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 1. اسم المادة (1تطبيقات ميدانية في اإلرشاد )

 2. رقم المادة 8085080

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 8095000

 5. اسم البرنامج إلرشاد النفسي والتربويا

 6. رقم البرنامج 06

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية العموم التربوية 

 9. القسم االرشاد والتربية الخاصة 

 10. مستوى المادة دكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتوراه

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية 

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

 
 منّسق المادة .16

 ال يوجد
 

 مدرسو المادة .71

 ،(24466) ، رقم الهاتف(ح،5-3) ، الساعات المكتبية(الطابق الثالث) رقم المكتب( عادل طنوسالدكتور المدرس )
     )a.tannous@ju.edu.jo ( البريد اإللكتروني

 

 
 وصف المادة .71

ساعة فً  02أسبوعا بمعدل  55فً هذه المادة ٌتم توزٌع الطلبة على مراكز ارشادٌة بحٌث ٌعمل الطالب لمدة 
االسبوع، ٌقوم الطالب خاللها بتقدٌم خدمات ارشادٌة تحت االشراف، كما ٌقوم بتطوٌر برنامج إرشادي وتطبٌقه 

 ودراسة فاعلٌته وكتابة تقرٌر حول ذلك. 

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

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

ياٍ الا ل نعات  انفزد٘ ٔيزبثعخ حابالد فزدٚاخ يداذدحاٌ ٚزذرة انطبنت عهٗ اطزخذاو ٔارمبٌ يٓبراد االرػبد  -

 .االدٔار ٔانًًبرطخ انًٛذاَٛخ ٔانًُذجخ

ياٍ الا ل نعات  ارػابدٚخٕعابد براد االرػبد انجًعٙ ٔيزبثعاخ يجًاٌ ٚزذرة انطبنت عهٗ اطزخذاو ٔارمبٌ يٓ -

 . االدٔار ٔانًًبرطخ انًٛذاَٛخ ٔانًُذجخ

ياٍ الا ل نعات االدٔار  ثُاب  ٔرُفٛاذ ثازايج انزٕجٛاّ انجًعاٙ اٌ ٚزذرة انطبنات عهاٗ اطازخذاو ٔارمابٌ يٓابراد -

 .ٔانًًبرطخ انًٛذاَٛخ ٔانًُذجخ
 

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

  انفهم و اإلستيعاب: -1

 االرػبد.انزعزف إنٗ انًفبْٛى ٔانًجبدٖ  ٔانمٛى ٔاالال لٛبد انزٙ رمٕو عهٛٓب عًهٛخ  :1-1

 انزعزف عهٗ انخطٕاد ٔانفُٛبد ٔانًٓبراد ان سيخ نعًهٛخ االرػبد.:5-0

 

  :انمهاراخ انفكزيح و انمعزفيح و انتحهيهيح -2
 انزًكٍ يٍ ردهٛم انظهٕن )طهٕن انًظززػذ( ٔيؼك رّ انزكٛفّٛ ٔانُٕارج االَفعبنٛخ ٔانًعزفٛخ انًزرجطخ ثّ. :0-5

 انعًهٛخ االرػبدٚخ ٔيزطهجبرٓب يٍ حٛث دٔر كم يٍ انًزػذ ٔانًظززػذ.: انزًكٍ يٍ ردهٛم عُبصز 0-0

 
  انمهاراخ انخاصح/انتطثيميح: -3
 ردذٚذ الصبئص انًزػذ ٔاالرػبد انفعبل. :3-1

 انمذرح عهٗ فٓى انًؼكهخ ٔردذٚذْب ٔردذٚذ اثعبدْب.: 3-0

 ردذٚذ أْذاف انًظززػذ ٔدافعٛزّ فٙ انزغٛٛز.: 3-3

 االجزا اد ٔاالطززارٛجٛبد ان سيخ ن رػبد.ردذٚذ : 3-4

 

  انمهاراخ اإلتذاعيح/ انماتهح نهتحىيم: -4

 رطجٛك اجزا اد انزؼخٛص ٔانزعزف عهٗ انًؼك د ٔعُبصزْب ٔردهٛم انظهٕن عهٗ يؼك د ركٛفٛخ يدذدح. :4-1

 ردث االػزاف ٔانًزاجعخ ٔانُمبع. رطجٛك ٔرُفٛذ اطززارٛجٛبد االرػبد انًخزهفخ عهٗ يؼك د فزدٚخ يدذدح ٔالعٛخ :4-0

 رطجٛك يٓبراد ٔآنٛبد ٔفُٛبد االرػبد انجًعٙ ٔانزٕجّٛ فٙ انٕالع انعًهٙ.: 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 1يززجى، 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
 

 انعًهٛخ االرػبدٚخ الطٕارٓب ٔعُبصزْب. .2

 

 

 

 

 

 د. عبدل غُٕص
 

  انًُذجخ ٔرطجٛمبرٓب .3 ثالثال

                      (Modeling)                    

   

 د. عبدل غُٕص
 

اٚمبف انزفكٛز                                    .4 رابعال

(Thought Stopping)                  
    

   

 د. عبدل غُٕص
 

 انًعزفٙاعبدح انجُب   .5 خامسال

(Cognitive Restructuring)         
  

   

 د. عبدل غُٕص
 

  انع ج انعمهٙ االَفعبنٙ انظهٕكٙ .6 دسالسا

(Rational Emotive Behavior Therapy) 

   

 د. عبدل غُٕص
 

 انزذرٚت عهٗ االطززالب  انععهٙ  .7 السابع

(Muscle Relaxation Training) 

   

 د. عبدل غُٕص
 

ٙ  .8 الثامن   Systematic)رمهٛم اندظبطٛخ انزذرٚج

Desensitization)      

   

 د. عبدل غُٕص
 

 انزدصٍٛ ظذ انزٕرز  .9 التاسع 

                         (Stress 

Inoculation) 

   

 د. عبدل غُٕص
 

 حم انًؼك د .10 العاشر

         ((Problems Solving 

 

 

 

  

 د. عبدل غُٕص
الحادي 
 عشر

 انزذرٚت انزٕكٛذ٘   .11

(Assertiveness Training)      
 

   
 
 

 د. عبدل غُٕص
 

 الثاني
- 

 الخامس
 عشر

 يُبلؼخ ٔيزبثعخ:  .20

 ثزايج االرػبد انفزد٘  / اندبالد انفزدٚخ  -

ثزَااااااابيج االرػااااااابد انجًعاااااااٙ  / انًجًٕعاااااااخ  -

 االرػبدٚخ.

 ثزايج انزٕجّٛ انجًعٙ  / اندصص اإلرػبدٚخ. -

 
االمتحان 

 انىهائي

 

  

 د. عبدل غُٕص
 

السادس 
 عشر

اطاااز و انًهفااابد ٔانزمااابرٚز ٔانزظاااجٛ د  .29

 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
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 .النشاطات واالستراتيجيات التدريسية21
 انزبنٛخ: انُؼبغبد ٔاالطززارٛجٛبد انزذرٚظٛخرطٕٚز َزبجبد انزعهى انًظزٓذفخ يٍ ال ل  زىٚ

 ٔ انًُبلؼخ.اندٕار ٔانًدبظزح 

  انزعبَٔٙ.انزعهى 

 .انًًٓبد ٔانٕاججبد 
 .نعت االدٔار ٔانًُذجخ 

      .انزذرٚجبد ٔانزطجٛمبد االرػبدٚخ انعًهٛخ 
 

 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

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

 ( عالماخ                                                     10: )         يٍ ال ل انًدبظزح ٔنعت االدٔار ٔانًُذجخ.يع رٕظٛح كٛفٛخ رطجٛمّ يع حبالد ارػبدٚخ يدذدح   
  ( عالماخ10: )       فٙ نعت االدٔار انفبعهخ انًؼبركخاالطجٕعٛخ نطهجخ انجكبنٕرٕٚص، ٔ رمذٚى رمبرٚز حٕل انزذرٚجبد .2
 زذرٚجبد انًزعهمخ ثبنًٓبراد االرػبدٚخ داالم انمبعخ.بنث ٔاالَؼطخ انزذرٚجٛخ انخبصخ ٔانًُذجخ  
 دٚخ ارػب ( حبالد4نــ ) فعهٛخ فٙ يٕالع انعًم فزدٚخ اجزا  جهظبد ارػبدٚخرمذٚى رمبرٚز حٕل  .3
  ح( عالم20: )        نًظبعذرٓب فٙ يؼبكم ػخصٛخ ٔرزثٕٚخ ٔيُٓٛخ، يع رمذٚى عهٗ األلم رظجٛم صٕرٙ ندبنخ ٔاحذح.     
 نًجًٕعخ ارػبد فٙ يٕالع انعًم فعهٛخ جًعٛخ اجزا  جهظبد ارػبدٚخرمذٚى رمبرٚز حٕل  .4
 ( عالماخ 10: )    .                    انجهظبد ( جهظبد، يع رمذٚى رظجٛم صٕرٙ نجعط10( رجزًع عهٗ األلم )1جًعٙ )  

 ( عالماخ10: )  . فٙ يٕالع انعًم( نًٕظٕعبد يخزهفخ 4رمذٚى رمبرٚز حٕل اجزا  حصص رٕجّٛ جًعٙ فعهٛخ عذد ) .5
  عالمح  (40: )             االمتحان  انىهائي                                                                                            .6

 
 السياسات المتبعة بالمادة.22

  .: أالذ اندعٕر ٔانغٛبة فٙ ثذاٚخ انًدبظزحٔانغٛبة اندعٕر -أ

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

 رظهٛى ٔعزض انُؼبغبد ٔانٕاججبد فٙ انٕلذ انًدذد.  -ج

 : يزٕفزح فٙ انمبعخٔانصدخ جزا اد انظ يخإ -د

 : ال ٕٚجذانغغ ٔانخزٔج عٍ انُظبو انصفٙ -ْـ

: ٚزى إعبدح أٔراق االيزدبٌ نهطبنت نٛطهع عهٗ ع يزّ، رزى يزاجعخ األطئهخ نهطهجخ فٙ انمبعخ ٔإعطب  اإلجبثبد إعطب  انذرجبد -ٔ

 صدٛدخ ٔيٍ ثى ٚزى اطزعبدح أٔراق االيزدبٌ يٍ لجم انًذرص. ان

 ح: انمبعخ ٔانظجٕرح انخعزا  ٔانظجٕرح انجٛعب  ٔأل و انظجٕرح ٔانطجبػٛزرظٓى فٙ دراطخ انًبدانزٙ ٔبنجبيعخ ث انًزٕفزح انخذيبد -ر

 ٔاجٓشح انعزض. ٔانكًجٕٛرز

 المعدات واألجهزة المطموبة .24

 جٛعب  ٔأل و انظجٕرح ٔانطجبػٛز ٔانكًجٕٛرز ٔاجٓشح انعزض.انخعزا  ٔانظجٕرح انانمبعخ ٔانظجٕرح 
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 المراجع.22

 طٛزٓب نهًٕظٕعبد انًخزهفخ نهًبدح:انًمزرح، ٔانمزا اد انزٙ ٚجت عهٗ انطبنت رغانكزت  - أ

 .انفكز، عًبٌ: االردٌ ، دار1، غانتطثيماخ -انثزامج  -انعمهيح االرشاديح: االسس انىظزيح ( 2013عجذهللا، يدًذ لبطى )

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

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

 ، دار غزٚت نهطجبعخ ٔانُؼز، انمبْزح: يصز.انعمهيح اإلرشاديح( 1996انؼُبٔ٘، يدًذ يدزٔص )

 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

 
 

 
 13/9/2015برٚخ: انز ------------------------لٛع: انزٕ        د. عبدل غُٕصاطى يُظك انًبدح: 

 --------------------------------- انزٕلٛع ---------- ---------------/ انمظى: يمزر نجُخ انخطخ

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

 --------------------------------- انزٕلٛع -------------------------انكهٛخ:  يمزر نجُخ انخطخ/

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

 :وسخح إنى

 مظىانرئٛض 

 يظبعذ انعًٛذ نعًبٌ انجٕدح

 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

