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 منّسق المادة .16

 ال يوجد
 

 مدرسو المادة.71

 ،(24466) ، رقم الهاتف(ر ،5-4) ، الساعات المكتبية(الطابق الثالث) رقم المكتب( عادل طنوسالدكتور المدرس )
 )a.tannous@ju.edu.jo (البريد اإللكتروني

 
 وصف المادة.71

انًبدح ٚزى رٕسٚع انطهجخ عهٗ يزاكش يزخصصخ فٙ يغبالد يضم اطبءح انزعبيم يع االغفبل، فٙ ْذِ 

، يزاكش ػ ٔانزأْٛم، يزاكش انعالط انُفظٙيالعٗء انُظبء انًعُفبد، يزاكش االؽذاس، يزاكش االصال

 .يعبنغخ االديبٌ

mailto:a.tannous@ju.edu.jo
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 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهذاف انتانيح فمه انمتىلع أن يحمك انطانة/انطانثحوتيجح نذراسح هذا انمساق، :األهداف: 
 اٌ ٚزذرة انطبنت عهٗ رطٕٚز ثزَبيظ ارػبد٘ نزمذٚى انخذيبد االرػبدٚخ ٔرُفٛذِ ٔرمٛٛى فبعهٛزّ. -

يٍ خاالل نعات اٌ ٚزذرة انطبنت عهٗ اطزخذاو ٔارمبٌ يٓبراد االرػابد انفازد٘ ٔيزبثعاخ ؽابالد فزدٚاخ يؾاذدح -

 .ٛذاَٛخ ٔانًُذعخاالدٔار ٔانًًبرطخ انً

يٍ خاالل نعات ارػابدٚخٕعابد براد االرػابد انغًعاٙ ٔيزبثعاخ يغًاٌ ٚزذرة انطبنت عهٗ اطزخذاو ٔارمبٌ يٓا -

 . االدٔار ٔانًًبرطخ انًٛذاَٛخ ٔانًُذعخ

ًٍ خااالل نعاات االدٔار اٌ ٚزااذرة انطبناات عهااٗ اطاازخذاو ٔارماابٌ يٓاابراد ثُاابء ٔرُفٛااذ ثاازايظ انزٕعٛااّ انغًعااٛ -

 .انًٛذاَٛخ ٔانًُذعخٔانًًبرطخ 
 

  عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند: 
 

 انفهم و اإلستيعاب: -1

 انزعزف إنٗ انًفبْٛى ٔانًجبدٖء ٔانمٛى ٔاالخاللٛبد انزٙ رمٕو عهٛٓب عًهٛخ االرػبد.:1-1

 االرػبد.انزعزف عهٗ انخطٕاد ٔانفُٛبد ٔانًٓبراد انالسيخ نعًهٛخ :1-2

 

 :انمهاراخ انفكزيح و انمعزفيح و انتحهيهيح -2

 انزًكٍ يٍ رؾهٛم انظهٕن )طهٕن انًظززػذ( ٔيؼكالرّ انزكٛفّٛ ٔانُٕارظ االَفعبنٛخ ٔانًعزفٛخ انًزرجطخ ثّ.:2-1

 : انزًكٍ يٍ رؾهٛم عُبصز انعًهٛخ االرػبدٚخ ٔيزطهجبرٓب يٍ ؽٛش دٔر كم يٍ انًزػذ ٔانًظززػذ.2-2

 
 انمهاراخ انخاصح/انتطثيميح:-3

 رؾذٚذ خصبئص انًزػذ ٔاالرػبد انفعبل.:3-1

 انمذرح عهٗ فٓى انًؼكهخ ٔرؾذٚذْب ٔرؾذٚذ اثعبدْب.: 3-2

 رؾذٚذ أْذاف انًظززػذ ٔدافعٛزّ فٙ انزغٛٛز.: 3-3

 رؾذٚذ االعزاءاد ٔاالطززارٛغٛبد انالسيخ نالرػبد.: 3-4

 

 نهتحىيم:انمهاراخ اإلتذاعيح/ انماتهح  -4

 رطجٛك اعزاءاد انزؼخٛص ٔانزعزف عهٗ انًؼكالد ٔعُبصزْب ٔرؾهٛم انظهٕن عهٗ يؼكالد ركٛفٛخ يؾذدح.:4-1

 رطجٛك ٔرُفٛذ اطززارٛغٛبد االرػبد انًخزهفخ عهٗ يؼكالد فزدٚخ يؾذدح ٔالعٛخ رؾش االػزاف ٔانًزاععخ ٔانُمبع.:4-2

 ٙ ٔانزٕعّٛ فٙ انٕالع انعًهٙ.رطجٛك يٓبراد ٔآنٛبد ٔفُٛبد االرػبد انغًع: 4-3
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.20

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 
 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

 

 

  ثزادنٙ، ارفٕرد

( 2012ٔرفبلّ )

أسهىتاً عهى  35

كم مزشذ 

، كزبة معزفتها

، دار 1يززعى، غ

انزاٚخ نهُؼز 

ٔانزٕسٚع، عًبٌ: 

 .االردٌ

 

 

 
 Judit Scott, John 

C. Boylan and 

Christin M. 

Jungers (2014) 

Practicum and 

Internship: 

Textbook and 

Resource Guide 

for Counseling 

and 

Psychotherapy 
 

 

 

 Brian N. Baird 
(2013) 

Internship, 

Practicum, and 

Field Placement 

Handbook 
 

 

 Shannon 
Hodges (2010) 

The Counseling 

Practicum and 

Internship 

Manual: A 

Resource for 

Graduate 

Counseling 

Students,  
 

   

 د. عبدل غُٕص
 األول
 

عزض ٔيُبلؼخ انخطخ انذراطٛخ  .1

 ٔيزطهجبد انزذرٚت.

   

 د. عبدل غُٕص
 الثاني
 

 االصغبءانعاللخ االرػبدٚخ:  يٓبراد  .2

Listening Skills 

 

 

 

 

 

 د. عبدل غُٕص
 

 انعًمنعاللخ اإلرػبدٚخ:  يٓبراد ا .3 ثالثال

Influencing Skills 

   

 د. عبدل غُٕص
 

 Reframing أعبدح انزصٕر .4 رابعال

 انزخٛم انًٕعّ/ انًزئٙ                 

Visual/Guided Imagery 

 Cognitive Modeling انًُذعخ انًعزفٛخ
   

 د. عبدل غُٕص
 

 اطززارٛغٛبد انؾزكخ ٔانزأيم .5 خامسال

Meditation andMovement 

Strategies   movement strategies 

   

 د. عبدل غُٕص
 

 ادارح انذاد )ظجػ انذاد( .6 دسالسا

SelfManagement 

   

 د. عبدل غُٕص
 

 انعالط ثبنهعت .7 السابع

Play Therapy 

   

 د. عبدل غُٕص
 

 Hot Chairانكزطٙ انظبخٍ                    .8 الثامن 

 Empty Chairانكزطٙ انخبنٙ 

 ؽزكخ انغظى ٔانزعخٛى

Body Movement and Exaggeration 

   

 د. عبدل غُٕص
 

 انمصذ انًزُبلط ظبْزٚب  .9 التاسع 

Paradoxical Intention 

 انجصك فٙ انؾظبء

Spitting in the Soup 

   

 د. عبدل غُٕص
 

 انزذرٚت عهٗ انزُفض انعًٛك   .10 العاشر

Deep Breathing 

 

 

 

  

 

 

 د. عبدل غُٕص

الحادي 
 عشر
- 

 الخامس
 عشر

 يُبلؼخ ٔيزبثعخ:  .11
 ثزايظ االرػبد انفزد٘  / انؾبالد انفزدٚخ  -

ثزَااااااابيظ االرػااااااابد انغًعاااااااٙ  / انًغًٕعاااااااخ  -

 االرػبدٚخ.

 ثزايظ انزٕعّٛ انغًعٙ  / انؾصص اإلرػبدٚخ. -

االمتحان 

 انىهائي

 

  

 د. عبدل غُٕص
 

السادس 
 عشر

اطااازالو انًهفااابد ٔانزمااابرٚز ٔانزظاااغٛالد  .19

 نهزطجٛمبد انًٛذاَٛخ.

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Brian+N.+Baird+Ph.D.&search-alias=books&text=Brian+N.+Baird+Ph.D.&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Brian+N.+Baird+Ph.D.&search-alias=books&text=Brian+N.+Baird+Ph.D.&sort=relevancerank


 مركز االعتماد وضمان الجودة مخطط المادة الدراسية الجامعة األردنية

    

4 
 

 .النشاطات واالستراتيجيات التدريسية21
 انزبنٛخ: انُؼبغبد ٔاالطززارٛغٛبد انزذرٚظٛخرطٕٚز َزبعبد انزعهى انًظزٓذفخ يٍ خالل  زىٚ

 ٔ انًُبلؼخ.انؾٕار ٔانًؾبظزح 

  انزعبَٔٙ.انزعهى 

 .انًًٓبد ٔانٕاعجبد 
 .نعت االدٔار ٔانًُذعخ 

      .انزذرٚجبد ٔانزطجٛمبد االرػبدٚخ انعًهٛخ 
 

 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 رمذٚى رمزٚز ٔعزض ؽٕل اؽذ انًٕاظٛع انٕاردح ثبنخطخ ٚزعًٍ عزظب ٔافٛب  .1

 ( عالماخ                                                     10: ) يٍ خالل انًؾبظزح ٔنعت االدٔار ٔانًُذعخ.يع رٕظٛؼ كٛفٛخ رطجٛمّ يع ؽبالد ارػبدٚخ يؾذدح 
 ( عالماخ10: ) فٙ نعت االدٔار انفبعهخ انًؼبركخنطهجخ انجكبنٕرٕٚص، ٔرمذٚى رمبرٚز ؽٕل انزذرٚجبد االطجٕعٛخ  .2

 زذرٚجبد انًزعهمخ ثبنًٓبراد االرػبدٚخ داخم انمبعخ.بنث ٔاالَؼطخ انزذرٚجٛخ انخبصخ ٔانًُذعخ
 ( ؽبالربرػبدٚخ 5نــ ) فعهٛخ فٙ يٕالع انعًم فزدٚخ اعزاء عهظبد ارػبدٚخرمذٚى رمبرٚز ؽٕل  .3

 ح( عالم20: ) نًظبعذرٓب فٙ يؼبكم ػخصٛخ ٔرزثٕٚخ ٔيُٓٛخ، يع رمذٚى عهٗ األلم رظغٛم صٕرٙ نؾبنخ ٔاؽذح.   
 نًغًٕعخ ارػبد فعهٛخفٙ يٕالع انعًم عًعٛخ اعزاء عهظبد ارػبدٚخرمذٚى رمبرٚز ؽٕل  .4

 ( عالماخ 10: ) .                    ( عهظبد، يع رمذٚى رظغٛم صٕرٙ نجعط انغهظبد10( رغزًع عهٗ األلم )1عًعٙ )

 ( عالماخ10: )  . فٙ يٕالع انعًم( نًٕظٕعبد يخزهفخ 5رمذٚى رمبرٚز ؽٕل اعزاء ؽصص رٕعّٛ عًعٙ فعهٛخ عذد ) .5
 ( عالمح40: ) االمتحان  انىهائي                                                                                                       .6

 
 السياسات المتبعة بالمادة.22

 .: أخذ انؾعٕر ٔانغٛبة فٙ ثذاٚخ انًؾبظزحٔانغٛبة انؾعٕر -أ

 ال ٚزى إعبدح االيزؾبٌ نهطبنت انغبئت إال ثعذر يٕلع يٍ يكزت يظبعذ انعًٛذ نؼؤٌٔ انطهجخ. : بدانغٛبة عٍ االيزؾبَ -ة

 رظهٛى ٔعزض انُؼبغبد ٔانٕاعجبد فٙ انٕلذ انًؾذد.  -ط

 : يزٕفزح فٙ انمبعخٔانصؾخ عزاءاد انظاليخإ -د

 : ال ٕٚعذانغغ ٔانخزٔط عٍ انُظبو انصفٙ -ْـ

: ٚزى إعبدح أٔراق االيزؾبٌ نهطبنت نٛطهع عهٗ عاليزّ، رزى يزاععخ األطئهخ نهطهجخ فٙ انمبعخ ٔإعطبء اإلعبثبد إعطبء انذرعبد -ٔ

 صؾٛؾخ ٔيٍ صى ٚزى اطزعبدح أٔراق االيزؾبٌ يٍ لجم انًذرص. ان

 ح: انمبعخ ٔانظجٕرح انخعزاء ٔانظجٕرح انجٛعبء ٔألالو انظجٕرح ٔانطجبػٛزرظٓى فٙ دراطخ انًبدانزٙ ٔبنغبيعخ بنًزٕفزحثانخذيبر -ر

 ٔاعٓشح انعزض.ٔانكًجٕٛرز

 المعدات واألجهزة المطموبة .24

 جٛعبء ٔألالو انظجٕرح ٔانطجبػٛز ٔانكًجٕٛرز ٔاعٓشح انعزض.ٔانظجٕرح انانمبعخ ٔانظجٕرح انخعزاء 
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 المراجع.22

 طٛزٓب نهًٕظٕعبد انًخزهفخ نهًبدح:انًمزرح، ٔانمزاءاد انزٙ ٚغت عهٗ انطبنت رغانكزت  - أ

 .عًبٌ: االردٌ، دار انفكز، 1، غانتطثيماخ -انثزامج  -انعمهيح االرشاديح: االسس انىظزيح ( 2013عجذهللا، يؾًذ لبطى )

 .، دار انزاٚخ نهُؼز ٔانزٕسٚع، عًبٌ: االرد1ٌ، كزبة يززعى، غأسهىتاً عهى كم مزشذ معزفتها 35( 2012ثزادنٙ، ارفٕرد ٔرفبلّ )

 .، كزبة يززعى، عًبٌ: دار انفكزمشكالخ األطفال وانمزاهميه وأسانية انمساعذج فيها( 2002ػٛفز، ػبرنش ٔيهًٛبٌ، ْٕارد )

 ، دار غزٚت نهطجبعخ ٔانُؼز، انمبْزح: يصز.انعمهيح اإلرشاديح( 1996انؼُبٔ٘، يؾًذ يؾزٔص )

 انمزاجع األجىثيح: -

 Judith Scott, John C. Boylan and Christin M. Jungers (2014) Practicum and Internship: 
Textbook and Resource Guide for Counseling and Psychotherapy, 5th Edition, NY: 
Routledge. 

 Brian N. Baird (2013) Internship, Practicum, and Field Placement Handbook, 7th Edition, 
Pearson Education Press. 

 Edward, S. Neukrug (2011) The World of The Counselor: An Introduction to Counseling 
Profession, Brooks/ Cole.     

 Shannon Hodges (2010) The Counseling Practicum and Internship Manual: A Resource for 
Graduate Counseling Students, NY: Springer Publishing Company. 

 Jeannine R. Studer and Joel F. Diambra (2010) A Guide to Practicum and Internship for 
School Counselors-in-Training, NY: Routledge. 

 Jeffrey, A. Kottler and David S. Shepard (2010) Introduction to Counseling: Voices from the 
Field, Brook/Cole. 

 Cormier, W. and Naries, S (2003) Interviewing Strategies for Helpers: Fundamental Skills of 
Cognitive &Behavioral Interventions, Brooks/Cole publishing company. 

 Hill, Clara, E. and Karen O'Brien (2002) Helping Skills: Facilitating Exploration, Insight, and 
Change, APA, Washington, D.C. 

 Freeman, A. and F. Dattilio (1992) Comprehensive casebook of Cognitive Therapy, NY:  
Plenum Press. 

 .انزعهًٛٛخ انكزت انًٕصٗ ثٓب، ٔغٛزْب يٍ انًٕاد - ة

 

 معمومات إضافية .26

 
 

 
 31/1/2016برٚخ: انز ------------------------لٛع: بنزٕد. عبدل غُٕطاطى يُظك انًبدح: 

 --------------------------------- انزٕلٛع ---------- ---------------/ انمظى: يمزر نغُخ انخطخ

 -------------- ------------------- انزٕلٛع -------------------------رئٛض انمظى: 

 --------------------------------- انزٕلٛع -------------------------انكهٛخ:  يمزر نغُخ انخطخ/

 ------------------------------انزٕلٛع -------------------------------------------انعًٛذ: 

 :وسخح إنى

 مظىانرئٛض 

 يظبعذ انعًٛذ نعًبٌ انغٕدح

 انًبدحيهف 

http://www.amazon.com/Judith-Scott/e/B00JN1P0HA/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Brian+N.+Baird+Ph.D.&search-alias=books&text=Brian+N.+Baird+Ph.D.&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Jeannine-R.-Studer/e/B001JRXLLI/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Joel+F.+Diambra&search-alias=books&text=Joel+F.+Diambra&sort=relevancerank

