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 وصف المقرر المختصر

ىدف ىذه المادة إلى التعرف عمى مفيوم الوقاية، والعوامل التي أدت إلى ظيور عمم النفس الوقائي ونشأتو، وكيفية ت
بناء الخصائص االيجابية لدى األفراد، ومستويات الوقاية وأنواعيا، والنموذج الفريد لموقاية وعالقة الوقاية بالتمكين، 

والبعد الجديد لموقاية، والوقاية اليومية، والعالقة بين الوقاية اليومية والرفاه النفسي الذاتي والتركيز عمى مفيوم التعافي، 
والعافية النفسية، والجسدية، واالجتماعية وتحسين الميارات االجتماعية، وبناء مفيوم ذات ايجابي من خالل التركيز 
عمى جانب القوة ودور االستراتجيات المعرفية السموكية في الوقاية من المشكالت النفسية، وتحسين األداء الوظيفي 

والتركيز عمى العوامل التي تمكن األفراد من عيش حياة مرضية ، وتوظيف قدراتيم إلى أقصى حد . العام لألفراد
 .ومناقشة العديد من البرامج الوقائية. ممكن وصوال إلى الرضا عن الذات وعن اآلخرين

 اهداف المقرر
بعد االنتياء من دراسة المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادر عمى أن يتعرف عمى األسس ومبادئ ومناىج البرامج 

اإلرشادية ، فاعمية البرامج اإلرشادية في مواجية المشكالت األسرية،الفروق بين البرامج اإلرشادية والتدريبية واألسرية 
عند تصميم البرامج اإلرشادية،تخطيط البرامج اإلرشادية، ميارات إعداد وتنفيذ الحقيبة اإلرشادية، ميارات، البرامج 

اإلرشاد األسري الوقائية،  تصميم البرامج اإلرشادية من خالل اإلرشاد اإللكتروني، ميارات تسويق البرامج اإلرشادية، 
إدرة الجودة الشاممة عند تصميم البرامج اإلرشادية، نماذج تطبيقية لمبرامج اإلرشادية والوقائية، تقويم البرامج اإلرشادية، 

 . الصعوبات والمعوقات التي تنتج عند بناء وتطبيق البرامج اإلرشادية

 

 

 

 



  -(CILOs) مخرجات التعمم
A .الفهم النظري –المعرفة 

 :عند اكمال متطمبات المقرر، سيتمكن الخريج من

a1 :اإلرشاد الوقائي مفيوم واإلستراتيجيات المتضمنة في  شرح المفاىيم والمصطمحات(K1) 
a2:  المقارنة بين كافة اإلستراتيجيات المتعمقة باإلرشاد الوقائي وتصنيفيا عمى نحو عممي(K2)  

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

a3 :لموضوع من موضوعات اإلرشاد الوقائي ةمختصره وفاعل وقائية  ارشاديوتصميم بروشورات (K4)  
C .الحل العام لممشكالت والمهارات التحميمية –مهارات 

 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

: b1 البرامج الوقائية نقد برنامج من  (S1)  

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

b2 :في اعداد عرض تقديمي لموضوع من موضوعات اإلرشاد الوقائي المتعمقة باألستراتيجيات الوقائية اختبار مقدرتو .
(S3 )

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

 c1 :تطوير مقدرتو عمى العمل ضمن الفريق والتحمي بالمعايير األخالقية والمينية.( C 2).  

 طرق التعمم والتعميم

 شراك الطمبة في العممية التعميمية . المحاضرات النظرية وا 
 التحميل واالستنتاج .
 العصف الذىني. 
 المشاريع الفردية أو التشاركية .
 استخدام التقنيات الحديثة في البحث عن المادة العممية المتخصصة. 
  (المتزامن وغير المتزامن )التعميم اإللكتروني 
 التعميم المدمج 

 طرق التقييم
 االمتحانات الفصمية والنيائية .
 ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة والقصيرة .
  قائمة تقديرعمميات تقويم األقران من خالل.  
 التقويم المستمر أثناء المحاضرات باستخدام استراتيجيات التقويم المعتمد عمى األداء، والمالحظة. 

 

 



 محتوى المقرر

 طرق التقييم طرق التعمم والتعميم المواضيع مخرجاتال ساعات أسبوع
العوامل التي أدت  a1+  a2 3األول  

عمم  إلى ظيور
النفس الوقائي 

 اإليجابي

- تعريفاتو–نشأتو ) 
مفاىيم أساسية في 

  (اإلرشاد الوقائي

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم الفعمي 

ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة
أسس العافية  a1+  a2 3الثاني 

والوقاية 

 

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم الفعمي 

ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة
العافية والوقاية في  a1+  a2 3 الثالث

 الصحة النفسية

 

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم الفعمي 

ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة
العافية والوقاية  a1+  a2 3 الرابع

اليومية 
  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 

. العممية التعميمية
 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء



 (المتزامن
 التعميم المدمج 

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم الفعمي 

ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة
 

الخامس 
 
 
  

3 a1+  a2  استراتيجيات العافية
والصحة في 
 الصحة النفسية

 

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج  

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم الفعمي 

ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة
 السادس 
 

3 a1+  a2  االرشاد لمعافية
 والوقاية

 

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم الفعمي 

ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة
امتحان منتصف   3السابع 

الفصل 
- - 

تطبيقات العافية  a1+  a2 3 الثامن
 والوقاية

 

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم الفعمي 

ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة
العافية الشخصية،  a3 + b1 3 التاسع

االرشاد الفردي 
  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 

. العممية التعميمية
 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت



 والعمل الجمعي

العافية العالقاتية 
برامج األسرة 
 والمدرسة

 

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم الفعمي 

ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة
 a3 + b1 3العاشر 

 

مبادرات العافية 
والوقاية مع 
الجماعات  

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم الفعمي 

ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة
الحادي 
 عشر

3 c1+ b2   

 
تصميم وتنفيذ وتقييم 

   البرامج
  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 

. العممية التعميمية
 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم الفعمي 

ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة
 

الثاني 
 عشر

3 a1+ c1 +  
b2+ b3 

عرض نماذج لبرامج 
وقائية كنماذج أمام 

 الطالب

 

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم الفعمي 

ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة



 
الثالث 
 عشر

3 a1+ c1 +  
b2+ b3 

      برامج وقائية مقترحة
 الوقاية من )   

إساءة استخدام 
العقاقير التدخين، 
- الكحول، المخدرات 
الوقاية من اإلساءة 
بأنواعيا وخاصة 
لمطفل العدوان، 

 (التنمر

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم الفعمي 

ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة
a1+ c1  الرابع عشر +  

b2+ b3 
 برامج وقائية مقترحة

الوقاية من )
االضطرابات النفسية 

- القمق، اإلكتئاب)
الوقاية من الضغوط 

الوقاية . - النفسية
من السموكات 
. - المضادة لممجتمع

الوقاية من التسرب 
الوقاية . - المدرسي

من العنف المدرسي 
 .  (والمجتمعي

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في البحث

 .عن المادة العممية المتخصصة
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

. اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم الفعمي 

ممف الطالب، والتقويم : وأدواتو
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

الخامس 
عشر 
  +

السادس 
 عشر 

   االمتحانات النيائية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مصادر التعمم

 المرجع الرئَسٌ للمقرر
 دار الفكر ناشرون االرشاد النفسي لمعافية والوقاية(. 2019).سيام أبو عطية و محمد الخوالدة ،

  ,وموزعون

 المساودجالمراجع 
 نزيو  :، كتاب مترجممشکالت الطمبة وأساليب المساعدة فيها( 2008)لز شيفر، ىوارد ميممان رشا

 .األردن: حمدي ونسيمة داوود، دار الفكر

-  موصي تً للقراءج

 مادج الكترووَح

غالة محمد رشَد االسدً.د.الحاجح لالرشاد الوقائٌ ا/ إرشاد وقائٌ/ المرحلح األولي  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bzpkziwx3Sc 

العىوان اإلرشاد الوقائٌ. المحاضرج إلي طالب المرحلح األولي  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJAo2QZVlJ8 

 

التدخَه)تروامج االرشاد الوقائٌ  ) 

https://www.youtube.com/watch?v=ol37CYqwz2g 

 

٢٠٢٠|| دٍسمثر ٢٩كتاب االرشاد الوقائٌ مع االستاذج سمر  
https://www.youtube.com/watch?v=AeousKn3XaU 

.المكتثح الرقمَح  لالطالع  علي المجالخ العلمَح ورسائل الماجستَر والدكتوراي والدراساخ العلمَح مواقع اخرى  

 

 

 خطة تقييم المقرر

 الدرجة طرق التقييم
المخرجات  
a1 a2 a3 b1 b2 c1 

 - - - 3 12 15 30 (المنتصف)االمتحان األول 
 - - -  - - - - (اذا توفر)االمتحان الثاني 

 - 5 20-  15 10 50 االمتحان النهائي
  20 اعمال الفصل

مية
فص

ل ال
عما

 اال
ات

ييم
تق

 

 1 1 1 1 1 1 6 الوظائف
 - - - - - - - حاالت لمدراسة

 1 1 1 1 1 1 6 المناقشة والتفاعل
 2 - - - - - 2 أنشطة جماعية

 - - - - - - - امتحانات مختبرات ووظائف
 2 2 2 - - - 6 عروض تقديمية
 - - - - - - - امتحانات قصيرة

 6 9 24 5 29 27 100 المجموع

https://www.youtube.com/watch?v=Bzpkziwx3Sc
https://www.youtube.com/watch?v=oJAo2QZVlJ8
https://www.youtube.com/watch?v=ol37CYqwz2g
https://www.youtube.com/watch?v=AeousKn3XaU


 

 االنتحال
يوجد في الجامعة سياسة صارمة بشأن . 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 أيًضا عمى أي شخص يساعد شخصًا . االنتحال، وا 
 .(عمى سبيل المثال عن طريق السماح لشخص ما بنسخ التعميمات البرمجية الخاصة بكم نعمم )آخر عمى ارتكاب االنتحال

نشجعك بشدة . يختمف االنتحال عن العمل الجماعي حيث يشارك عدد من األفراد األفكار حول كيفية تنفيذ المقررات الدراسية
عمل مشروع او انجاز  يمكنك العمل معًا في ىذا يعني أنو. تتم معاقبتك عمى ذلك عمى العمل في مجموعات، وبالتأكيد لن

من أجل السماح بالتقييم الصحيح يجب عمي كل . الميم ىو أن يكون لديك فيم كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل. وظيفة
ىذه المتطمبات موجودة لتشجيع العمل . االلتزام بدقة بمتطمبات عمل المشروع او الوظيفة كما ىوموضح أعاله ومفصل

 .الجماعي، والفيم الفردي، وتسييل التقييم الفردي، ومنع االنتحال

 


