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 مدرسو المادة.71

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

 

 المادةوصف .81

يهذف هزا انًساق انً ذطىيش يهاساخ اسشاديح نذي انطهثح يٍ خالل انرذسب عهً يهاساخ الايح انعاللح االسشاديح 

واسرخذاو اسرشاذيجياخ يُاسثح يثم نعة انذوس وانىسائم انًشئيح وانًسًىعح ويعًم انطهثح ذحد اششاف اكاديًي عهً 

انشخصيح وانرشتىيح وانًهُيح ويساعذج هؤالء االفشاد عهً اذخار انمشاس يساعذج االفشاد وانًجًىعاخ نرحميك االهذاف 

 فح وذمييى فاعهيح هزِ انرطثيماخ.انًُاسة يٍ خالل ذطثيك انطهثح السرشاذيجياخ اإلسشاد انًُثثمح يٍ انُظشياخ انًخره

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

 األهذاف انرانيح أٌ يحمك انطانة/انطانثحَريجح نذساسح هزا انًساق، فًٍ انًرىلع :األهداف: 
 اى ٗزذرة الطبلت علٔ رطْٗز ثزًبهج ارػبدٕ لزمذٗن الخذهبد االرػبدٗخ ّرٌف٘ذٍ ّرم٘٘ن فبعل٘زَ. -

هي خال  ل ات اى ٗزذرة الطبلت علٔ اطزخذام ّارمبى هِبراد االرػابد الفازدٕ ّهزبث اخ تابالد فزدٗاخ ه اذدح -

 .ذجخاالدّار ّالووبرطخ الو٘ذاً٘خ ّالٌو

هي خال  ل ات ارػابدٗخْعابد براد االرػابد المو اٖ ّهزبث اخ همواى ٗزذرة الطبلت علٔ اطزخذام ّارمبى هِا -

 . االدّار ّالووبرطخ الو٘ذاً٘خ ّالٌوذجخ

وي خاال  ل اات االدّار اى ٗزااذرة الطبلاات علاأ اطاازخذام ّارماابى هِاابراد ثٌااب  ّرٌف٘ااذ ثاازاهج الزْج٘ااَ المو اا٘ -

 .جخّالووبرطخ الو٘ذاً٘خ ّالٌوذ
 

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

 انفهى و اإلسريعاب: -1

 الز زف إلٔ الوفبُ٘ن ّالوجبدٓ  ّالم٘ن ّاالخلل٘بد الزٖ رمْم علِ٘ب عول٘خ االرػبد.:1-1

 الز زف علٔ الخطْاد ّالفٌ٘بد ّالوِبراد اللسهخ ل ول٘خ االرػبد.:1-2

 

 :انًهاساخ انفكشيح و انًعشفيح و انرحهيهيح -2
 الزوكي هي ر ل٘ل الظلْن )طلْن الوظززػذ( ّهؼكلرَ الزك٘فَ٘ ّالٌْارج االًف بل٘خ ّالو زف٘خ الوزرجطخ ثَ.:2-1

 : الزوكي هي ر ل٘ل عٌبصز ال ول٘خ االرػبدٗخ ّهزطلجبرِب هي ت٘ث دّر كل هي الوزػذ ّالوظززػذ.2-2

 
 انخاصح/انرطثيميح:انًهاساخ -3

 ر ذٗذ خصبئص الوزػذ ّاالرػبد الف ب .:3-1

 المذرح علٔ فِن الوؼكلخ ّر ذٗذُب ّر ذٗذ اث بدُب.: 3-2

 ر ذٗذ أُذاف الوظززػذ ّداف ٘زَ فٖ الزغ٘٘ز.: 3-3

 ر ذٗذ االجزا اد ّاالطززار٘م٘بد اللسهخ للرػبد.: 3-4

 

 انًهاساخ اإلتذاعيح/ انماتهح نهرحىيم: -4

 رطج٘ك اجزا اد الزؼخ٘ص ّالز زف علٔ الوؼكلد ّعٌبصزُب ّر ل٘ل الظلْن علٔ هؼكلد رك٘ف٘خ ه ذدح.:4-1

 رطج٘ك ّرٌف٘ذ اطززار٘م٘بد االرػبد الوخزلفخ علٔ هؼكلد فزدٗخ ه ذدح ّال ٘خ ر ث االػزاف ّالوزاج خ ّالٌمبع.:4-2

 الْالع ال ولٖ. رطج٘ك هِبراد ّآل٘بد ّفٌ٘بد االرػبد المو ٖ ّالزْجَ٘ فٖ: 4-3
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.20

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 
 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

 

 

  ثزادلٖ، ارفْرد

( 2012ّرفبلَ )

أسهىتاً عهً  35

كم يششذ 

، كزبة يعشفرها

، دار 1هززجن، غ

الزاٗخ للٌؼز 

ّالزْسٗع، عوبى: 

 .االردى

 

 

 
 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. عبد  غٌْص
 األول
 

عزض ّهٌبلؼخ الخطخ الذراط٘خ  .1

 ّهزطلجبد الزذرٗت.

   

 د. عبد  غٌْص
 الثاني
 

 ال ول٘خ االرػبدٗخ خطْارِب ّعٌبصزُب. .2

 

 

 

 

 

غٌْصد. عبد    
 

 الٌوذجخ ّرطج٘مبرِب .3 ثالثال

(Modeling) 

   

 د. عبد  غٌْص
 

اٗمبف الزفك٘ز                                    .4 رابعال

(Thought Stopping) 

   

 د. عبد  غٌْص
 

 اعبدح الجٌب  الو زفٖ .5 خامسال

(Cognitive Restructuring) 

   

 د. عبد  غٌْص
 

 االًف بلٖ الظلْكٖال لج ال ملٖ  .6 دسالسا

(Rational Emotive Behavior Therapy) 

   

 د. عبد  غٌْص
 

 الزذرٗت علٔ االطززخب  ال علٖ  .7 السابع

(Muscle Relaxation Training) 

   

 د. عبد  غٌْص
 

 رمل٘ل ال ظبط٘خ الزذرٗمٖ .8 الثامن 

(Systematic Desensitization)    
  

   

 د. عبد  غٌْص
 

 الز ص٘ي ظذ الزْرز  .9 التاسع 

(Stress Inoculation) 

   

 د. عبد  غٌْص
 

 تل الوؼكلد .10 العاشر

         ((Problems Solving 

 

 

 

  

 د. عبد  غٌْص
الحادي 
 عشر

 الزذرٗت الزْك٘ذٕ  .11

(Assertiveness Training)      
 

   
 
 

 د. عبد  غٌْص
 

 الثاني
- 

 الخامس
 عشر

 هٌبلؼخ ّهزبث خ:  .81

 ثزاهج االرػبد الفزدٕ  / ال بالد الفزدٗخ  -

ثزًااااااابهج االرػااااااابد المو اااااااٖ  / الوموْعاااااااخ  -

 االرػبدٗخ.

 ثزاهج الزْجَ٘ المو ٖ  / ال صص اإلرػبدٗخ. -

 
االيرحاٌ 

 انُهائي

 

  

 د. عبد  غٌْص
 

السادس 
 عشر

اطااازلم الولفااابد ّالزمااابرٗز ّالزظااام٘لد  .81

 للزطج٘مبد الو٘ذاً٘خ.

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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 واالستراتيجيات التدريسية.النشاطات 21
 الزبل٘خ: الٌؼبغبد ّاالطززار٘م٘بد الزذرٗظ٘خرطْٗز ًزبجبد الز لن الوظزِذفخ هي خل   زنٗ

 ّ الوٌبلؼخ.ال ْار ّالو بظزح 

 .ًّٖالز لن الز ب 

 .الوِوبد ّالْاججبد 
 .ل ت االدّار ّالٌوذجخ 

      .الزذرٗجبد ّالزطج٘مبد االرػبدٗخ ال ول٘خ 
 

 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 رمذٗن رمزٗز ّعزض تْ  اتذ الوْاظ٘ع الْاردح ثبلخطخ ٗزعوي عزظب ّاف٘ب  .1

 ( عالياخ                                                     10: ) ّالٌوذجخ.هي خل  الو بظزح ّل ت االدّار هع رْظ٘ح ك٘ف٘خ رطج٘مَ هع تبالد ارػبدٗخ ه ذدح 
 ( عالياخ10: ) فٖ ل ت االدّار الفبعلخ الوؼبركخرمذٗن رمبرٗز تْ  الزذرٗجبد االطجْع٘خ لطلجخ الجكبلْرْٗص، ّ .2

 اخل المبعخ.زذرٗجبد الوز لمخ ثبلوِبراد االرػبدٗخ دبلث ّاالًؼطخ الزذرٗج٘خ الخبصخ ّالٌوذجخ
 ( تبالربرػبدٗخ 4لــ ) ف ل٘خ فٖ هْالع ال ول فزدٗخ اجزا  جلظبد ارػبدٗخرمذٗن رمبرٗز تْ   .3

 ح( عالي20: ) لوظبعذرِب فٖ هؼبكل ػخص٘خ ّرزثْٗخ ّهٌِ٘خ، هع رمذٗن علٔ األلل رظم٘ل صْرٖ ل بلخ ّاتذح.   
 لوموْعخ ارػبد ف ل٘خفٖ هْالع ال ول جو ٘خ اجزا  جلظبد ارػبدٗخرمذٗن رمبرٗز تْ   .4

 ( عالياخ 10: ) .                    ( جلظبد، هع رمذٗن رظم٘ل صْرٖ لج ط الملظبد10( رمزوع علٔ األلل )1جو ٖ )

 ( عالياخ10: )  . فٖ هْالع ال ول( لوْظْعبد هخزلفخ 4رمذٗن رمبرٗز تْ  اجزا  تصص رْجَ٘ جو ٖ ف ل٘خ عذد ) .5
 ( عاليح40ئي                                                                                                       : )االيرحاٌ  انُها .6

 
 السياسات المتبعة بالمادة.22

 .: أخذ ال عْر ّالغ٘بة فٖ ثذاٗخ الو بظزحّالغ٘بة ال عْر -أ

 ال ٗزن إعبدح االهز بى للطبلت الغبئت إال ث ذر هْلع هي هكزت هظبعذ ال و٘ذ لؼؤّى الطلجخ. : بدالغ٘بة عي االهز بً -ة

 رظل٘ن ّعزض الٌؼبغبد ّالْاججبد فٖ الْلذ الو ذد.  -ج

 : هزْفزح فٖ المبعخّالص خ جزا اد الظلهخإ -د

 : ال ْٗجذالغغ ّالخزّج عي الٌظبم الصفٖ -ُـ

االهز بى للطبلت ل٘طلع علٔ علهزَ، رزن هزاج خ األطئلخ للطلجخ فٖ المبعخ ّإعطب  اإلجبثبد  : ٗزن إعبدح أّراقإعطب  الذرجبد -ّ

 الص ٘ خ ّهي ثن ٗزن اطز بدح أّراق االهز بى هي لجل الوذرص. 

 ّالطجبػ٘زح: المبعخ ّالظجْرح الخعزا  ّالظجْرح الج٘عب  ّأللم الظجْرح رظِن فٖ دراطخ الوبدالزٖ ّبلمبه خ بلوزْفزحثالخذهبر -ر

 ّاجِشح ال زض.ّالكوجْ٘رز

 المعدات واألجهزة المطموبة .24

 ج٘عب  ّأللم الظجْرح ّالطجبػ٘ز ّالكوجْ٘رز ّاجِشح ال زض.المبعخ ّالظجْرح الخعزا  ّالظجْرح ال
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 المراجع.22

 ط٘زِب للوْظْعبد الوخزلفخ للوبدح:الومزرح، ّالمزا اد الزٖ ٗمت علٔ الطبلت رغالكزت  - أ

 .، دار الفكز، عوبى: االردى1، غانرطثيماخ -انثشايج  -انعًهيح االسشاديح: االسس انُظشيح ( 2013عجذهللا، ه وذ لبطن )

 .، دار الزاٗخ للٌؼز ّالزْسٗع، عوبى: االردى1، كزبة هززجن، غأسهىتاً عهً كم يششذ يعشفرها 35( 2012ثزادلٖ، ارفْرد ّرفبلَ )

 .، كزبة هززجن، عوبى: دار الفكزيشكالخ األطفال وانًشاهميٍ وأسانية انًساعذج فيها( 2002)ػ٘فز، ػبرلش ّهل٘وبى، ُْارد 

 ، دار غزٗت للطجبعخ ّالٌؼز، المبُزح: هصز.انعًهيح اإلسشاديح( 1991الؼٌبّٕ، ه وذ ه زّص )

 انًشاجع األجُثيح: -

 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. 

 .الز ل٘و٘خ الكزت الوْصٔ ثِب، ّغ٘زُب هي الوْاد - ة

 

 معمومات إضافية .26

 
 

 
 31/1/2011برٗخ: الز ------------------------ل٘ع: الزْ غٌْصد. عبد  اطن هٌظك الوبدح: 

 --------------------------------- الزْل٘ع ---------- ---------------/ المظن: همزر لمٌخ الخطخ

 -------------- ------------------- الزْل٘ع -------------------------رئ٘ض المظن: 

 --------------------------------- الزْل٘ع ------------------------- الكل٘خ: همزر لمٌخ الخطخ/

 ------------------------------الزْل٘ع -------------------------------------------ال و٘ذ: 

 :َسخح إنً

 مظنالرئ٘ض 

 هظبعذ ال و٘ذ لعوبى المْدح

 الوبدحهلف 

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

