
 1 

 

 جامعة فيالدلفيا
اآلداب والفنونكلية   
االرشاد النفسيقسم   
2017/2018 / السنة الدراسية  الفصل الدراسي األول  

 

 

 الخطة التدريسية لمادة دراسية

 

االتصال في االرشاد :المــادةن اعنو 0170231:المــادةرقم    

عام :مستوى المادة :المتزامنالمتطلب السابق و/ أو    

حثم 12.10 – 11.10 المحاضرة:وقت   
3 عدد الساعات المعتمدة:  

 عدد ساعات التدريس الفعلية:

31414مكان المحاضرة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب

كانه مو  

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

عدنان الطوباسي د.  atobasi@philadelphia.edu.jo  410 أستاذ مساعد 
 

 )حسب دليل الجامعة( المادةوصف 
تتضمن هذه المادة تدريب الطلبة على تفسير معاني السلوكات اللفظية وغيرر اللفظيرة  ري العمليرة ادرةرادية  
وممارسرررة مارررارات اديرررراا  ررري ادرةررراد  ولسرررراا التاليرررل السرررلوكي لررربع  المةررراكل وا ضرررطرابات  

وتعالج المادة أيضاً موضوعات  ٠المةاكل وممارسة سلوكات بناا العالقة ادرةادية واستخدام أساليب تاديد
الكةف عن الذات وادرسال والمواساة  و ام عوائق ا تيال  وأساليب النقاش السماعي  وارل المةركالت 

 ٠واليراعات
 

 المادةأهداف 
 تادف المادة للى : 

 
 .ووظائفهوأهميته  التاريخبا تيال وتطور ا تيال عبر  تعريف الطلبة -1
وا تيال اللفظي وغير اللفظي  معوقات ا تيال وعوامل نساح عملية ا تيال تعريف وتدريب الطلبة على   -2

   و ام الةخيية ادنسانية .وانواع ا تيال وماارات توسيه ا سئلة لدى المرةد  ي العملية ا رةادية

  العملية ا رةاديةلماارات التي يمكن استخداماا لتاقيق ماارات التوايل واعلى الطلبة  وتدريب تعريف -3

والتخطيط لالة  المقابلة ا رةادية ومراال ا رةاد ومااراتهو العملية ا رةادية  تعريف وتدريب الطلبة على -4
 اعالمية وارةادية .

 وا هتمام بالياة النفسية . التعامل معااواليراعات وكيفية التعامل مع المةكالت  على  الطلبة تدريب  -5

 تعريف الطلبة وتدريبام على دور وسائل ا تيال  ي ا رتقاا بالعملية ا رةادية. -6
 تعريف الطلبة وتدريبهم على دور وسائل االتصال قي دعم المرشد لضبط االنفعاالت عند المسترشدين. -7

 
 
 
 

 مصادر التعليم
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 ا رةاد   مخطوط تات الطبع . (   ا تيال  ي2017الطوباسي   عدنان مامود )* 
 

 

 مواد مختارة من الكتب والمراسع التالية :
 ( االتصال والعالقات العامة 2004عليان, ربحي , والطوباسي , عدنان )–  عمان 

 ( (, مهارات االتصال : مركز التنمية االسرية 2010)العقيل , محمد عبد العزيز 

 ( االتصال االنساني ودوره في التفاعل االجتماعي , عمان : دار مجدالوي 1993أبو عرقوب , ابراهيم ,) 

 (االرشاد النفسي , ط2005الرشيدي , بشير ,)الكويت , الكويت الوطنية 2, 

 ( المرشد التربوي عمان : عالم الثقافة.2006ربيع , هادي مشعان والغول , اسماعيل محمد) 

 ابالمجلس االعلى للشب مهارات االتصال واالرشاد: – ششتاوي , هشام        
 ,( االرشاد االسري , عمان : المجلس الوطني لشؤون االسرة .2010سهيلة واخرون) بنات 

 

 أةرطة  يديو  األةرطة اليوتية ....الخ(  المواد المساندة( 

 زيارات ميدانية   ودراسات وتقارير للطلبة اول ا تيال  ي ا رةاد
 

  ايث ينطبق() الطالبدليل 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (دليل المختبر )ايث ينطبق 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 )المراسع المساندة )كتب دراسية  ومسالت علمية ومواقع الكترونية وغيرها 
 

 دراسات ومسالت : العلوم التربوية   علم النفس   ا رةاد النفسي 
 

 (مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها محاضرات،)طرق التدريس
 -بحرروو وتقررارير    -وأعمررال يررفية     وعصررف نهنرري  مناقشررات وتمررارين –محاضرررات يررفية.     -

 ميدانية وزيارات دراسات
 

 
 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 

      

يكونوا قادرين على التعرف على مفاهيم ومبادئ وقيم يتوقع من الطلبة عند االنتهاء من هذه المادة أن 

 االرشادي . مأهمية االتصال في العملية االرشادية ويما بعود عليه من فائدة أثناء عملهو
 

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 

وسرائل ا تيرال للتاليرل والتفكيرر لتاقيرق لمتطلبرات المانيرة  ري  من تطبيق أدواتالطلبة  يتمكنأن 
 . ا رةاد

 

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 

التوايل  ي المواقف ا رةادية المختلفة والتعبير و ا تيال  ماارات من استخدامالطلبة  يتمكنأن        
 عن الاا ت ا رةادية بكل ساولة .

 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 
 .يصال رسالتهم بقوة واقتدارال الفعال إلالمهارات المناسبة في االتص للمهارات التي اكتسبوها الطلبة تطبيق           

 

             

  النفس حركية )حيث ينطبق(المهارات 
 لالتصرال  مرن خرالل مهرارات من التعامرل بمرونرة واترزان مرع  المواقرف والمشراكل االرشرادية الطلبة تمكنان ي            

 التوايل لتنمية النشاطات االرشادية .و
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 :تقييم الطلبةأدوات 

 )ا متاانات )ا متاان األول وا متاان الثاني وا متاان الناائي 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 اختبارات قييرة 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ر قييرة و/ أو عرو  و/ أو مةاريع باثية قييرةتقاري 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 واسبات دراسية 

 تقارير وأبااث  

 
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

االلتزام التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 بالحضور والمناقشة الصفية

20 

 100 المجموع

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 
  ي علم النفس   عمان : دار البركة للنةر والتوزيع (   مقدمة2014الفقااا   عيام نسيب )

 

  والملكية التأليفحقوق 

 

 تجنب االنتحال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

الواجبات الدراسية  المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى التــاريخ األســبوع

والتقارير وأوقات 
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 تسليمها

 األول

 
بالمادة والخطط الدراسية واالمتحانات التعريف  19/10 –15/10

    والواجبات التدريسية والمراجع .

 

 

 

 الثاني

 

 

22/10 – 26/10 

  مدخل إلى تاريخ االتصال -     

 تطور االتصال عبر التاريخ -     

  مظاهر الثورة المعلوماتية -     

 

 عالم االتصال :     2/11 – 29/10 الثالث

 اهمية االتصال -

 اهداف االتصال -

 وظائف االتصال -

 

 مستويات االتصال - 9/11 – 5/11 الرابع

 اشكال االتصال -

 االتصال اللفظي -

 االتصال غير اللفظي -

 

 االتصال والعملية االرشادية : - 16/11 – 12/11 الخامس

 مراحل االرشاد -

 خصائص ويفات المرشد -

 

  االمتحان األول - 23/11-19/11 السادس

 

 

 السابع

 

 

26/11 – 30/11 

 االتصال واالرشاد الكتروني :

 اهمية االرشاد التفاعلي   -

  .  التخطيط للحملة االعالمية االرشادية  -

 

 

 

 الثامن

 

 

3/12 – 7/12 

 مهارات االتصال في االرشاد . -

 مهارات االستماع. -

 مهارات االتصال الفعال . -

 

 

 

 التاسع 

 

 

10/12 – 14/12 

 االسئلة .مهارات توجيه  -

 وبات التي تضعف عملية االتصالالصع -

 

 

 

 

 

 العاشر

 

 

 

 

17/12 – 21/12 

 

 االتصال والمقابلة االرشادية :

 خصائص المقابلة االرشادية  -

 مهارات االتصال في المقابلة االرشادية . -

 معوقات المقابلة االرشادية . -

 دراسة الحالة . -

 

وسائل االتصال والتعامل مع الفروق  - 28/12 – 24/12 الحادي عشر 

 الفردية 

 

  االمتحان الثاني فترة  

 الثاني عشر 

 

 و الثالث عشر

2/1 – 5/1 
7/1 – 11/1 

دور وسائل االتصال في دعم المرشد لضبط  -

 االنفعاالت عند المسترشدين 

 

  عرض تقارير الطلبة ومناقشتها - 18/1 – 14/1 الرابع عشر

  مراجعة عامة للمادة 25/1-21/1 الخامس عشر
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  تسليم النتائج االمتحان النهائي 4/2 – 28/1 السادس عشر

 

 لدراسة المادة  الوقت المتوقع 
  

 الطالب من الدراسة وا عداد للمادة يساوي ساعتين لكل مااضرة من  ئة الخمسين دقيقة.                  هليمعدل ما ياتاج ل
 )المواظبه( سياسة الدوام

 %(15)لذا غاب الطالرب أكثرر مرن ومن مسموع الساعات المقررة للمادة.  %(15)  يسمح للطالب بالتريب أكثر من 
عميد الكلية  يارم من التقدم لالمتاان النارائي  مادة دون عذر مرضي أو قاري يقبلهمن مسموع الساعات المقررة لل

ا كان الرياب بسبب المر  او لعذر قاري يقبله عميد الكلية التري تطررح لذأما وتعتبر نتيسته  ي تلك المادة)يفراً(  
 .  المادة   يعتبر منساباً من تلك المادة وتطبق علية أاكام ا نسااب

 عـالمراج
 الكتب

 ( االتصال والعالقات العامة 2004عليان, ربحي , والطوباسي , عدنان )–  عمان 

 ( (, مهارات االتصال : مركز التنمية االسرية 2010)العقيل , محمد عبد العزيز 

 ( االتصال االنساني ودوره في التفاعل االجتماعي , عمان : دار مجدالوي 1993أبو عرقوب , ابراهيم ,) 

 (االرشاد النفسي , ط2005الرشيدي , بشير ,)الكويت , الكويت الوطنية 2, 

 (المرشد التربوي عمان : عالم الثقافة.2006ول , اسماعيل محمد )ربيع , هادي مشعان والغ 

  ابالمجلس االعلى للشب مهارات االتصال واالرشاد: –ششتاوي , هشام        
 ,( االرشاد االسري , عمان : المجلس الوطني لشؤون االسرة .2010سهيلة واخرون) بنات 

 

 المجالت العلمية
 مجلة علم النفس ، المجلة األردنية للعلوم التربوية ، مجلة العلوم النفسية والتربوية  

 

 المواقع االلكترونية


