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 2021-4-3 تاريخ التعديل 2020-10-21 تاريخ االعداد األول الفصل الدراسي

 
 

 وصف المقرر المختصر

 مفيوم التدخل اإللكتروني والخطوات العممية التي تساعد المرشد عمى فيم المشكمة عمييتضمن المساق  التعرف 
  .  جمسات اإلرشاد اإللكتروني وكفايات إعداد البرامج والجمسات اإللكترونيةأنواعاألسرية من خالل اإلرشاد اإللكتروني و

 اهداف المقرر
بعد االنتياء من دراسة المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادر عمى أن يتعرف عمى النشأة التاريخية لالرشاد االلكتروني، 
والتعرف عمى األسس والمعايير المينية والضوابط اإلخالقية لتقديم االستشارات االلكترونية، وكذلك معرفة فنيات تقديم 
االستشارات االسرية االلكترونية عبر مواقع التواصل االجتماعي، ومعرفة الخصائص النفسية واالجتماعية، والتحديات 

 .التي تواجو تقديم االستشارات االلكترونية، ونماذج تطبيقية من االستشارات االلكترونية

 

  - CILOs   مخرجات التعمم

A .الفهم النظري –المعرفة 
 :عند اكمال متطمبات المقرر، سيتمكن الخريج من

a1 :اإلرشاد األسري اإللكترونيواألساليب والنظريات المتعمقة بميارات السس وتحديد األ.( K2)  
a2:  اإللكترونيتصنيف القضايا األخالقية التي يمكن أن تعوق اإلرشاد األسري.( K1  )

B- التطبيق العممي –المعرفة  
 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

a3 :اإلرشاد األسري اإللكترونيتطبيق المعمومات النظرية والنظريات األساسية المتعمقة ب.( K4  )
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C .الحل العام لممشكالت والمهارات التحميمية –مهارات 
 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

 : b1دراسة الخطوات العممية التي تساعد المرشد عمى فيم المشكمة األسرية من خالل اإلرشاد اإللكتروني .(S1)  

D .االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والحسابات -مهارات  
 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

b2 :عداد موقع لإلرشاد االلكتروني  لتنمية مياراتيم في اختيار وسائل تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في تطوير وا 
  (S3 ).اإللكتروني واستخداميا عمى النحو األمثلاإلرشاد 

Eالحكم الذاتي والمسؤولية والسياق: الكفايات. ـ 
 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

 c1 :تطوير مقدرتو عمى العمل ضمن الفريق والتحمي بالمعايير األخالقية والمينية.( C2) 
 طرق التعمم والتعميم

 شراك الطمبة في العممية التعميمية المحاضرات النظرية . وا 
 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
 استخدام التقنيات الحديثة في عرض المحاضرات الصفية. 
 استضافة اختصاصيين في اإلرشاد واإلصالح األسري إلفادة الطمبة من خبراتيم. 
  (المتزامن وغير المتزامن )التعميم اإللكتروني.  
 التعميم المدمج. 

 طرق التقييم 
 االمتحانات الفصمية والنيائية .
 ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة والقصيرة .
 عمميات تقويم األقران. 
 عمميات تقويم الذات. 
 التقويم المستمر أثناء المحاضرات باستخدام أدوات التقويم المعتمد عمى األداء، والمالحظة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 محتوى المقرر
 طرق التقييم طرق التعمم والتعميم المواضيع مخرجاتال ساعات أسبوع
النشأة التاريخية لمتدخل  1a+ 2a 1.30 األول

 اإللكتروني في اإلرشاد
 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

 . سمم تفدير عددي
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

أىداف اإلرشاد اإللكتروني  1a+ 2a 1.30 األول
 +

استخدامات اإلرشاد 
 اإللكتروني

 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

 . سمم تفدير عددي
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

أنواع جمسات اإلرشاد  1a+ 2a 1.30 الثاني
 اإللكتروني
 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

 . سمم تفدير عددي
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

   1a+ 2a 1.30 الثاني
شبكات التواصل 

االجتماعي و خدمة شبكة 
 االنترنت

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل



  مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 . سمم تفدير عددي
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

النظريات المفسرة   1a+ 2a 3 الثالث
الستخدام شبكات  

التواصل االجتماعي 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

 . سمم تفدير عددي
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

مبادئ وأسس اإلرشاد  1a+ 2a 3 الرابع
 اإللكتروني

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

 . سمم تفدير عددي
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

الخامس  
 +

 السادس

6 1a+ 2a  ميارات المقابمة
اإللكترونية في اإلرشاد 

 األسري

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

 . سمم تفدير عددي
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة



 التعميم المدمج. 

   امتحان منتصف الفصل  3السابع 

 +1a+ 3a 3 الثامن
1b 

األساليب اإلرشادية في  
 اإلرشاد اإللكتروني

 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

 . سمم تفدير عددي
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

 
 التاسع 

3 1a+ 3a+ 
1b 

الخطوات العممية التي 
تساعد المرشد عمى فيم 
المشكمة األسرية من 

 خالل اإلرشاد اإللكتروني 
 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

 . سمم تفدير عددي
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

العاشر  
  +

الحادي 
 عشر

6 1a+ 3a+ 
1b 

الخطوات العممية التي 
تحتاج إلييا المرشد لتقديم 

 ارشاد أسري ناجح
 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

 . سمم تفدير عددي
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

الثاني 
عشر  
  +

الثالث 

6 2a+ 1b  القضايا األخالقية المثارة
التي يمكن أن تعوق 

اإلرشاد األسري عن بعد 
ايجابيات وسمبيات  )

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل



 (التدخل اإللكتروني عشر
األختالفات بين اإلرشاد +

اإللكتروني واإلرشاد 
األسري التقميدي 

 

 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 . سمم تفدير عددي
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

الرابع 
عشر 

 
 

3 1a+ 3a+ 
2b +c1 

كفايات إعداد البرامج 
والجمسات اإللكترونية  

 +
نماذج اإلرشاد 

 .اإللكتروني
دراسة حالة عينة من 

المواقع 
+ 

التدريب عمى كيفية كتابة 
تقرير قصير متضمنا 
قراءة لموقع من مواقع 

اإلرشاد األسري 
 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

 . سمم تفدير عددي
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

 
الخامس 

 عشر
 +

السادس 
 عشر

   االمتحانات النيائية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 مصادر التعمم

 المرجع الرئيسٌ للمقرر
 مشروع - ، مكتبة الممك فيد الوطنيةدليل اإلرشاد األسري اإللكتروني (. 2019).عبد اهلل ناصر السدحان

  .ابن باز الخيري لمساعدة الشباب عمى الزواج، السعودية

 المساندةالمراجع 

 Balela  -  Leobrera, Sandy Jessie Lynn (2019). Online Counselling and 
Guidance Skills, Print/E-mail/Save 100 Pages, Unlimited Copy/ Paste, 
Unrestricted Download, eBook Availability. المكتبة االلكترونية 

 موصي به للقراءة

 اتجاهات طمبة االرشاد النفسي في جامعة اليرموك نحو استخدام اإلرشاد (. 2017).فواز أيوب المومني
 .222-209، (4)44. دراسات العموم التربوية. اإللكتروني

 فاعمية برنامج إرشاد الكتروني عبر شبكات التواصل االجتماعي في تحسين (.  2015). جولتان حجازي
، مجمة جامعة النجاح لألبحاث والعموم مستوى الذكاء االنفعالي لدى عينة من طالبات جامعة األقصى

 .1068-1028،(6)29اإلنسانية، 

 برنامج إرشاد الكتروني في تطوير تصميم الخطة التربوية الفردية من . (2014).نيرمين عبد الرحمن قطب
، رسالة دكتوراه في عمم قبل أمهات أطفال التوحد في مرحمة التدخل المبكر وأثر ذلك عمى أداء الطفل

  .تخصص إرشاد تفسي، جامعة أم القري، السعودية- النفس

 مكتبة الممك فيد الوطنية (اإلرشاد الهاتفي )دليل اإلرشاد األسري(. 2004).عبد اهلل ناصر السدحان ، -
 .مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب عمى الزواج، السعودية

 مادة الكترونيت

دراسة لمواقع في الواليات المتحدة  )توظيف االنترنت في مجال اإلرشاد النفسي التربوي . عمر شريك
، جامعة الجمفة  (األمريكية نموذجًا 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/80820 
 

 حقيبت االرشاد االلكترونٌ

https://roya-tp.com/training_packages/Education-  
 

 برمجياث االرشاد االلكترونٌ

 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=528&sessionID=41 
 دليل اإلرشاد األسرً اإللكترونٌ

https://adillah.org/sound/9# 

.المكتبت الرقميت  لالطالع  علي المجالث العلميت ورسائل الماجستير والدكتوراه والدراساث العلميت مواقع اخرى  
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خطة تقييم المقرر 

 الدرجة طرق التقييم
المخرجات 

a1 a 2 a3 b1 b2 c1 
 - - 6 8 2 14 30 (المنتصف)االمتحان األول 
 - - - - - - - (اذا توفر)االمتحان الثاني 

 5 7 4 8 11 15 50 االمتحان النهائي
  20 اعمال الفصل

مية
فص

ل ال
عما

 اال
ات

ييم
تق

 

 - - - - - - - الوظائف
 - - - - - - - حاالت لمدراسة

 1 1 1 1 1 1 6 المناقشة والتفاعل
 - - - - - - - أنشطة جماعية

 - - - - - - - امتحانات مختبرات ووظائف
 1 1 1 1 1 - 5 عروض تقديمية
 - 1 3 1 2 2 9 امتحانات قصيرة
 7 10 15 19 17 32 100 المجموع

 

 

 االنتحال
يوجد في الجامعة . االنتحال او السرقة األدبية ىو ان يأخذ شخص ما عمال لشخص اخر ويدعي انو عممو

ذا تم اكتشاف االنتحال بالفعل، سيتم تطبيق ىذه السياسة العقوبات تنطبق . سياسة صارمة بشأن االنتحال، وا 
عمى سبيل المثال عن طريق السماح  )أيًضا عمى أي شخص يساعد شخصًا آخر عمى ارتكاب االنتحال

 يختمف االنتحال عن العمل الجماعي حيث .(لشخص ما بنسخ التعميمات البرمجية الخاصة بك عن عمم
نشجعك بشدة عمى العمل في مجموعات، . يشارك عدد من األفراد األفكار حول كيفية تنفيذ المقررات الدراسية

الميم . عمل مشروع او انجاز وظيفة يمكنك العمل معًا في ىذا يعني أنو. تتم معاقبتك عمى ذلك وبالتأكيد لن
من أجل السماح بالتقييم الصحيح يجب عمي . ىو أن يكون لديك فيم كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل

ىذه المتطمبات موجودة . كل االلتزام بدقة بمتطمبات عمل المشروع او الوظيفة كما ىوموضح أعاله ومفصل
 .لتشجيع العمل الجماعي، والفيم الفردي، وتسييل التقييم الفردي، ومنعا النتحال

 


