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 1. اسم المادة انضغظ انُفسي

 2. رقم المادة 0105313

 (ت،عًهيتانسبعبث انًعتًذة )َظزي 3
.3 

 (ت، عًهيتانسبعبث انفعهيت )َظزي 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج اإلرشبد وانتزبيت انخبصت 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة انجبيعت األردَيت 

 8. الكمية انعهىو انتزبىيت 

 9. القسم اإلرشبد وانتزبيت انخبصت 

 10. مستوى المادة بكبنىريىص 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015-2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس انهغت انعزبيت 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2015-2012
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّسق انًبدة .12

 .اإلنكتزوَيانزجبء إدراج يب يهي: رقى انًكتب، انسبعبث انًكتبيت، رقى انهبتف، انبزيذ 

 ال يىجذ

 مدرسو المادة.71

 .انزجبء إدراج يب يهي: رقى انًكتب، انسبعبث انًكتبيت، رقى انهبتف، انبزيذ اإلنكتزوَي
      m.ziadat@ju.edu.jo  :، انبزيذ االنكتزوَي اثُيٍ وأربعبء 11-03:4:  تانسبعبث انًكتبي ، 80542رقى انهبتف: 

 وصف المادة .71

 .كًب هى يذكىر في انخطت انذراسيت انًعتًذة

وخصااا ص الشخصااية  ، متنوعااة، واراارل، ومؤشارات،، ومصااادرة الااليجااابي والساامبي تتنااول ذااال المااادة تومايو لمفضااوم المااغط النفساي
 .الحديرة والقديمة لمتعامل مع، العالجية والوقا ية اإلرشاديةواالتجاذات النظرية في تفسيرل، والطرق  األكرر تعرمَا لممغط النفسي،

 
 

 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

mailto:m.ziadat@ju.edu.jo
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 :األهذاف

 أوال: المهارات األكاديمية األساسية )المعرفة والفهم(
 .المفاذيم األساسية في المغط النفسي إتقان .1

 األكرر تعرمًا لممغط النفسيفضم خصا ص الشخصية  .2

 فضم المصادر المختمفة لممغط النفسي وارارذا عمى الفرد. .3

 .التعرف عمى االتجاذات النظرية المختمفة المفسرة لممغط النفسي .4

 التعرف عمى األساليب اإلرشادية والعالجية المتنوعة لممغط النفسي. .5
 ثانيا: المهارات التحميمية واإلدراكية

 النفسي االيجابي والسمبي.تمييز المغط  .6

 كيف يتكون المغط النفسي.تحميل   .7

 تمييز المغط النفسي من اتجاذات نظرية مختمفة. .8

 ثالثا: المهارات الخاصة بالموضوع
 قدرة الطمبة عمى تحديد موموع في الخطة وبحر، بعمق وعرم، أمام الطمبة. .9

 قدرة الطمبة عمى تحمير مواميع مختمفة تخص المادة والمشاركة فيضا.  .11
 رابعا: المهارات التحويمية

 في تحديد مصادر ومؤشرات المغط النفسي.إكساب الطمبة المضارات الخاصة  .11

 التعامل مع مصادر المغط النفسي بفاعمية. تدريب الطمبة عمى  .12

 حاالت إرشادية. المضارات اإلرشادية وتطبيقضا معإكساب الطمبة  .13

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.02

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 
 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

 

ابراذيم ، عبد الستار  -
( ، االكت اب ، 1998)

امطراب العصر الحديث  ، 
 عالم المعرفة ، الكويت

ط،، عبد العظيم حسين،  -
استراتيجيات ادارة ، 2006

 -المغوط النفسية، دار الفكر
 عمان.

المغط مفضوم الوحدة األولى:  لثالرا -األول  دة. مريم الزيادات  
العوامل   مصادرل،، النفسي

  .التي تؤرر في شدت،

خصا ص  الوحدة الثانية:  الخامس -الرابع دة. مريم الزيادات  
الشخصية األكرر تعرمًا 

   لممغط النفسي.

 أسباب الوحدة الثالثة:   السابع -السادس الزياداتدة. مريم   
 .المغوط وارارذا

االتجاذات   الوحدة الرابعة: العاشر -الرامن  دة. مريم الزيادات  
 النظرية المفسرة لممغط 
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 .النشاطات واالستراتيجيات التدريسية02

، ، 2002كويك نوت،  -
كيف تتغمب عمى المغط 
النفسي، المحرر عماد حداد، 

 القاذرة -دار الفاروق
(، 1997ستورا ، حان  ) -

االجضاد ، ترجمة وجيض، سعد 
 .،  دار البشا ر ، دمشق 
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 -الحادي عشر دة. مريم الزيادات  
 الراني عشر

 الوحدة الخامسة: 
استراتيجيات التعامل مع 

 :المغط النفسي
 معرفية تستراتيجياإلا

 -الرالث عشر دة. مريم الزيادات   المراجع السابقة 
 الرابع عشر

 االستراتيجيات السموكية

 –الخامس عشر  دة. مريم الزيادات   مادة مترجمة من االنجميزية
 السادس عشر

استراتجيات عمم النفس 
 االيجابي
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 َتبجبث انتعهى انًستهذفت يٍ خالل انُشبطبث واالستزاتيجيبث انتذريسيت انتبنيت:يتى تطىيز 
 انًحبضزة وانُقبش وانعزض انتقذيًي وانىاجببث انًُشنيت وانبحث ببنًكتبت وانتطبيقبث انعًهيت في انصف وانبيئت.

 
 .أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 خالل أسبنيب انتقييى وانًتطهببث انتبنيت: يٍ يتى إثببث تحقق َتبجبث انتعهى انًستهذفت
 .وانىاجببث انًُشنيت وانبحث ببنًكتبت وانتطبيقبث انعًهيت نتقبريز انطهبت وانعزض انتقذيًي انًحبضزة وانُقبش انصفي،

  

 

 السياسات المتبعة بالمادة.22

 والغياب: أخا الحمور والغياب في بداية المحامرة . سياسة الحمور -أ

: الواجبات تسمم في الوقت المحدد، وال يتم إعادة االمتحان لمطالب الغا ب إال الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتعن االمتحانالغياب  -ب
 بعار موقع من مكتب مساعد العميد لشؤون الطمبة. 

 إجراءات السالمة والصحة: متوفرة في القاعة -ج

 تم الكتابة خطيًا بالواقعة واتخاا اإلجراءات القانونية.الغش والخروج عن النظام الصفي: في حال حصولة ي -د

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

 تسضم في دراسة المادة: القاعة والسبورة الخمراء والسبورة البيماء وأقالم السبورة والطباشير.التي و معة الجاب المتوفرة الخدمات و
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 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 انقبعت وانسبىرة انخضزاء وانسبىرة انبيضبء وأقالو انسبىرة وانطببشيز ويختبز نهعزض انتقذيًي ) عُذ انحبجت(.
 

 

 المراجع.22

 
 انًزاجع انعزبيت: 

 ( ، االكت اب ، امطراب العصر الحديث  ، عالم المعرفة ، الكويت1998ابراذيم ، عبد الستار ) -
 عمان. -، استراتيجيات ادارة المغوط النفسية، دار الفكر2006ط،، عبد العظيم حسين،  -
 القاذرة -الفاروق، ، كيف تتغمب عمى المغط النفسي، المحرر عماد حداد، دار 2002كويك نوت،  -
 .(، االجضاد ، ترجمة وجيض، سعد ،  دار البشا ر ، دمشق 1997ستورا ، حان  ) -

 
1. Cormier, S and Nurius. 2002. Counseling Strategy and 

Interventions, Viacom Company. 

2. Corey, Gerald. 2009. Theory and Practice of Counseling and 

Psychotherapy. 8th ed. Thomson, Brooks/ Cole.  

3. Plutchik, Robert. 2002. Emotions and Life. American Psychologial 

Association. 

4. Rice, P (2000) Stress & Health Brooks/ Cole. Monterey: CA 

 
 

 

 معمومات إضافية .02
 

 انتقييى:

 %30ايتحبٌ يُتصف انفصم       
 %10انتقزيز واالَجبس انعًهي      

 %10  ركت                        يشب
 %00   بئي                        َه

 

 
 

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

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

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------ر يس القسم: 
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 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

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

  
 

 :نسخة إلى
 ر يس القسم

 مساعد العميد لممان الجودة
 ممف المادة

 


