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 وصف المادة:

الوقائي وانواعة. ان االرشاد الوقاائي يعترار مان اهاط الااري التاي تعناي في االرشاد تتناول هذه المادة التعريف 
رالتحصااين  اااد االصااارة والوقاااوال رااااا ماان تااا ل التوعياااة والترصاار الفاااراد الم تمااا    ااوا   انااا  االصاااارا  

ياة االولياة  الاانوياة  والع  ييا تماعية  ا اديمية  نف اية  او صاحية. تتعارل الماادة الاة  افاة اناواال الوقاياة 



الم تما  راتااا  شار االصاارة راا   علة ا اس م ااعدة  ميا  افاراد او الاالاة ان عملية االرشاد الوقائي ترنة 
 ا اراب او مش    الحياة النف ية والترروية وغيرها قرل وقوعاا او اانا  حدوااا او رعد ان يتط معال تاا. 

مال ن رة االنتشار ومفاوط العوامل الوقائية والعوامل  ما تعرل المادة المفاهيط اال ا ية في االرشاد الوقائي 
 والتي تزيد من احتمالية حدوث المرل  وا   ان  العوامل ريئية  شتصية  او عائلية.التارة 

 يؤ د العلما  ران تح ين وتاوير العوامل الواقية هي اف ل ا تراتي ية للوقاية.
متدرب فاي االرشااد الوقاائي راا يلاط رااا و اذلل ففاي ال از  ان هذة المادة تعرل المرادى  الت عة والتي علة ال

الااني من المادة تتعرل لنماذج ا ا اية فاي الم تما  العرراي والتاي تتالاب مان المرشاد الوقاائي الرحاث عنااا 
  ومعرفة محتواها وا راراا و يفية تشتيصاا و ذلل معال تاا ان تتالب ذلل

 المقدمة والمبادىء التسعةالفصل األول: 
 المرادى  الت عة

 مفاهيط ا ا ية في االرشاد الوقائي
 العوامل الواقية والعوامل التارة
 ن ب الحدوث ون ب االنتشار
 الفصل الثاني: انواع الوقاية

 الوقاية االولية
 الوقاية الاانوية
 الوقاية الاالاة

 الفصل الثالث: االستراتيجيات المرتكزة على النظام
 التو اا  اال تراقية

 ينالتم 
 تغيير النظاط وتغير االشتاص

 الفصل الرابع: البعد الجديد للوقاية
 الوقاية هدف
 الوقاية تم ين

 الوقاية تتعامل م  م تويا  االنظمة
 الفصل الخامس: بناء الخصائص االيجابية في الوقاية االولية

 الادرة علة التعافي



 عوامل واقية داتل العائلة
 عوامل واقية داتل المدر ة

 واقية داتل الم تم عوامل 
 الفصل السادس: قاعدة روبى وارون

 االوعي الذاتي للشتص ال عيد
 ال عادة االصلية وم االتاا عند  يل مان وراتر ون

 ارعاد الانا  النف ي
 االن ياب

 العافية االنفعالية
 الفصل السابع: مهارات الحياة والوقاية

 ماارا  ا تماعية
 ماارا  نف ية

 ماارا  ا تماعية
 ماارا  ظرفية

 الفصل الثامن: االستراتيجيات المعرفية
 الاري العامة للتاايف
 حل المشا ل الوقائي
 التعليما  اال تراقية
 التعامل م  ال غا

 االاارة المعرفية
 الفصل التاسع: التدريب على المقاومة االجتماعية

 التاايف العاافي
 اعادة الرنا  المعرفي
 التعامل اال تراقي

 علة التف ير الذاتي واعاا  المعلوما التدريب 
 الفصل العاشر: تحسين القدرات االجتماعية

 الادرة اال تماعية والماارة اال تماعية



 عناصر الماارة اال تماعية
 التدريب علة فاط وتمييز المشاعر

 التدريب علة ااارة االنفعاال 
 االصغا  مفتاح للع قا  ال يدة

 الذا التدريب علة ماارة تو يد 
 الجزء الثاني: نماذج النواع الوقاية

 الفصل االول: اضطرابات القلق العصابي
 الفصل الثاني:اضطرابات تقلبات المزاج

 الفصل الثالث: اضطرابات العصاب الذهاني
 الفصل الرابع: اضطرابات االدوية النفسية واالدمان

 
 
 

 

 نتائج التعلم: 
وع قتة في الوقائي االرشاد أن يعرف الاالب رش ل أ ا ي اريعة المهارات المعرفية اإلدراكية:  -1

وع قته ر وانب الحياة المتتلفة  وأن يدرل الع قة المترادلة رين ال وانب الرئي ة االرشاد النف ي. 
 . انواال الوقاية الا ث.  الم ونة لل لول اإلن اني وتأايرها علة

والادرة علة فاط الع قا  اال ر  ا  االتصال والتواصل ومناا ماار المهارات النفسحركية األدائية:  -2
 اإلن انية المترادلة رش ل أف ل.

نظاط اال ر  وهي ماارا  تتعلي رالمال وأت قيا  المانة واألدا  في جتماعية: االالمهارات العاطفية  -3
 .والنظاط اال تماعي

 أدوات التقييم:  -4
 امتحانا  قصيرة -                   تاارير و/أو أرحاث قصيرة و/ أو مشاري        -
 تاديط لألرحاث والتاارير -وا را  ريتية                                                     -

 امتحانا  مرحلية وناائية -
 أساليب التدريس:



 درا ا  ميدانية  -رحوث وتاارير    -مناقشا  وتمارين وأعمال صفية     –محا را  صفية.     -
 أسس التقييم:

 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات
  20 االمتحان األول )  تاري (
  20 االمتحان الااني )  تاري (
  40 االمتحان الناائي )  تاري (

  20 امتحانات قصيرة وأبحاث وتقارير
 

  100 المجموع:  

 
 

 

 

 

 :توزيع المادة على الفصل الدراسي
 

 مالحظـــات الموضــوع التــاريخ األســبوع
 األول
 

  .   الفصل االول 

 الثاني
 

  الفصل االول  

 الثالث
 
 

  الفصل التامس 

  الفصل الخامس  الرابع
 الخامس

 
 

  الفصل التامس 

  الفصل الااني   السادس



  

 السابع
 الثامن 
 التاسع
 العاشر

 الحادي عشر
 الثاني عشر
 الثالث عشر
 الرابع عشر

 الخامس عشر 
 السادس عشر 

 الفصل الثاني 
 الفصل الاالث
 الفصل الاالث
 الفصل الاالث
 الفصل الرار 
 الفصل الرار 
 الفصل الرار 

 الفصل ال ادس
 الفصل ال ادس

 مرا عة
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة الحضور والغياب:
للمادة ردون عذر مر ي أو قار  يارله %( من ال اعا  الماررة 15ال ي مح للاالب رالتغيب أ ار من )

%( رعذر مارول يترتب علة ذلل اعترار الاالب من حرًا من المادة في حالة قرول العميد 20عميد ال لية أو )
 للعذر   رينما يعترر محرومًا وت ون ع مته في المادة )صفرًا( في حالة عدط قرول العميد للعذر.

 : العبء الدراسي المتوقع
 (  اعا  أ روعيًا في درا ة هذه المادة.6يتوق  أن يا ي الاالب علة األقل )  معدل عاط

 المراجع الرئيسية:
 نشرة مادة االرشاد الوقائي  تاليف الد تورة ريما غيشان -
 نشرة من مادمة في علط النفس اال ليني ي تاليف الد تور وليد ال ي ني  -

 المراجع المساندة:  -
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- American Psychological Society (APS). www.psychologicalscience.org/links.htm 
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http://www.personal.psu.edu/faculty/n/x/nxd10/biologic2.htm 

- Psychology Tutorials: http://psych.hanover.edu/krantz/tutor.html 

- The Opportunity of 

Adolescencehttp://www.winternet.com/~webpage/adolescencepaper.html 
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- Mental Health Infosource:Disorders. http://www.mhsource.com/disorders/ 
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