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اسم المادة   ٔانؼالج انُفغٙ فٙ اإلسشبد ٔانزطجٛكَظشٚخال .1 

 2. رقم المادة 0805922

 (ح،ػًهٙحَظش٘)انغبػبد انًؼزًذح  3
.3 

 (ح، ػًهٙحَظش٘)انغبػبد انفؼهٛخ  3

 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب ال ٕٚجذ

اسم البرنامج  اإلسشبد انُفغٙ ٔانزشثٕ٘ .5 

 6. رقم البرنامج 05

 7. اسم الجامعة انجبيؼخ األسدَٛخ

 8. الكمية انؼهٕو انزشثٕٚخ

 9. القسم االسشبد ٔانزشثٛخ انخبصخ

 10. مستوى المادة دكزٕساِ

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج انذكزٕساِ

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس انهغخ انؼشثٛخ

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2015/2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّغك انًبدح .16

 ال ٕٚجذ

 مدرسو المادة.17

 ،(س.ٌ.ح5-3)، انغبػبد انًكزجٛخ (418)سلى انًكزت  (االعزبر انذكزٕس حغٍٛ انششػخ)انًذسط 

  (h.shraa@ju.edu.jo)، انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ     ( 24539)سلى انٓبرف 

 
  وصف المادة.18

رعًٍ رطجٛمبد نهًفبْٛى انًشزمخ يٍ دٔ. رزُبٔل ْزِ انًبدح يفٕٓو  انُظشٚخ ٔدٔسْب فٙ االسشبد ٔانؼالج انُفغٙ

يذاسط االسشبد ٔانؼالج انُفغٙ ػهٗ يشكالد االفشاد انشخصٛخ انزٙ ٕٚاجَٕٓٓب فٙ انحٛبح  انٕٛيٛخ، ٔػهٗ 

انًشكالد انزٙ رزذاخم يغ رمذيٓى انزشثٕ٘ ٔانًُٓٙ، أ رؼٛك رحمٛك اْذافٓى، أ رظٓش فٙ رفبػالرٓى يغ 

 . نزهك انزطجٛمبدرمٛٛىانًؤعغبد انزٙ ٚذسعٌٕ أ ٚؼًهٌٕ ثٓب، يغ رمذٚى 
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 : أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 

: انطبنجخ األْذاف انزبنٛخ/َزٛجخ نذساعخ ْزا انًغبق، فًٍ انًزٕلغ أٌ ٚحمك انطبنت:األْذاف

  أن يتعرف الطمبة عمى المفاىيم األساسية في االتجاىات النظرية لالرشاد والعالج النفسي، وكيف تفسير
 .ىذه االتجاىات النظرية السموك االنساني

 أن يتعرف الطمبة عمى االجراءات واالساليب العالجية لكل نظرية من نظريات االرشاد والعالج النفسي. 

 أن يتدرب الطمبة عمى االساليب االرشادية والعالجية لكل نظرية من نظريات االرشاد والعالج النفسي. 

  أن يبمور الطالب في النياية اتجاىا نظريا ارشاديا وعالجيا خاص بو بحيث يتضمن المفاىيم التي تفسر
 .السموك االنساني واالجراءات واالساليب العالجية

 
 :ٚزٕلغ يٍ انطبنت ػُذ إَٓبء انًبدح أٌ ٚكٌٕ لبدساً ػهٗ: َزبجبد انزؼهّى

 :الفهم واإلستيعاب- 1

. اعزٛؼبة انطبنت نهًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثبنُظشٚبد االسشبدٚخ 1-1

 .اعزٛؼبة انطبنت نًفبْٛى انُظشٚبد انًزؼهمخ ثطجٛؼخ االَغبَٛخ ٔاالعهٕة االيثم نكم َظشٚخ 1-2

 .اعزٛؼبة انطبنت نالعبنٛت انًزجؼخ انخبصخ فٙ كم َظشٚخ 1-3

 .اربحخ انفشص نهطبنت الخزٛبس انُظشٚخ االسشبدٚخ انزٙ رزفك يغ فهغفخ ٔيُٓجّ ٔرفكٛشِ 1-4

 

:  المهاراث الفكريت والمعرفيت والتحليليت- 2

.      رضٔٚذ انطبنت ثًٓبسح رحهٛم انُظشٚبد االسشبدٚخ ٔانزؼبيم يؼٓب2-1

.      رضٔٚذ انطبنت ثًٓبسح اخزٛبس االعهٕة االيثم نهًشبكم انزٙ عٕف ٚزؼبيم يؼٓب يغزمجالً 2-2

 

 :التطبيقيت/المهاراث الخاصت- 3

 .   رضٔٚذ انطبنت ثبنًٓبسح ػهٗ انزؼبيم يغ انًشبكم ثبعهٕة ٚزغى ثبنؼهًٛخ ٔانًٕظٕػ3-1ّٛ

 . اغُبء انطبنت ثبنًؼهٕيبد االعبعٛخ انزٙ رؤْهّ نهزؼبيم يغ انًشبكم ثًٕظٕػ3-2ّٛ

 . رضٔٚذ انطبنت ثبنًٓبساد انزٙ رزطهجٓب أظبع ٔظشٔف انًغزششذٍٚ يٍ انًشاحم انؼًشٚخ انًخزهفخ3-3

 

 :القابلت للتحىيل/ المهاراث اإلبذاعيت- 4

 . انزأكٛذ ػهٗ لذسح انطبنت ػهٗ االخزٛبس انذلٛك العبنٛت انزؼبيم يغ انًشبكم انزٙ ٚزؼبيم يؼٓب4-1

 . ثُبء لذسح انطبنت ػهٗ االعزفبدح يٍ انُظشٚبد االسشبدٚخ فٙ رؼبيهّ انًغزمجه4-2ٙ

 . رطجٛك انطبنت اعبنٛت االسشبد انًشزمخ يٍ َظشٚخ اسشبدٚخ ػهٗ حبالد اسشبدٚخ4-3

.  رجُٙ انطبنت َظشٚخ اسشبدٚخ ٔانمذسح ػهٗ انذفبع ػُٓب4-4
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى.20

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 
 المتحققة

 المحتىي األسبىع المذّرس
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 حغٍٛ انششػخ. د.أ

 

 

 

األٔل 

: الىحذة االولً

 .يفٕٓو انُظشٚخ ٔرطجٛمبرٓب-  

 .اًْٛخ ٔدٔس انُظشٚخ فٙ اإلسشبد-  

األعئهخ انزٙ ٚجت أٌ رجٛت ػهٛٓب -  

 انُظشٚخ

   

 حغٍٛ انششػخ. د.أ

 

 انثبَٙ
:                    الىحذة الثانيت

 (فشٔٚذ): َظشٚخ انزحهٛم انُفغٙ

 

 

 

 

 

 

 حغٍٛ انششػخ. د.أ

 

 انثبنث
: الىحذة الثالثت

 (آدنش): ػهى انُفظ انفشد٘

   

 

 حغٍٛ انششػخ. د.أ

 

 

 انشاثغ

: الىحذة الرابعت  

: َظشٚخ انؼاللبد انشخصٛخ انًزجبدنخ

 .(عٕنفٛبٌ)

   

 حغٍٛ انششػخ. د.أ

 

انخبيظ 
 :الىحذة الخامست

 (آنظ)انؼالج انؼمهٙ انؼبغفٙ انغهٕكٙ 

 امتحان
منتصف 
 الفصل

  

حغٍٛ انششػخ . د.أ

 

 انغبدط
 :الىحذة السادست

 (ثٛك): انؼالج انًؼشفٙ

   

 حغٍٛ انششػخ. د.أ

 

 انغبثغ  
: بعتالىحذة السا  

 (جالعش): انؼالج انٕالؼٙ

 
 

  

 

 حغٍٛ انششػخ. د.أ

 

 

انثبيٍ 

 ٔانزبعغ

 : الىحذة الثامنت
 :انؼالج انغهٕكٙ

 . انًفبْٛى األعبعٛخ* 

 .َظشٚخ ٔٔنجٙ* 

 َظشٚخ دٔالسدٔيٛههش* 

   

حغٍٛ انششػخ . د.أ

 

 انؼبشش
 :الىحذة التاسعت

: انؼالج انًزًشكض حٕل انًغزششذ

 (سٔجشص)

   

حغٍٛ انششػخ . د.أ

انحبد٘ 

 ػشش
 : الىحذة العاشرة

 .انؼالج انجشطبنزٙ

   

حغٍٛ انششػخ . د.أ

انثبَٙ 

 ػشش
 : الىحذة الحاديت عشر

 .انؼالج انٕجٕد٘

   

حغٍٛ انششػخ . د.أ

انثبنث 

 ػشش
 : الىحذة الثانيت عشر

 .(ثٛشٌ)َظشٚخ انزحهٛم انزفبػهٙ 

   

 حغٍٛ انششػخ. د.أ

 انشاثغ 

 ػشش
 : الىحذة الثالثت عشر

 اإلسشبد االَزمبئٙ ٔانزكبيهٙ

االمتحان 
 النهائي

  

حغٍٛ انششػخ . د.أ

 انخبيظ 

 ػشش
 :الىحذة الرابعت عشر

 ثُبء َظشٚخ شخصٛخ فٙ اإلسشبد
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 :ٚزى رطٕٚش َزبجبد انزؼهى انًغزٓذفخ يٍ خالل انُشبغبد ٔاالعزشارٛجٛبد انزذسٚغٛخ انزبنٛخ

.انٕاججبد ٔانًًٓبد.                  -  انًُبلشبد انصفٛخ.                    - انًحبظشاد ٔانحٕاس-   

.                    رطجٛمبد اسشبدٚخ.                -  انزؼهى انزؼبَٔٙ-   

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة.22

 :ٚزى إثجبد رحمك َزبجبد انزؼهى انًغزٓذفخيٍ خالل أعبنٛت انزمٛٛى ٔانًزطهجبد انزبنٛخ

 %20:رمذٚى ٔػشض ٔسلخ ثحثٛخ ثبحذٖ انُظشٚبد انٕاسدح فٙ انخطخ

 رمذٚى يخطػ نُظشٚخ شخصٛخ ثحٛث ٚزعًٍ ػُبصش انُظشٚخ  

% 15            :االسشبدٚخ ثشكم يزكبيم ًٔٚكٍ رطجٛمّ

% 25     :     انفصمصفيُذايزحبٌ 

 %40                 :       ايزحبٌ َٓبئٙ     

 السياسات المتبعة بالمادة.23

 .أخذ الحضور والغياب في بداية المحاضرة:  والغيابالحضور-أ

 . وال يتم إعادة االمتحان لمطالب الغائب إال بعذر موقع من مكتب مساعد العميد لشؤون الطمبة: اتالغياب عن االمتحان- ب

 . الوقت المحددت في الواجباوعرض النشاطات وتسميم - ج

 متوفرة في القاعة: إجراءات السالمة والصحة- د

 ال يوجد: الغش والخروج عن النظام الصفي- ىـ

عطاء اإلجابات الصحيحة : إعطاء الدرجات- و يتم إعادة أوراق االمتحان لمطالب ليطمع عمى عالمتو، تتم مراجعة األسئمة لمطمبة في القاعة وا 
 . ومن ثم يتم استعادة أوراق االمتحان من قبل المدرس

القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير والكمبيوتر واجيزة : تسيم في دراسة المادةالتي والجامعة بالخدماتالمتوفرة- ر
 .العرض

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 .القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير والكمبيوتر واجيزة العرض

 المراجع.25

 .انكزت انًمشسح، ٔانمشاءاد انزٙ ٚجت ػهٗ انطبنت رغطٛزٓب نهًٕظٕػبد انًخزهفخ نهًبدح - أ

 .داس صفبء: ، ػًبٌالنظريت والتطبيق: اإلرشاد والعالج النفسي(. 2008)انخبنذ٘، ػطب هللا - 
 .داس انفكش: ، ػًبٌنظرياث العالج واإلرشاد النفسي(. 1998)انضٕٚد، َبدس - 
 .داس انغشٚت: انمبْشح، نظرياث االرشاد والعالج النفسي( 1997)انشُبٔ٘، يحًذ -  

 :انًشاجغ األجُجٛخ

- Sharf , S (2011) Theories of Psychotherapy and Counseling: Concept and Cases, brook / Cole 

publishing company. 
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- Corey, G. (2009), Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, Belmont CA: Brooks, 

Colepublishing company. 

- Patterson, C (1999) Theories of Counseling and Psychotherapy, NY: Harper and Raw 

- Shilling, L (2010) Perspectives on Counseling Theories, N J: Prentice Hall, Inc. 

 

- Nelson- Jones, R (2006)Theory and Practice of Counseling and Theory, Sage Publications. 

- Capuzzi, D. and Gross, D (1999) Counseling and Psychotherapy: Theories and Intervention,  

NJ: Merrill. 

- Corsini, R. and Wdding, D (1995) Current Psychotherapy, F.E. Peacock Publishers, Inc. 
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 .انكزت انًٕصٗ ثٓب، ٔغٛشْب يٍ انًٕاد انزؼهًٛٛخ-  ة

 

  معمومات إضافية.26

يٍ انعشٔس٘ اٌ ٚطهغ انطهجخ ػهٗ يحزٕٖ يٕظٕع انًحبظشح لجم انحعٕس، ٔنذٚٓى اعزؼذاد : انًشبسكخ انصفٛخ

يغجك نًُبلشخ انًٕظٕع، كزنك ٚجت اٌ ٚؼذ انطبنت يجًٕػخ يٍ األعئهخ حٕل انًٕظٕع نٛزى يؼبنجزٓب اثُبء 

انًحبظشح ارا نى ٚزى يؼبنجزٓب خالل انًُبلشخ، ٔرغهى ْزِ االعئهخ انٗ اعزبر انًبدح فٙ َٓبٚخ انًحبظشح ٔسثًب 

ٔعٛمٕو انطهجخ ثبنزطجٛك انؼًهٙ نالجشاءاد ٔاالعبنٛت انؼالجٛخ نكم . ٚغزخذو ثؼط ْزِ االعئهخ فٙ االيزحبَبد

 .ارجبِ َظش٘
 

 

 13/9/2015: التاريخ: ------------------------ التوقيعحسين الشرعة. د.أ: اسم منسق المادة

 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع: ------------------------- رئيس القسم

 --------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة

 ------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد

 :نسخة إلى
 رئيس القسم

 مساعد العميد لضمان الجودة
 ممف المادة


