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 كؤرس بووك

Course Book 

 ناوي بابةت. 1  ثرؤطرامي ريَنمايي دةروونيديزايينكردني 
 مامؤستاى بةرثرس. 2  تانية وصفي عبداهلل

 بةش / كؤليَذ. 3  ريَنمايي ثةروةردةي و دةرووني / ثةروةردة

 tanya. abdwlla@ su.edu.krdمييل:الا

 :رقم اهلاتف )اختياري(

  زانياري بؤ ثةريوةندي. 4

 

 كاتذميَري تيؤرى 3
  

 خويَندن لةهةفتةدايةكةكاني .5
  

 ذمارةى كاتةكاني كاركردن. 6 كاتذميَر25
 

 course) . رمز المادة7 

code) 

 ئةكادميي يةكيةويَشةب دا كارم كردمان سالَلةهة ، وةتةواوكرد 7002خويَندني زانكؤم لةسالَي 
تويَذةر ( لةبةشدا لةبةشي ثةروةردةو دةروونزاني لة زانكؤي سةالحةددين بةناونيشاني )ياريدةدةرى 

، وة بةشدارى ضةندين كارو ضاالكيم كردوة لةبةش وةكو ليَذنةر جرد و ليَذنةى نةهاتووةكان و 
ليَذنةى كؤمةالَيةتي و ليَذنةى تةندروسيت و سةالمةتي ، تا ئةو كاتةى كة لةخويَندني باالَ ماستةر 

تةواوكدرنى ماستةر نازناوى  لة ثسثؤرى دةروونزاني ثةروةردةيي . دواى 7000وةطريام لةسالَي 
زانستيم بووبة )مامؤستاي ياريدةدةر( بؤ ماوةى ضوار سالَ وانةم طوتةوة لةبةش و زؤربةى بةشةكاني 
ترى كؤليَذى ثةروةردة ، تا ئةو كاتةى كة لة خويَ،دني دكتؤراه وةرطريام لة ثسثؤرى ريَنماي 

وة  7070ا لةسالَي هيَنؤرام بةدةست ، وة برؤوانامةى دكت 7002ثةروةردةي و دةرووني لةسالَي 
  ئيَستا نازنازة زانستيم )مامؤستاية ( . 

االكاديمي  . البروفايل٨

 للتدريسي

 
 
 
 
 
 

ضةمكي ثرؤطرامي ريَنمايي دةروونى، جلساتي ريَنمايي ، ديزايينكردني ثرؤطرامي ريَنمايي 
.ريَنمايي دةرووني ثرؤطرامي ريَنماي دةرووني ، شيَوازةكاني   نماذجيدةرووني ،   

. المفردات الرئيسية للمادة ٩

Keywords 

. نبذة عامة عن المادة٠١  

ديزايينكردني ثرؤطرامي ريَنمايي دةرووني بابةتيَكي طرنطة لةبابةتةكاني ريَنمايي دةرووني كة طرنطي بة ضؤنيةتي  -1
بريتية لة كؤمةلَيَك ضاالكي دةكريَت  كة   ديزايينكردني ثرؤطرام و ذمارةى جلساتةكان دةدات . وة بةم شيَوةية ثيَناسة

ريَنمايي كة ثةيوةنديان بةيةكةوة هةية ، ئاماجني طشيت و تايبةتي هةية ، وةهةروةها ئاماجني بريتية لةوةى كة 
يارمةتى ثيَشكةش بةو ريَنماييكراوانة بكات  كة كيَشةكانيان هاوشيَوةية  بؤ ئةوةى ضارةسةريان بكات و دووبارة 

 ن بؤ بطةريَنيَتةوة .طوجنانيا

فيَربوون و تيَطةيشتني تاك بة ضةمك و بنةماو هةنطاوة سةرةكيةكاني ديزايينكردني ثرؤطرامي ريَنماي دةرووني دةبيَتة هؤي ئةوةى 
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ني كة ببيَت بةر يَنمايكاريَكي سةركةوتوو لة ديزايينكردني ثرؤطرام دا ، كة بةهؤيةوة دةتوانيَـت سةركةوتوبيَـت لة ضارةسةركرد
طرفتةكاندا . شارةزاببون لةم بابةتةدا وا دةكات كة ريَنمايكار  تواناكاني خؤي بناسيَـت لة درست كردنى ثرؤطرام و دا و ليَهاتووي 

بةكاري بهيَنيَـت لة ثرؤطرامةكةيدا بةثيَ طوجناوي لةطةلَ جؤرى لةكامة تيؤرو كامة شيَوازي ريَنماييدا هةية تاوةكو بتوانيَـت 
 رى كةسايةتي ريَنماييكراوةكةدا . كةيسةكةو جؤ

لةسةرتاي ئةم بابةتةدا فيَرووني ضةمكي ديزايينكردني ثرؤطرامي ريَ،مايي دةروونية، وة لة دواييدا ناسني و زانيين ئاماجنةكان و 
هةنطاوةكاني طرنطي و خزمةتةكاني ثرؤطرامي ريَنمايي دةروونية ، وة هةروةها فيَربووني جؤرةكاني جلسات و ضؤنيةتي 

  ديزايينكردني ثرؤطرامي ريَنماي دةرووني بة شيَوةيةكي ئةكادميي و زانستيانة .

ئةطةر قوتابي بتوانيَـت هةموئةمانة فيَرببيَـت ئةوا دةتوانيَت كارى دةست بكةويَت لة بوارى ثسثؤريةكةى خؤيدا  و لة شويَنة 
ئةو كةسانة بكاتك ة ديَنة الى و ئةو بؤ ريَنمايكردن و ضارةسةركردني تايبةتةكاني تايبةت بة ثسثؤرى خؤي و يارمةتي ثيَشكةشي 

 طرفتةكاني .. 
 أهداف المادة .١١

 ساريَچەمك و زانیاری بنەماو یاسا و  :كی  امانجی دیزایینكردنی پرۆگرامی رینمای دەروونی ئەوەیە كە كۆمەلئ

 ەی گونجاو لەگەل  بكات مامەل  ن دەروونی باش دیزایكی ت پرۆگرامی  ئەوەی بتوانی  ن بكات بۆپی شكەش بە قوتابیەكا
ەوە ژیانی ئاسای خۆیان و ئەگەر ئەوەش نەكرا تەنانەت تبكات دووبارە بگەری   ماییكارەكانیدا بكات و وایان لی  نری  

ای شارەزاكردنی قوتابی بە كت هەر باشە . كە ئەمەش لە ری  كچووەنەكەشیان بكری  ەتی تی  كەمكردنەوەی حال  
دوسری " نموژجی ابو غزالە "  نموژجیە وەكو )ـت نمونەی ئەمانمای دەروونی دەكری  نپرۆگرامی ری  نماژجی 

وازی نمایی و ئامرازو تقنیاتەكان وەكو )شی  وازكانی ری  نموژجی بوردر ودوری  ... ( وە شارەزاكردنیان بەشی  
دەكات ی هەموو ئەمانە وای لی  ربون وشارەزابوونكخستنی خود  .... ( . كە فی  ازی ری  وچاالكی خودی " شی  

و خزمەت بە بوارەكەی خۆی بكات . تدەربچی   ی باش وسەركەوتوووی لی  نمایكاری كری    
. 

الطالب:. التزامات ٠١  
لەكاتی  ، بەشداریكردنی رۆژانەی ناوپۆلت پابەند بن بەئامادەبوونیان لەپۆلم لەقوتابیەكان كردووە كە دەبی  داوا
.نمایی دەروونی .كی ری  ئەمانەشدا دروستكردنی پرۆگرامی   " وەلەگەل  وانەكە كردنی بابەتی ؤگوگفت  

 
 

 . طرق التدريس١١

 .  تـويست بەكار دي  پي   ش بەپی  ؤلەم بابەتەدا تەختەو ملزمەو داتاش

نيابوون ت لەناو پۆلدا پرسيار ئاراستەی قوتابيان دەكري ت بۆ دل  ـبەالم ري گای وانەووتنەوە بەري گای گفتوگۆ دەبي  

 ڕبوونی بابەتەكە .لەوەرگرتن و في  

 

 ظام التقييمن. ١١ 

 ( وستوزع على النحو التالي:011أساليب التقويم: الدرجة الكلية من )

 درجة 01                             امتحان نصفي       -

 درجة 01                    تقارير والمشاركة الصفية -

 درجة 01                          االمتحان النهائي      -

 
 . نتائج تعلم الطالب ١١

كی سەركەوتوو پرۆگرام دروست بابەتەدا ئەوەيە كە چۆن بتواني ت وەك ري نمايكاري   ربوونی قوتابی لەمبەرهەمی في  

ركردنيان بكات كەدي نەالی بۆ چارەسةجلسات ديار بكات  تاوەكو بتواني ت چارەسةری ئەو كەيسانە بكات و ژمارەی 

 نماييكراوەكان .بۆ ري   گەراندنەوەی ژيانی ئاسايی و

روونی و نەخۆشخانەی بتوانن خزمەت بكەن لەنۆرينگەی دە كە ئەمانەش وای لي دەكات كەلەچەندين شوي ن

ت كە چ تيۆري ك و ـبە بواری ري نمايی كردن . وە لەهەمان كاتدا في ر دەبي   كخراوەكانی تايبەتدەروونی و ري  

 نماييكراوەكە .جۆری كەيسەكەو جۆری كەسايەتی ري   تە سەردەوەستي   كەئەمەش بژی شي وازي كی ري نماييكردن هەل  
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 . قائمة المراجع والكتب١١

 –، عالم الكتب ، قاهرة  0891، 2التوجيە واالرشاد النفسي ، د. حامد عبدالسالم زهران ، ط -0

 مصر .

االرشاد النفسي ) االتجاه المعاصر إلدارة السلوك اإلنساني ( ، د.اسؤ سعيد صالح، م. حسين  -2

 .2102، 0وليد حسين عباس ، ط

االساليب والبرامج االرشادية، د. سلمان جودة مناع الشمري ، د. محمود كاظممحمود  -0

 العراق . –، بغداد 2102التميمي، 
 . المواضيع١١ اسم المحاضر

 

اىل حماضرة  حماضرة االوىل 
 الثانية

 
 
 

 
اىل حماضرة  الثالثةمن احملاضرة 

 الرابعة
 
 
 

 
اخلامسةمن احملاضرة  

 
 
 

اىل حماضرة سادسة من احلاضرة ال
 السابعة

 
 

 الفصل االول

 . مقدمة 

 . تعريف الربامج االرشادية 

 .احلاجة اىل بناء برامج االرشادية 

 . أهداف بناء الربامج االرشادية 

 الفصل الثاني

 . السمات العامة لربنامج االرشاد النفسي 

 . فوائد برامج االرشاد النفسي 

 . االسس اليت يقوم عليها بناء برامج االرشاد النفسي 

 الفصل الثالث

 . خطوات بناء الربامج االرشادية النفسية 

 الفصل الرابع

 منوذج الدوسرى .  -1

 غزالة .منوذج ابو  -2

 منوذج برودرز ودرورى . -2
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الثامنةمن احملاضرة   
 
 

 
 

 منوذج سليمان . -4

 منوذج ايزينربج وديالني . -5

 منوذج اوكون . -6

 منوذج كارخوف . -7

 منوذج هانسن وزمالئه . -8

 منوذج االرشاد املنظومي . -9

 منوذج حتقيق الذات برامرو شوسرتوم . -12

  

 الفصل اخلامس

  . بعض أساليب الربامج االرشادية 

 اسلوب التنظيم . -1

 الذات . اسلوب فعالية -2

 اسلوب العقالني االنفعالي . -2

 اسلوب توكيد الذات . -4

 

 . المواضيع التطبيقية )إن وجدت(١٨ 
 

 االختبارات. ١٩

 انشائي: . ١

 مايي دةرووني بكة .نمي ريَاثيَناسةى ثرؤطر
 جلواب ا

تايبةتي هةية ، بريتية لة كؤمةلَيَك ضاالكي ريَنمايي كة ثةيوةنديان بةيةكةوة هةية ، ئاماجني طشيت و 
وةهةروةها ئاماجني بريتية لةوةى كة يارمةتى ثيَشكةش بةو ريَنماييكراوانة بكات  كة كيَشةكانيان هاوشيَوةية  

 بؤ ئةوةى ضارةسةريان بكات و دووبارة طوجنانيان بؤ بطةريَنيَتةوة .

 

 . صح أو خطأ: 2

صحح ما واذا كانت العبارة خاطئة للعبارة اخلاطئة  (X)للعبارة الصحيحة وعالمة  ( √) ضع عالمة 
 .حتته خط
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 سيَ جؤرى سةرةكي لة جلساتي ريَنمايي دةرووني هةية . - أ

 اجلواب 
 √ - أ

 
 
 : . الخيارات المتعدده١

 أختر الجواب الصحيح من بين عدة االجوبة للعبارات التالية:

 كي يزايينكردني ثرؤطرام دا بةشيَوةيةدةبيَت ريَنمايكار لةكاتي د - أ

 (دةرووني, بابةتي , خودي )

 الجواب 

  بابةتي - أ

 مالحظات اخرى 

 

 . مراجعة الكراسة من قبل النظراء١١

   

 

 


