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 1. اسم المادة مبادئ اإلرشاد النفسي والتربوي

 2. رقم المادة 0805230

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب اليوجد

 5. اسم البرنامج اإلرشاد والتربية الخاصة

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية كمية العموم التربوية

 9. القسم اإلرشاد والتربية الخاصة

 10. مستوى المادة البكالوريوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي (األولالفصل ( 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2014/2015
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .16

 ال يوجد

 مدرسو المادة .71

 د. عبداهلل الميايرة
 (a.mahaere.ju.edu.jo) البريد اإللكتروني، (24528)، رقم الياتف) ح، ث، خ ( (2 - 12)، الساعات المكتبية(174)رقم المكتب

 
 

 وصف المادة .71

اإلرشاد، وأسس  تقدم المادة مقدمة مسحية لممفاىيم والدراسات واالتجاىات واالجراءات االساسية في اإلرشاد والعالج النفسي. وتشمل ىذه المقدمة: ماىية
  بعض التطبيقات. اإلرشاد الفمسفية والنفسية، ودور المرشد ووظيفتو، وعناصر ومراحل وأساليب العممية اإلرشادية، ونظريات اإلرشاد الرئيسية، و 

 
 المادة ونتائجهاتدريس أهداف .71
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 األىداف -أ
 نتيجة لدراسة ىذا المساق، فمن المتوقع أن يحقق الطالب/الطالبة األىداف التالية :

 .معرفة المفاىيم والمصطمحات األساسية في اإلرشاد النفسي 
 .معرفة األسس والمسممات التي تقوم عمييا خدمات اإلرشاد النفسي 
 .معرفة نظريات واساليب وطرق ومجاالت اإلرشاد النفسي 
  .معرفة مراحل عممية اإلرشاد النفسي 
 .تطوير الميارات اإلرشادية لدى الطمبة 
 .تنمية اتجاىات ايجابية نحو العمل االرشادي 

 عمى: اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 الفيم واالستيعاب: .1

 تعريفاتو.-. نشأتواإلرشاد النفسي والتربوي معرفة العوامل التي أدت إلى ظيور 1-1
 .النفسي والتربويمفاىيم أساسية في اإلرشاد معرفة وفيم  1-2
 .أسس ومسممات اإلرشاد النفسي والتربويمعرفة وفيم  1-3
 .نظريات وأساليب وطرق ومجاالت اإلرشاد النفسي والتربويمعرفة وفيم  1-4
 .معمية اإلرشاد النفسي والتربويمراحل معرفة وفيم  1-5
 .وتطوير الميارات اإلرشاديةمعرفة وفيم  1-6
 معرفة وفيم المرشد من الناحية األخالقية والمينية والقانونية. 1-7

 الميارات الفكرية والمعرفية والتحميمية: .2

 .مراحل العممية اإلرشادية والميارات واألساليب اإلرشاديةتحميل ونقد   2-1

 .والعممية اإلرشادية التخطيط لمبرامج  2-2

 .نظريات وأساليب اإلرشادية المختمفةالمقارنة بين  2-3

 الميارات الخاصة التطبيقية: .3
 .اإلرشادية المختمفة من النظريات المختمفة واألساليب الميارات وتطبيق اكتساب 3-1

 .وتطبيق مراحل العممية اإلرشاديةاكتساب  3-2

 .بالمرشد من الناحية األخالقية والمينية والقانونيةالخاصة  اكتساب الميارات 3-4
 الميارات اإلبداعية / القابمة لمتحول: .4

 ميارة القراءة وتمخيص الموضوعات ذات عالقة في المقرر / الجديد في المجال. 4-1

 ميارة تقديم العروض ومخاطبة اآلخرين. 4-2

 لتحميل والنقد لمبرامج.والمالحظة وا البرامج اإلرشاديةميارة تنفيذ  4-3
 ميارات التفكير العامة. 4-4

 ليا والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

 المدرس األسبوع المحتوى

نتاجات 
التعمم 

 المتحققة

أساليب 
 التقييم 

 المراجع

 يذخم انً اإلسشبد انُفغٍ:                                             انىحذح األونً:

 .يفهىو انزىخُه واإلسشبد 

 .ٍاإلسشبد وانعالج انُفغ 

 .عاللخ اإلسشبد ثبنًُبدٍَ وانعهىو األخشي 

  يُبهح واعزشارُدُبد انزىخُه واإلسشبد

 انُفغٍ.

 األول

+ 

 الثاني

مبادئ ( 2002المشاقبة، محمد ) -   د.عبداهلل الميايره

، دار 1، طاإلرشاد النفسي

 عمان: األردن.المناهج، 
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 .ٍاإلسشبد انُفغٍ عهى وف  

 

 

اإلرشاد ( 2002حسين، طه ) -

، دار الفكر، 1، طالنفسي

 عمان:االردن.

 

 

 

 

مبادئ ( 1331ابو عيطة، سهام ) -

، دار 1، طاإلرشاد النفسي

 الفكر، عمان:االردن.

 

 

 

 

التوجيو ( 1321زهران، حامد ) -

، عالم واإلرشاد النفسي

 الكتب، القاهرة:مصر.

 

 

 

 

 

 

 

- Edward S. Neukrug (2011) 

The World of the 

 اإلسشبد انُفغٍ" انُشأح ويشاحم انزطىس":                                 انىحذح انثبَُخ:

  انحشكبد وانعىايم انزٍ ادد انً ظهىس

 ورطىس اإلسشبد:

حشكخ انزىخُه انًهٍُ.                                  -

 انزىخُه انزشثىٌ. حشكخ -

حشكخ انمُبط انُفغٍ.                                   -

 حشكخ انصحخ انُفغُخ. -

حشكخ دساعخ انطفم.                                     -

 انحشثٍُ انعبنًُزٍُ. -

  يشاحم رطىس اإلسشبد فٍ انًًهكخ األسدَُخ

 انهبشًُخ.

 .ٍانحبخخ انً انزىخُه واإلسشبد انُفغ 

 اف انزىخُه واإلسشبد انُفغٍ.   أهذ 

             أعـظ ويغهًبد ويجبدئ اإلسشبد انُفغٍ:                       انىحذح انثبنثخ:

 :ٍأعظ اإلسشبد انُفغ 

 - .األعظ  -             األعظ انعبيخ

األعظ  -                        انفهغفُخ.

 انُفغُخ.

 - .األعظ  -     األعظ انزشثىَخ

األعظ  -               االخزًبعُخ.      

 .جُىنىخُخان

 .انخصبئص انشخصُخ نهًششذ 

 .ٌاخاللُبد انعًم االسشبد 

 الثالث

+ 

 الرابع

 

 

   د.عبداهلل الميايره

 َظشَبد اإلسشبد انُفغٍ:                                        الوحدة الرابعة:

 .يفهىو انُظشَخ واهًُزهب 

 .انُظشَخ انزحهُهُخ 

 .انُظشَخ انغهىكُخ 

 .انُظشَخ انًعشفُخ 

 .انُظشَخ االَغبَُخ 

 الخامس

+ 

 السادس

   د.عبداهلل الميايره

انًعهىيبد انالصيخ ألغشاض اإلسشبد  الوحدة الخامسة:

 ووعبئم خًعهب:         

 :انًعهىيبد انًطهىة خًعهب 

 .ششوط خًع انًعهىيبد 

  .يصبدس خًع انًعهىيبد 

 .يشكالد خًع انًعهىيبد 

 :وعبئم )أدواد( خًع انًعهىيبد 

                اإلسشبدَخانًمبثهخ -

 انًالحظخ.  -

 دساعخ انحبل -

 يؤرًش انحبنخ.    -

 االخزجبساد وانًمبَُظ انُفغُخ. -

 السابع

+ 

 الثامن

   د.عبداهلل الميايره

 يشاحم عًهُخ اإلسشبد: الوحدة السادسة:

 .     يشحهخ انزأعُظ واإلعذاد -

 يشحهخ ثُبء انعاللخ اإلسشبدَخ.   -

 .يشحهخ خًع انًعهىيبد ورفغُشهب -

 التاسع 

+ 

 العاشر

   د.عبداهلل الميايره
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 يشحهخ انزشخُص ورحذَذ انًشكهخ. -

               يشحهخ رحذَذ األهذاف. -

يشحهخ رحذَذ أعبنُت وفُُبد  -

 اإلسشبد.

                     انزمُُى.     يشحهخ -

 يشحهخ اإلَهبء وانًزبثعخ.      -

 اإلسشبد: طىاسئ وعىائك عًهُخ 

 انًمبويخ.                     -

 انزحىَم.                          -

 اإلحبنخ.   -

counselor: An 

Introduction to 

Counseling 

Profession, Brooks 

Cole.       

 

 

 

 

- Jeffrey A. Kottler and 

David S. Shepard 

(2010) Introduction 

to Counseling: 

Voices from the 

Field, Brook/Cole. 

 

 

 

 

 

- John McLeod (2009) An 

Introduction to 

Counseling, Open 

University Press. 

 

 طشق اإلسشبد انُفغٍ:                               الوحدة السابعة:

 اإلسشبد انفشدٌ.                    -

 اندًعٍ.                   اإلسشبد   -

 اإلسشبد انًجبشش.   -

 اإلسشبد غُش انًجبشش.             -

 اإلسشبد االَزمبئٍ.                    -

 اإلسشبد ثبنهعت.   -

 اإلسشبد ثبألَشطخ انًخزهفخ.      -

 اإلسشبد ثبنمشاءح.                  -

 اإلسشبد انزارٍ. -

 اإلسشبد انًخزصش.                 -

   اإلسشبد ثبإلَزشَذ.   -

الحادي 
 عشر

+ 

الثاني 
 عشر

   د.عبداهلل الميايره

 يدبالد اإلسشبد انُفغٍ:                          الوحدة الثامنة:

 :يدبالد اإلسشبد حغت يُذاٌ انذساعخ 

 اإلسشبد انذٍَُ.                     -

 اإلسشبد انعالخٍ.                  -

 انزشثىٌ.  اإلسشبد   -

 اإلسشبد انًهٍُ.                    -

 اإلسشبد األعشٌ.                 -

 اإلسشبد انضواخٍ.   -

 إسشبد انىانذٍَ. -

 :يدبالد اإلسشبد حغت انفئبد انًغزفُذح 

 إسشبد  األطفبل.             -

 إسشبد انًشاهمٍُ وانشجبة.                   -

 اإلسشبد انكجبس.              -

 -روٌ االحزُبخبد انخبصخ إسشبد -

 )اإلسشبد انزأهُهٍ(. -

الثالث 
 عشر

+ 

الرابع 
 عشر

   د.عبداهلل الميايره

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 المحاضرات.    -
 المناقشات الصفية.     -
 واجبات دراسية.            -
 تطبيقات ارشادية.    -
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 االمتحانات. -

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 %  52          األول:االيزحبٌ  -

 %  52          انثبٍَ:االيزحبٌ  -

 %  25          انُهبئٍ:االيزحبٌ  -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب: أخذ الحضور والغياب في بداية المحاضرة  سياسة الحضور -أ

: الواجبات تسمم في الوقت المحدد، وال يتم إعادة االمتحان لمطالب الغائب إال الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 بعذر موقع من مكتب مساعد العميد لشؤون الطمبة. 

 إجراءات السالمة والصحة: متوفرة في القاعة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي: حسب تعميمات الجامعة -د

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

 ورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشيرتسهم في دراسة المادة: القاعة والسبورة الخضراء والسبالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجيزة المطموبة .24

 .القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير والمختبر لمعرض التقديمي

 

 المراجع .22

 
 

 ، دار المناهج، عمان: األردن.1، طمبادئ اإلرشاد النفسي( 2002المشاقبة، محمد ) -

 ، دار الفكر، عمان:االردن.1، طاإلرشاد النفسي( 2002حسين، طه ) -

 ، دار الفكر، عمان:االردن.1، طمبادئ اإلرشاد النفسي( 1331ابو عيطة، سهام ) -

 ، عالم الكتب، القاهرة:مصر.التوجيو واإلرشاد النفسي( 1321زهران، حامد ) -

 

- Edward S. Neukrug (2011) The World of the counselor: An Introduction to Counseling Profession, Brooks Cole.       

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

- John McLeod (2009) An Introduction to Counseling, Open University Press. 
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 يىالع انكزشوَُخ رفُذ انطبنت:

www.allaboutcounseling 

www.schoolcounseler.org 

www.jjay.cuny.edu/counseling 

 

 

 معمومات إضافية .26

 
 
 
 

 
 

 

 

------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 

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

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

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

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

  
 

 :نسخة إلى
 قسمالرئيس 

 مساعد العميد لضمان الجودة
 المادةممف 

http://www.allaboutcounseling/
http://www.schoolcounseler.org/
http://www.jjay.cuny.edu/counseling

