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 1. اسم المادة االرشاد المدرسي

 2. رقم المادة 0805431

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالفعمية )نظريالساعات  3

 4. ةالمتطمبات المتزامن/ةالسابق اتالمتطّمب 0805230

 5. اسم البرنامج والتربية الخاصة  اإلرشاد

 6. رقم البرنامج 105431

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية العموم التربوية 

 9. القسم والتربية الخاصة  اإلرشاد

 10. المادة مستوى بكالوريوس 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية 

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

 

 منّسق المادة .61

 .3 رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ال يوجد

 مدرسو المادة.61

 .3 رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 البريد اإللكتروني، (24522(، رقم الهاتف)11-10) المكتبيت، الساعاث  (165رقم المكتب))د.عال الحىيان( مدرس المادة 

(o.alhwayan.ju.edu.jo) 
 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
واقع اإلرشاد المدرسي في األردن، األدوار التي يقوم بها  مفهوم اإلرشاد التربوي وأهدافه وبعض المفاهيم المرتبطة فيه، مبررات اإلرشاد المدرسي، مبادئ اإلرشاد المدرسي،
 المرشد المدرسي، خصائص المرشد المدرسي الفعال، خطة االرشاد المدرسي والخدمات المقدمة ، حاالت تطبيقية

 
 
 
 

 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.



 مركز االعتماد وضمان الجودةمخطط المادة الدراسيةالجامعة األردنية

 

2 
 

 3األهداف - أ
 أوال: المهارات األكاديمية األساسية )المعرفة والفهم(

 .المدرسي اإلرشاد المفاهيم األساسية في إتقان -1 .1
 .األردنفي  اإلرشادمعرفة واقع  -2 .2

 تحديد مجاالت عمل المرشد. -3 .3

 .دور المرشد المدرسي الفعال في المراحل النمائية المختمفة لطمبة المدارس فهم -4 .4

 واإلدراكيةثانيا: المهارات التحميمية 
 .في المدارس اإلرشاديالعمل  أهميةتمييز -5 .1
 .في المدارس اإلرشاديةطرق جمع المعمومات لتقديم الخدمات تحميل  -6 .2

 المشاكل المنتشرة في مجتمع طمبة المدارس وكيفية التعرف عميها وعالجها. إدراك -7 .3

 ثالثا: المهارات الخاصة بالموضوع

عدادعمى مراجعة األدب القدرة  -8 .1  تقرير يتعمق بمواضيع المادة. وا 

 المهارات التحويميةرابعا: 

 مهارات جمع المعمومات.الطمبة  إكساب -9 .1

 اإلرشاديالطمبة مهارة بناء خطة لمعمل  إكساب -11 .2

3.  

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.02

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

، االرشاد 2002لخطيب، صالح احمد، ا

النفسي في المدرسة3 اسسه ونظرياته 
 العين. -وتطبيقاته، دار الكتاب الجامعي

، دليل المرشد 2002العزة، سعيد حسني، 
التربوي في المدرسة ، دار الثقافة لمنشر 

 والتوزيع.

، 2010ابو اسعد ، احمد عبد المطيف، 
االرشاد المدرسي، دار المسيرة لمنشر 

 والتوزيع والطباعة.
Meir, S& Davis, S 
(1993). The elements 
of counseling books/ 
Cole 

األول  د. عال الحويان  
 والثاني

مفهوم اإلرشاد  الوحدة األولى:  -
 المدرسي

 أهداف اإلرشاد المدرسي

 الحاجة إلى اإلرشاد المدرسي

 المفاهيم المرتبطة باإلرشاد المدرسيبعض 

 

واقع اإلرشاد المدرسي في  الوحدة الثانية:  الثالث    
 األردن

 
 

 الوحدة الثالثة:  الرابع د. عال الحويان  

 مجاالت عمل المرشد المدرسي
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Cormier &cormier 
(1991). Interviewing 
strateges for helpers, 
Brooks/cole 
 

     

 خدمات اإلرشاد المدرسي الوحدة الرابعة:  الخامس   
 

 
الصفات العامة لممرشد الخامسة:  الوحدة السادس   

 المدرسي

 دور المرشد المدرسي.

 

 
 الوحدة السادسة: - السابع   

 خطوات اإلرشاد المدرسي 

 

 

 الوحدة السابعة:  لثامنا   

 وسائل جمع المعمومات في اإلرشاد المدرسي
 

 الوحدة الثامنة:  التاسع   

 أساليب اإلرشاد المدرسي

 
 التاسعة:  الوحدة العاشر    

 
 مراحل النمو لمطمبة ودور المرشد المدرسي فيها

 
    

 
 
 

الحادي 
 عشر

 الوحدة العاشرة3 
 خطة العمل االرشادي

 

الثاني     
 عشر

 الوحدة الحادية عشرة:  

 دور المرشدمع ذوي االحتياجات الخاصة
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.02

 التالية3 النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 

 والنقاش الصفي، مناقشة ونقد الدراسات في نهاية كل وحدة، عرض المشاريع البحثية لمطمبة. المحاضرة
 
 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقييم والمتطمبات التالية3 أساليبخالل من المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 والنقاش الصفي، مناقشة ونقد الدراسات في نهاية كل وحدة، عرض المشاريع البحثية لمطمبة. المحاضرة

  

 

 السياسات المتبعة بالمادة.22

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

3 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. 

 3 متوفرة في القاعةوالصحة إجراءات السالمة -ج

 3 ال يوجدالغش والخروج عن النظام الصفي -د

عطاء اإلجابات الصحيحة إعطاء الدرجات -ه 3 يتم إعادة أوراق االمتحان لمطالب ليطمع عمى عالمته، تتم مراجعة األسئمة لمطمبة في القاعة وا 
 ومن ثم يتم استعادة أوراق االمتحان من قبل المدرس. 

 ة3 القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير تسهم في دراسة المادالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

الثالث     
 -عشر

السادس 
 عشر

 الوحدة الثانية عشرة: 
  صلحص المدرسيلعمل المرشد  حاالت تطبيقية

 التوجيه الجمعي :
 الخجل -
 التدخين -
 قمق االمتحان -
 السموك العدواني -
 التسرب المدرسي -
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 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 والمختبر عند الحاجة. القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير
 

 

 المراجع.22

 

اسسه ونظرياته وتطبيقاته، دار الكتاب ، االرشاد النفسي في المدرسة3 2002الخطيب، صالح احمد،  -
 العين. -الجامعي

 ، دليل المرشد التربوي في المدرسة ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع.2002العزة، سعيد حسني،  -
 ، االرشاد المدرسي، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.2010ابو اسعد ، احمد عبد المطيف،  -
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