボالت るボΑطر: 
 るΑل فردゅز أعمゅإنج(  اصلヱمت ュΑΑボ2: ت ヶخال السداس )  ヶالسداس るΑゅヰن ヶاحد فヱ نゅإجراء  امتح ،. 

 
 (إلخكتヱ ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ،) : 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 
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 اﾝسداسي اﾝثاﾝث
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 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر

ヶلث: السداسゅالث 
 ااسゅسるΑ:اسュ الヱحدة
 اإرشゅد ااسرヵ : اسュ المゅدة

 5:الرصΑد
 3:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

 
 

るΑكل اأسرゅلمشゅل بヘالتك れゅΑجΑاستراتヱ دゅاإرش れاヱأدヱ れゅΑنボتヱ ヵد اأسرゅاإرش れゅΑنظرヱ دئゅدة مبゅهذه الم ヶف ゆلゅالط ュヤتعΑ  
 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : るΑاأسر るΑالبن るΑجヱلヱكΑه ، سΑجヱالتヱ دゅاإرش れゅΑنظر ، るΑالترب ュヱヤدئ عゅمب 
 
 
 

 :محتヱى المゅدة
ヵ رゅفتعゅヰاعヱأنヱ اآسرة  

 ヵد اأسرゅاإرش れゅΑنظر 
 أدヱاれ اإرشゅد ヱتボنゅΑته 

ヵد اأسرゅاإرش れゅΑجΑاسترات 
 

 
 ュΑΑボالت るボΑن: طرゅاصل ، امتحヱمت 

 :المراجع 
  .2010أحمد عبد الヤطΑف ابヱ سعد ، اأرشゅد الزヱاجヶ اأسرヵ ، دار الشرベヱ لヤنشر ヱالتヱزΑع ، اأردن ، 

 れゅعヱء ، المطبゅلأبن るΑسヘالن れゅجゅالح るΑبヤتヱ ヶسヘف النΑالتط ヶف  ヶاجヱف الزΑسعد أحمد ، أثر التط ヱأب
 ، るΑااردن るΑمعゅ2005الج.  

العزة ، سعΑد حسنヶ ، اإرشゅد اأسرヱ ヵنظرゅΑته ヱاسゅلΑبه العاجるΑ ، مكتبる دار الثゅボفる لヤنشر ヱالتヱزΑع ، 
  .2000عمゅن ، 

Shaffer, DR ,Devellopemental psychology childhood and adolescence , Wadsworth 
group , 2010 . 
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 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶلث: السداسゅالث 

 ااسゅسるΑ:اسュ الヱحدة
 اإرشゅد ヱمشكاれ الطヱヘلヱ るالمراهるボ : اسュ المゅدة

 5:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

ゅヰل بヘالتك ゆΑلゅاقتراح أسヱ るボالمراهヱ るلヱヘالط れف مشكاヤف مختΑع تصنヱضヱمن خال هذا الم ゆلゅطヤمكن لΑ 
 
 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : ベعند المراه ヱالنم るヤئص مرحゅل  ، خصヘعند الط ヱالنم るヤئص مرحゅخص 
 
 

 :محتヱى المゅدة
 るΑل التربゅمج ヶف るボالمراهヱ るلヱヘكل الطゅف بمشΑالتعر 

 るΑالدراس れالمشكا(  ヶف المدرسΑء التكヱس ، ュヤبطئ التع ، ヶخر الدراسほالت...) 
 るΑكヱヤالس れفر ، : المشكاゅااظ ュقض ، るالسرق ، ゆالعنف ، الكذ..... 

 ゆゅاانسح ، ベヤボف ، الヱرة ، الخΑالغ るΑجدانヱال れالمشكا..... 
 るボالمراه れمشكا : るΑボالعائ ، るالمنحرف ، るΑボافヱالت ، るΑヘطゅالع ، るΑالذات..... 

 ゅヰヘΑتصنヱ  るلヱヘالط れص مشكاΑتشخ 
 ゅヰヘΑتصنヱ  るボالمراه れص مشكاΑتشخ 

 るボالمراهヱ るلヱヘالط れل بمشكاヘالتك ゆΑلゅأس 
 

 るボالمراهヱ るلヱヘالط れبمشكا るصゅث خヱتخصص بح ゆلゅلكل ط ヶالعمل الشخص 
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ....مراقب(  نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポتر⊥Α) 
 :المراجع

 
نذر ، فゅطمる عبゅس ، الحرヱ ゆヱاضطراゆ السポヱヤ عند ااطゅヘل ヱكるΑヘΑ التعゅمل مع اازمれゅ ، دار ヱائل النشر ، 

 .2004عمゅن ، ااردن ، 
2- ュヤع るΑجمع ، るΑطゅボااس れراゅΑنظرة ااخت ، ベالمراهヱ لヘالحداد عند الطヱ るر ، الصدمゅرق ، ヶسヱم ヶس

  .2004 ، 01النヘس ، الجزائر ، ط
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 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶلث: السداسゅالث 

 ااسゅسるΑ:اسュ الヱحدة
 ョتれゅらヤト اャتィヲيヱ ヮاإケشキゅ في モド اるヨャヲバャ: اسュ المゅدة

 5:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

 
 .معرفる أصヱل التشرΑع ヱتヘعΑل دヱهゅ فヶ اقتصゅد المعヱヤمれゅ -   أ
ゆ  -  دゅاقتصゅب れゅمヱヤتربط المع ヶن التΑانヱボالبحث عن الヱ رفゅالمع るΑتنم . 
  .れتكثΑف المرجعれゅΑ الゅボنヱنるΑ أنظمる المعヱヤمゅ- ج
 

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 
 るلمヱالعヱ لゅااتص 

 : محتヱى المゅدة
 るΑヱالترب るلمヱالع ュヱヰヘم(  るΑلمゅالع るΑヱヰالヱ るΑالشخص) 

るΑلمゅالع るΑنヱالك るΑالرتب ベゅنط ヶد فゅاإرشヱ هΑجヱالت 
  ベヱد السゅإقتص  ベゅنط ヶد فゅاإرشヱ هΑجヱالت れゅبヤمتط. 

 حゅجれゅ التヱجΑه ヱاإرشゅد حسゆ المجتمعれゅ المعرفるΑ المعゅصرة 
 إنعكゅسれゅ العヱلمる عヴヤ الヘرد ヱالمجتمع  ヱدヱر المرشد 

 
 

 るヤالمتمث るΑلヱالد るΑرΑالتس れゅالمخرجヱ れゅعΑالضبط التشر ヴヤر عΑالترك ヶتمثل فΑ ゆلゅلكل ط ヶالعمل الشخص
 .فヶ المヱاصヱ れゅヘالمعΑΑゅر 

 
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ....مراقب(  نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポتر⊥Α) 

 :المراجع
 

 ااستعゅنる بゅلبحヱث ヱالمゅボاれ حسゆ المヱضヱع
れゅاقع اأنترنヱبم るヤالص れذا れゅالدراس ヴヤااطاع ع 
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 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶلث: السداسゅالث 

 ااسゅسるΑ:اسュ الヱحدة
 إرشゅد المヱهヱبΑن : اسュ المゅدة

 5:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

تطΑヱر مゅヰراれ فヶ التشخΑص الخゅصる مع التحكュ .  إمكゅنΑته عヴヤ هقヱف ヱالمヱهヱبΑن ヱةتعرف الطゅلゆ عヴヤ فئ
 るصゅالخ れاヱل بعض اأدゅاستعم ヶف . ヱ جゅإدم ヶعد فゅتسるΑヤعم ゆΑلゅأس るجدراسゅدة إدمゅإع .

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع:  

  るヤكل مرح ヶتبرز ف ヶالت るΑردヘال ベヱرヘال ヱ  るΑعΑالطب ヱبمراحل النم ュゅاإلم ヱ سゅΑボئل الゅسヱ  ヶف ュالتحك  ،
   るصゅالخヱ るمゅالع れدراボヤل ヵヱالتربヱ  ヶسヘر النゅااختب  . 

 
 محتヱى المゅدة

 عنゅصر أسゅسるΑ فヶ المゅΑボس
1-  ュヱヰヘلم るΑヤΑヤتح るدراس " ヵدゅر العΑرد غヘال" 
  ヱرعΑゅتュヰ المヱهヱبΑنأهمるΑ ااهتمュゅ بゅأفراد  -2
 الكشف عنヱ ュヰطرベ إرشゅدهヱ ュرعΑゅتヱ ュヰاستراتΑجれゅΑ أسゅلゆΑ : خصゅئص المヱهヱبΑن -3
 .المヱهبるأنヱاع  -4
5-  るΑعゅااجتمヱ るΑسヘالنヱ  るΑヱالترب るΑゅنالرعΑبヱهヱالم るئヘل 

 

ュΑΑボالت るボΑطر: 
 るΑل فردゅز أعمゅإنج(  اصلヱمت ュΑΑボ2: ت ヶخال السداس )  ヶالسداس るΑゅヰن ヶاحد فヱ نゅإجراء  امتح ، 

 
 (إلخكتヱ ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع

1-  " ュدهゅإرش ヱ ュヰتΑゅسبل رع ヱ نΑقヱالمع ヱ نΑبヱهヱمヤل るصゅالخ るΑالترب " ، ヶف أحمد محمد الزعبΑلほت
 ، るΑنゅالث るالطبع ، ベالنشر ، دمشヱ عΑزヱالتヱ るعゅطبヤكر لヘع دار الΑزヱ2007ت . 

2-  "  ュヰمΑヤتع ュنظ ヱ るصゅالخ れゅجゅالح ヵヱذ るΑترب るヘسヤزهرة " ف るمكتب ، ヵس الزهرゅعب ュΑف إبراهΑلほت
 . 1998الشرف، الゅボهرة ، 

3-  " ゅΑعゅاجتمヱ ゅΑسヘن ヱ ゅΑصح ベヱل المعヘالط るΑゅرة، دار " رعヱحن ヵمصر ヱ نسヱΑ دΑف أحمد السعΑلほت
 . 1999الヘكر العربヶ  ، الゅボهرة  ، 

4-  "ゅΑヤボف عヤل المتخヘطヤل るΑヱاأسس التربヱ むدゅرة بخش ، دار الباد، جدة  " المبΑف أمΑلほ2000ت .
 . 1992تほلΑف محمد حبゆΑ الحヱرانヶ ، مطبعる ااتحゅد ، دمشベ ، " سΑكヱلヱجるΑ المتヱヘقΑن ヱالمبدعΑن" -5
. 1994تほلΑف مゅヰ زحベヱヤ ، منشヱراれ جゅمعる دمشベ  ، " التربるΑ الخゅصる لヤمتヱヘقΑن "  -6

7-  "  ゅΑヤボن عΑقヱヘذ المتΑتامヤاإثراء ل ヱ ل الرابع " برامج  اإسراعヱتمر الدぼالم ، ベヱヤزح ゅヰف مΑلほت
. 1999 ، 1137-1123جゅمعる عΑن الشمس،  صص: لمركز اإرشゅد النヘسヶ ، الゅボهرة 

. 
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 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶلث: السداسゅالث 

 المنヰجるΑ  :اسュ الヱحدة
 البحث التヱثヶボΑ : اسュ المゅدة

 4:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع : 

 
 ااطاع عヴヤ مختヤف المصゅدر ヱالمراجع الخゅصる بゅلبحヱث التطبるΑボΑ فヶ مجゅل التヱجΑه ヱاإرشゅد

 れゅΑنボف التヤدة بمختゅヘااست(  سゅااقتب ، れゅقゅص ، البطΑخヤالت) التخصص ヶف るΑمヤث العヱبحヤل 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 
 

 المنヰجるΑ فヶ عュヱヤ التربるΑ التヱجΑه ヱاإرشゅد 
 : محتヱى المゅدة

 جمع المصゅدر ヱالمراجع المختصる فヶ البحヱث 
 ااطاع عヴヤ مヤخصれゅ البحヱث ヱمختヤف المゅボاれ العヤمるΑ ذاれ التخصص

 بنゅء ヱتصمュΑ بطゅقれゅ قراءة ヱتヤخΑص لヤبحヱث 
 تヱثヱ ベΑاقتبゅس البحヱث العヤمヱ るΑطرるボΑ التヰمΑش المبゅشرة ヱغΑر المبゅشرة

ゅΑغرافヱΑヤبΑالب ュΑتنظ 
 

1.  
  るالمتخصص れاゅボالمヱ ثヱبحヤقراءة ل れゅقゅز بطゅانج ヶتمثل فΑ ゆلゅلكل ط ヶالعمل الشخص. 

 
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ....مراقب(  نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポتر⊥Α) 
 
 
 
 
 

 2008،ة العربるΑدار النヰض. أسゅسれゅΑ البحث المنヰجヶ فヶ الدراسれゅ اإعامるΑ.الدلΑمヶ عبد الゅボدر .1
 2002، دار الヘكر الجゅمعヶ. المنヰج العヤمヶ. بدヵヱ عبد الرحمن .2
 2000، دار النヰضる العربるΑ.المنヰج اإحصゅئヶ. محمヱد أبヱ بكر .3
  2001الヤبنゅنるΑ، الدار المصرるΑ .أصヱل البحث العヤمヱ ヶمنゅهجه. بدر أحمد .4

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 
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13. Chartron Ghislaine. Les chercheurs et la documentation numérique: nouveaux services et usages.  

 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶلث: السداسゅالث 

 اイヰレヨャيる:اسュ الヱحدة
 ゅレよء ヱتムييف ااختケゅらاヱ れاヱゲャائゴ اャتفسيる اャتヲよゲيる:اسュ المゅدة

 3:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع : 

 Αتمكن لヤطゅلゆ من خال هذا المヱضヱع من بنゅء ااختبゅراれ النヘسヱ るΑالتحكュ فヶ طرベ تكヱ ゅヰヘΑΑتヱظゅヰヘΑ فヶ عمるΑヤ التヱجΑه 
 

 ヱاإرشゅد
 ΑستطΑع الطゅلゆ من خال هذا المヱضヱع أن ュヱボΑ بعمるΑヤ بنゅء ااختبゅراヱ れالرヱائز النヘسるΑ كمΑ ゅمكن له تكゅヰヘΑΑ مع المحΑط 

 
 المحヶヤ فヶ مجゅل اإرشゅد ヱالتヱجΑه

 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: 
 
 

 :محتヱى المゅدة
 るΑسヘالن れراゅء ااختبゅط بنヱشر 

るΑسヘائر النヱء الرゅط بنヱشر 
 ヶヤط المحΑمع المح ゅヰヘΑΑتك れゅΑنボت . 

 
 

 ヶف : العمل الشخصΑΑالتك れاجراءا ベΑتطبヱ سΑΑゅボر بعض المゅΑاخت 
 ヵヱترب ヶسヘذج لرائز نヱء نمゅبن 

 
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅاصل ، امتحヱمت 
 

 :المراجع 
 
1- ، るΑدヱض ، السعゅΑالر ، ヵヱالتربヱ ヶسヘس النゅΑボال ، ヵرΑن الطرゅمΑヤن بن سゅ2013عبد الرحم. 
 .2013فゆΑヤΑ كゅرتر، الゅΑボس النヘسヶ ، دار الحدائベ ، الゅボهرة ، مصر -2
 
3- ، るΑنゅنΑヤال るΑالدار المصر ، るصゅالخ るΑالترب ヶف ヶسヘد النゅاإرشヱ سゅΑボمل ، الゅك ヶヤ2006محمد ع.  

4-Paul Dickes  et al , La psycho métrie ,PUF , 2012. 
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 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶلث: السداسゅالث 

 ااستكشゅفるΑ:اسュ الヱحدة
 المヱゅボاتるΑ:اسュ المゅدة

 1:الرصΑد
 1:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

 . ヱضع سゅΑسヱ るمنヰجるΑ قゅدرة عヴヤ تتبع المشゅرΑع فヶ إدارة المعヱヤمヱ れゅالتヱثベΑأ ـ
 .   الボدرة عヴヤ تتبع أهュ مسゅراれ ترقるΑ اأعمゅل ヱمشゅرΑع عヴヤ مستヱى ヱحداれ المعヱヤمゆれゅ ـ

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 

- ヵدゅر ااقتصΑΑدئ التسゅمب ヶف ュتحك. 
 . سヱسヱΑلヱجるΑ المشゅرΑع  -

 
 : محتヱى المゅدة

 .أهمるΑ المشゅرΑع فヶ نظュ المعヱヤمれゅ -      أ
1 -ヵدゅج ااقتصヰخ النΑرゅت . 
2 - ヵدゅااقتص ュΑالتنظ ヶف るالمتبع ベالطر. 
3 - ヵدゅااقتص ュΑتنظヤل るΑヤالمرحل العم .
ゆ -れゅمヱヤالمع るع أنظمΑرゅز مشゅدئ انجゅمب . 
 .مراحل انجゅز المشゅرΑع - ج
 متゅبعる مشゅرΑع أنظمる المعヱヤمれゅ- د
4 -ヶئゅد اإحصΑالرص. 
5 -るلجゅالمع. 

6- ュΑΑボت. 
7-  るΑボئゅثヱع الΑرゅز مشゅإنج. 

8-  るسسぼالم るفゅボثヱن نحヱالمتك るヤكΑهヱ، عΑرゅإعداد المش ヴヤع ゆΑتدر ヶتمثل فΑ ゆلゅلكل ط ヶالعمل الشخص. 
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ....مراقب(  نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポتر⊥Α) 
 :المراجع

 .2003مجمヱعる النΑل العربるΑ؛ : إدارة المشرヱعれゅ الصغΑرة؛ الゅボهرةれمحمد، هΑكل؛ مゅヰرا. 1
 .2003مجمヱعる النΑل العربるΑ؛ : المشرヱعれゅ الصغΑرة؛الゅボهرةةمゅجدة العطるΑ؛ إدار. 2

3 . れゅعヱ؛إدارة المشر ヵرΑبح ベدゅسعد صprojet management  هرةゅボ؛ال:، るΑمعゅ2005الدار الج. 
 .2005المنظمる العربるΑ لヤتنمるΑ اإدارヱ : ،るΑتュΑΑボ المشرヱعれゅ؛ الゅボهرةةنعュΑ نصΑر؛ إدار. -4

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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 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶلث: السداسゅالث 

 ااستムشゅفيる:اسュ الヱحدة
 قضゅΑゅ تربるΑヱ راهنる : اسュ المゅدة 

 1:اﾝرصيد
 1:اﾝمعامل

:  أهداف اﾝتعﾞيم
 تع｀يم اﾟطاﾟب طريقة اﾟتفﾞير واﾟتعامل مع اﾟقضايا اﾟتربوية اﾟتي يواجギا في حياتヴ اﾟمカギية واﾟثقافية

 إعداد اﾟطاﾟب إثراء اﾟخبرة اﾟذاتية مع صعوبات اﾟحياة اﾟمカギية 

 :محتوى اﾝمادة 

 (...اإعام ، اﾟممارسة اﾟمカギية ، اﾟبحوث اﾟع｀مية ، اﾟم｀تقيات  )طريقة اﾞﾟشف عن اﾟقضايا اﾟتربوية اﾟراカガة .1
ااسباب ، اﾟمظاガر ،  )طريقة وأس｀وب تカاول اﾟقضايا من اﾟوجギة اﾟع｀مية واﾟف｀سفية واستカباط اﾟمحاور اأساسية 

 (....اﾟتﾞرار ،
 تفعيل طريقة اﾟتفﾞير اﾟفردي واﾟجماعي في فギم وتوقع مدى اﾟظواガر اﾟتربوية اﾟمدروسة 

ة  ة اقتراح اﾟح｀ول ﾟ｀قضايا اﾟتربوية اﾟمتカا゚و  محا゚و
 

ة فギمギا وتح｀ي｀ギا ، واﾟبحث عن بدائل وح｀ول : اﾟعمل اﾟشخصي   عرض قضية تربوية من اﾟواقع ومحا゚و
 

 (ُيترك اﾟترجيح ﾟ｀س｀طة اﾟتقديرية ﾟفريق اﾟتﾞوين  )إﾟخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة اﾟتقييم
:  اﾟمراجع

 ، るΑمركز ااسكندر ، ヶسヘد النゅاإرشヱ هΑجヱر ، التΑヰلح سゅ2009أحمد ص.  
اأسدヵ ، سعΑد جゅسュ ، اإرشゅد التربヵヱ ، مヱヰヘمه خصゅئصه ، الدار العヤمるΑ لヤكتゆゅ ،عمゅن ، ااردن ، 

2011.  
  2011صゅلح أحمد الداهرヵ ، عュヤ النヘس اارشゅدヵ ، نظرゅΑته ヱأسゅلΑبه الحدΑثる ، دار ヱائل لヤنشر ، اأردن ، 

 
" るΑالصح るΑف "  التربΑلほت :ヴى مرتضヱヤسヱ  ،  صلΑヘد الΑلヱ  ، ベدمش るمعゅ2007ج 

"るف من أجل الصحΑボز  " التثゅإنج : るΑلمゅالع るالصح る1989، منظم 
Jones.R ,Introducion to consoling skills , london , Sage publication , 2011  

 
 
 
 

 عﾞوم اﾝتربية تخصص اإرشاد واﾝتوجيه  :عنヱان المゅستر
ヶلث: السداسゅالث 

 اأفقيる :اسュ الヱحدة
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 الヤغる اإنجΑヤزるΑ:  اسュ المゅدة 
 1 ∠:الرصΑد 
 1:المعゅمل 

ュΑヤأهداف التع: 
Αتعرف بゅلヤغる اانجΑヤزるΑ عΑ . ヴヤستΑヘد الطゅلゆ عنゅصر لغるΑヱ  لゅヰ عاقる مبゅشرة بتخصص اإرشゅد ヱالتヱجΑه 

تΑヰئる الطゅلゆ لاستゅヘدة بصヱرة . المصطヤحヱ れゅ بعض اأفكゅر اأسゅسるΑ فヶ هذا المجゅل الذΑ ヵتخصص فΑه 
るΑزΑヤاانج るغヤلゅب るمن المراجع المتخصص ベأعم ヱ أفضل.  

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع:  
تحكュ فヶ استعمゅل الヤغる . إلمュゅ نسبヶ بمゅヘهュΑ عュヤ النヘس عゅمヱ る بعض اأفكゅر المتداヱلる فヶ أヱسゅطه 

 .اانجΑヤزるΑ بمستヱى فベヱ المتヱسط 
 

 محتヱى المゅدة
 

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  , 
 

ュΑΑボالت るボΑطر: 
 るΑل فردゅز أعمゅإنج(  اصلヱمت ュΑΑボ2: ت ヶخال السداس )  ヶالسداس るΑゅヰن ヶاحد فヱ نゅإجراء  امتح ،. 

 (إلخكتヱ ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ،) : 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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V  -دヱボالع/ れゅΑقゅヘاات 

 
 

るالرغب ヱأ るΑإبداء الن るلゅذج لرسヱنم 
 )فヶ حゅلる تボدュΑ مゅستر بゅاشتراポ مع مぼسسる جゅمعるΑ أخرى(

 

るΑالمعن るΑمعゅالج るسسぼالم ュحمل اسΑ ヶرسم ベرヱ 
 

 : المヱافるボ عヴヤ اإشراف المزدヱج لヤمゅستر بعنヱان :المヱضヱع
 

 るمعゅن الجヤتع(ヶمعゅالمركز الج ヱأ)                   .جヱاإشراف المزد ヶف ゅヰعن عن رغبت 

أヱ المركز )ヱفヶ هذا اإطゅر، فみن الجゅمعる .المذكヱرة أعاه طるヤΑ فترة تほهΑل المゅسترالمゅستر 

ヶمعゅع من خال (الجヱهذا  المشر ベتراف: 

-،ュΑヤن برامج التعΑΑتح ヱ ュΑء تصمゅأثن ヵإبداء الرأ 

 المشゅركる فヶ المヤتれゅΑボ المنظمる لヰذا الغرض، -

- ، るقشゅن المنゅلج ヶف るركゅالمش 

- るΑدゅالم ヱ るΑالبشر れゅΑنゅدل اإمكゅتب ヶف るهمゅالمس 

 
 ゅΑهل رسمぼل المヱぼع المسΑقヱت: 

 
るヘΑظヱال: 

 
 :التゅرΑخ
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るالرغب ヱأ るΑإبداء الن るلゅذج لرسヱنم 
 )ュفヶ حゅلる تボدュΑ مゅستر بゅاشتراポ مع مぼسسる لボطゅع  مستخد(

 
(るسسぼالم ュحمل اسΑ ヶرسم ベرヱ) 

 

 : المヱافるボ عヴヤ مشرヱع بعث تكΑヱن لヤمゅستر بعنヱان:المヱضヱع

 

 :المボدュ من 
 

تعヤن مぼسسる                                               عن رغبتゅヰ فヶ مرافるボ هذا  التكΑヱن المذكヱر أعاه 

 بصヘتゅヰ المستخدュ المحتمل لمنتヱج هذا التكΑヱن 

 :ヱفヶ هذا اإطゅر، فみننゅ نぼكد انضمゅمنゅ إلヴ هذا المشرヱع Αヱتمثل دヱرنゅ فΑه من خال

- ،ュΑヤن برامج التعΑΑتح ヱ ュΑتصم ヶف ゅنΑإبداء رأ 

 المشゅركる فヶ المヤتれゅΑボ لヰذا الغرض ، -

-  るقشゅن المنゅلج ヶف るركゅالمش. 

-  ヱالتخرج أ るΑゅヰن れز مذكراゅر إنجゅإط ヶف るسسぼالم ヶن فΑالمتربص るبヤل الطゅبボع استゅل قدر المستطΑヰتس

 .فヶ إطゅر المشゅرΑع المぼطرة

 

ヶتسخ ュتΑرس ゅذهΑヘتنヱ اأهداف ベΑボمن أجل تح ゅنボتゅع ヴヤع عボت ヶالت ヱ れゅΑヤذ هذه العمΑヘلتن るΑرヱالضر れゅΑنゅاإمك 

ヵى البشرヱالمستヱ ヵدゅى المヱالمست ヴヤإن ع 

 .منسゅボ خゅرجゅΑ  لヰذا المشرヱع *...............(ة)ΑعΑن السΑد

 
ゅΑهل رسمぼل المヱぼع المسΑقヱت: 

 
るヘΑظヱال: 

 
 :التゅرΑخ

るسسぼمヤل ヶالرسم ュالخت: 
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