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0170111رقم المــادة:  
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 عدد ساعات التدريس الفعلية:

14314مكان المحاضرة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
 رقم المكتب ومكانه 

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

الطابق الرابعكلية اآلداب  أستاذ مساعد سناء ناصر الخوالدة  10-9 skhawaldeh@philadelphia.edu.jo 

 

 وصف المادة )حسب دليل الجامعة(

وتشام  الماادة  ٠تقدم المادة مقدمة مسحية للمفاهيم والدراسات واالتجاهاات واجراءاتات ااساساية اار اجروااد واللافس ال فسار

ءود ووظيفته، وع اصء ومءاح  وأساليب اللملية اجرواادةة، على: ماهية اجرواد، وأسس اجرواد الفلسفية وال فسية، ودور الم

 ٠ونظءةات اجرواد الءئيسية، وبلض التطبيقات

 الفصل األول :ماهية اإلرشاد النفسي 

مفهوم اجرواد ال فسار، اللفةاة بايإل اجروااد ال فسار والتورياه ، اللفةاة بايإل االروااد ال فسار واللافس والطاب ال فسار، م ااه  

 واستءاتيجيات اجرواد ال فسر.

 الفصل الثاني: النشأة والتطور  واألسس والمنطلقات

التطور التارةخر لإلرواد، تطور اجرواد ار ااردن، مبءرات والحارة لإلروااد، أهاداا اجروااد ، أساس وم طلقاات اجروااد 

 ال فسر.

 الشخصية والمهنية للمرشد النفسي الثالث: الخصائصالفصل 

 ،وصفات المءود الفلال، المءود كشخص مه ر، اجرواد ال فسر للمءود نفسهخصائص 

 االتجاهات النظرية في اإلرشاد النفسي. الفصل الرابع:

ماهيااة ال ظءةااة، االتجااال التحليلاار ااار اجرواااد ال فساار، نظءةااة التحلياا  ال فساار، االتجااال الساالوكر، االتجااال اجنسااانر، االتجااال 

 الملءار

 التقييم والتشخيص في اإلرشاد النفسيالفصل الخامس: 



التقييم ار اجرواد، التشخيص ار اجروااد، المللوماات الفةماة لللما  اجروااده، ماهياة المللوماات المطلاو  رملهاا، واءو  

 عملية رمع المللومات، مصادر رمع المللومات، وسائ  رمع المللومات.

 الفص  السادس: اللملية اجروادةة

ة، وااءو  اللفةااة اجروااادةة، الفهاام اللااا فر، االعتبااار اجةجااابر، ااصااالة، مءاحاا  اللمليااة اجروااادةة، ب ااات اللفةااة اجروااادة

 اللفةة .

 الفصل السابع:  مجاالت اإلرشاد النفسي

 اجرواد المدرسر، اجرواد المه ر، إرواد اال فال، إرواد المءاهقيإل، إرواد كبار السإل

 ال فسر الفص  الثامإل: أساليب اجرواد

 اجرواد الفءده، اجرواد الجملر، اانشطة التلبيءةة، اللفس بالللب، اجرواد بالقءاتة.

 

 الفصل الثامن: التدريب واإلشراف في اإلرشاد

مفهوم اجوءاا، الفءق بيإل اجوءاا والتلليم والتدرةب واالستشاارة،  اءق وأسااليب اجواءاا، أهاداا اجواءاا، خصاائص 

 جرواده.وكفاتات المشءا ا

 

 

 

 

 

 أهداف المادة

  ااساسية ار اجرواد ال فسر. والمصطلحات المفاهيم أن ةتلءا الطالب على 

 خدمات اجرواد ال فسر. عليهاااسس والمسممات التر تقوم  أن ةميز الطالب 

  ظءةات واساليب و ءق ومجاالت اجرواد ال فسر.ال أن ةقارن الطالب بيإل  

 ية اجرواد ال فسر.لعم مءاح  أن ةتلءا الطالب على 

  اجروادةة. المهارات أن ةكتسب الطالب 

  اةجابية نحو اللم  االرواده. اتجاهات أن ة مر الطالب 

 

 

 مصادر التعليم

 الكتا  المقءر )الل وان، المؤلفون، ال اوء، س ة ال شء(* 

 

 .2016واخءون  مبادئ اجرواد ال فسر المفاهيم وااسس وال ظءةات، أ.د. حسيإل سالم وءعة

 

 (المراجع المساندة )كتب دراسية، ومجالت علمية ومواقع الكترونية وغيرها 

 (. 2001ولبان, كاملة الفءح, تيم عبد الجبار ) -

 مبادئ التوريه واجرواد ال فسر القاهءة.   -

 

 طرق التدريس)محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها(

 

 دراسات ميدانية -بحوث وتقارةء    -م اةشات وتمارةإل وأعمال صفية     –محاضءات صفية.    

 

 

 نتاجات التعلّم:

 : المعرفة العلمية والفهم .1

 نظءةات وأساليب و ءق ومجاالت اجرواد ال فسر والتءبوه. أن ةتلءا الطالب على  .2

 والتءبوه.مءاح  عملية اجرواد ال فسر لاهم أن ةبده الطالب  .3

 لمهارات اجروادةة.لملءاة واهم وتطوةء أن ةبده الطالب  .4

 أن ةكتب الطالب بحث مب ر على أساس علمر .5

 أن ةظهء الطالب مهارات االستماع الفلال ومهارات السؤال بفلالية .6

 (المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل

 –مءاح  اللملية اجروادةة والمهارات وااساليب اجروادةة. أن ةحل  الطالب   -1



 -للبءام  اللملية اجروادةة .  أن ةخطط الطالب  2

 بيإل نظءةات وأساليب اجروادةة المختلفة. أن ةقارن الطالب  -3

 

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 

  الحياة.القدرة على االستخدام اامث  ادبيات اجرواد الجملر ار 

 .القدرة على تحدةد المشكفت التر تحتاس إلى أسلو  اجرواد الجملر 

 القدرة على التلءا على القوى التر تتفاع  داخ  الجماعة وأسلو  التلام  ملها 

 

 لمكتسبة من الممارسة العملية  ا المهارات

 -المختلفة. ااساليب اجروادةة المختلفة مإل ال ظءةات ات و مهارال أن ةطبق الطالب -1

 مءاح  اللملية اجروادةة.الطال طبيق أن ة  -2

 المها رات الخاصة بالمءود مإل ال احية ااخفةية والمه ية والقانونية. أن ةمارس الطالب   -3

 

   

 

 أدوات تقييم الطلبة:

 )االمتحانات )االمتحان ااول واالمتحان الثانر واالمتحان ال هائر 

 

 اختبارات ةصيءة 

  و/ أو عءوض و/ أو مشارةع بحثية ةصيءةتقارةء ةصيءة 

 واربات دراسية 

 

 

 

 

 :األكاديمية واألمانة التوثيق
 بلمله ةقوم ان الطالب على اءده، بشك  والمشارةع والواربات واابحاث المشارةع بح  ةقوم أن الطالب مإل ةتوةع

 أو سابقة اصول مإل راهزة ابحاث أخذ أو المللومات تجميع ار رماعر بشك  والمشارةع الواربات ار اللم . لوحدل

 .الغش ب د تحت أةضا ة درس م شور ابحاث نسخ

  (توضيحية أمثلة)مع  التوثيق أسلو 

  الكتا  .1

، عدد اارزات أو المجلدات إن وردت. رةم     Boldاسم وهءة المؤلف، االسمات ااولى: اسم المءرع بخط غامق 

 الطبلة. مكان ال شء: ال اوء. س ة ال شء.

 1980تبة االنجلو المصءةة. . القاهءة: مك2مثال :أبو حطب، اؤاد وآمال صادق: علم ال فس التءبوه.  

 كتا  ار اص  .2

(. اسم الكتا  بخط غامق Italic and Boldسم وهءة المؤلف، االسمات ااولى: ع وان الفص  بخط مائ  وغامق     )ا

Bold اسم المحءر )ةإل(. رةم الطبلة )إن وردت(. مكان ال شء: ال اوء. تارةخ ال شء تليه وء ة مائلة )/( أرةام .

 الصفحات.

. 1مثال :عباس، احسان: اللء  ار صقلية، مءارلات حول اللءوبة واجسفم وأوروبا. تحءةء محمود السمءة.  

 .71-1984/79الكوةت: مجلة اللءبر. 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

 20 التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ المشاريع

 100 المجموع



 االبحاث الم شورة .3

(، اسم الدورةة بخط غامق.     Italic and Boldسم وهءة المؤلف، االسمات ااولى: اسم المقال بخط مائ  وغامق )ا

 . المجلد. الس ة تليها وء ة مائلة )/( أرةام الصفحات.اللدد

مثال :الجبالر، حمده: دور هات التأنيث ار الجمع "ةءاتة ار لسان اللء "، مجلة ال جاح لألبحاث )الللوم اجنسانية(. 

 .376-349م/2004. 18. م 2

 

 حقوق التأليف والملكية 

ح للطالب ان ةقوم بطباعة أو تزوةء أو نق  أه نوع مإل المللومات ال شء والطباعة تتطلب أخذ اذن لحقوق الطبع. ال ةسم

 سوات حص  عليها ورةيا او عإل  ءةق االنتءنت. بدون اخذ اذن ال اوء أو وهادة حقوق الطبع.

 تج ب االنتحال 

وع مإل التزوةء هو ر اةة اكادةمية ة ت  ع ها رسوبك ار المادة وال ق  الحءار للمادة كلمة بكلمة ار االختبارات ن

 التزوةء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي

 

 

 

 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

 ااسبوع ااول والثانر ماهية اجرواد ال فسر

 

 

 

15/10-26/10 

 

 

 

االسبوع الثالث    ال شأة والتطور وااسس والم طلقات  

29/10-3/11  

 

 ااول االمتحان ارءات اتءة

 

 الخصائص الشخصية والمه ية للمءود ال فسر

  

 

-6/11-االسبوع الءابع والخامس 

16/11  

 االسبوع السادس والسابع االتجاهات ال ظءةة ار اجرواد

19/11-30/11  

 االسبوع الثامإل والتاسع التقييم والتشخيص ار اجرواد ال فسر

3/12-14/12  
 

اللاوء والحاده عشء االسبوع اللملية اجروادةة  

17/12-28/12  

 فترة اجراء االمتحان الثاني
 

االسبوع الثانر عشء والثالث 

 عشء



31/1-11/1 مجاالت اجرواد ال فسر  

 االسبوع الءابع عشء أساليب اجرواد ال فسر

14/1-18/1  

 االسبوع الخامس عشء التدرةب واجوءاا ار االرواد ال فسر 

21/1-25/1  

 االسبوع السادس عشء ال هائراالمتحان 

28/1-4/2  

 

 

 

 

 

 المتوقع لدراسة المادة  الوقت

 

 ه الطالب مإل الدراسة واالعداد للمادة ةساوه ساعتيإل لك  محاضءة مإل ائة الخمسيإل دةيقة.                 ملدل ما ةحتاس إلي

 

 )المواظبة( الدوام سياسة

إذا غااا  الطالااب أكثااء مااإل مااإل مجمااوع الساااعات المقااءرة للمااادة. و %(15ال ةساامح للطالااب بالتغيااب أكثااء مااإل )

دون عااذر مءضاار أو ةهااءه ةقبلااه عميااد الكليااة، ةحااءم مااإل التقاادم  مااادة%( مااإل مجمااوع الساااعات المقااءرة لل15)

لفمتحان ال هائر وتلتبء نتيجته اار تلاك المادة)صافءا (، أماا إذا كاان الغياا  بسابب الماءض او للاذر ةهاءه ةقبلاه 

 عميد الكلية التر تطءح المادة ، ةلتبء م سحبا  مإل تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحا . 

  



 توقع لدراسة المادة الوقت الم

  

 ملدل ما ةحتاس إليه الطالب مإل الدراسة واالعداد للمادة ةساوه ساعتيإل لك  محاضءة مإل ائة الخمسيإل دةيقة.                 

 

 سياسة الدوام )المواظبه(

%( مااإل 15) %( مااإل مجمااوع الساااعات المقااءرة للمااادة. وإذا غااا  الطالااب أكثااء مااإل15ال ةساامح للطالااب بالتغيااب أكثااء مااإل )

مجموع الساعات المقءرة للمادة دون عذر مءضر أو ةهءه ةقبله عميد الكلية، ةحءم مإل التقدم لفمتحان ال هائر وتلتباء نتيجتاه 

ار تلك المادة)صفءا (، أما إذا كان الغيا  بسبب المءض او للذر ةهءه ةقبله عميد الكلية التر تطءح المادة ، ةلتبء م سحبا  ماإل 

 تطبق علية أحكام االنسحا . تلك المادة و

 

 

 المراجـع

 الكتب

 ( مبادئ االرشاد النفسي والتربوي.2016الشرعة، حسين ،واخرون،) -

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

 

- Duffy, Karen G. ( 1999) Psychology: Annual Editions (99/00) 

- Edward S. Neukrug (2011) The World of the counselor: An Introduction to 

Counseling Profession, Brooks Cole .-  

 

 

 المواقع االلكترونية

- www.psychologicalscience.org/links.htm 

- www.allaboutcounseling 

- www.jjay.cuny.edu/counseling 

-  

http://www.psychologicalscience.org/links.htm
http://www.psychologicalscience.org/links.htm
http://www.allaboutcounseling/
http://www.allaboutcounseling/
http://www.jjay.cuny.edu/counseling
http://www.jjay.cuny.edu/counseling

