
 
  جامعة فيالدلفيا

 الكلية : اآلداب والفنون 

                                                  2014/2015من العام الجامعي  الثانيالفصــــــل 

 Module Syllabus خطة المادة 
                                                
 المادة تدريس خطة

 0170453رقم المادة:   التأهيلياإلرشاد اسم المادة: 
 المادة متطلب سابق لـ : ـــ مبادئ اإلرشاد النفسي والتربويالمتطلب السابق للمادة: 

 تخصص اجباري نوع المادة:  عاممستوى المادة: 
 حثم  15:00 -14:10موعد المحاضرات:  3الساعات المعتمدة: 

 
 عضو هيئة التدريس 

الرتبة  اسم منسق المادة 
 األكاديمية

رقم هاتف 
 المكتب

رقم 
 البريد اإللكتروني المكتب

 walkailane@philadelphia.edu.jo 410 2302 مساعد  ستاذأ وليد الكيالني   د.

 
 

 وصف المادة:
تتناول هذه المادة التعريف والتطبيق لمفهوم االرشاد التأهيلي والذذ  يعنذب بمعذا دة المرشذد النفعذي  لذب 

اإلرشذادي  يذي معذا دة اايذراد الذذيه لذديهم ا افذات  نفعذي ، نماايذ ، عدراييذ ،  اطفيذ ،  اعتخدام المهارات
 أو جعمي  يي تميينهم مه اال تماد  لب ذاتهم.

با تمذادهم  لذب  الجاثيذ ويي المشاري  مع اآلخذريه يذي العذيا والعمذل المهنذي مذه أجذل تدايذق أهذدايهم 
ت اجذذل العذذودة واالنذدمام بذذالمجتمع والتوايذذق مذع مذذا لذذديهم فذدراتهم الذاتيذذ  وتدعذذيه مذا لذذديهم مذذه اميانيذا

 مه اميانات.



ات اإلرشذذذاد التذذذأهيلي هذذذم الذذذذيه يعذذذانوه مذذذه ا افذذذات نفعذذذي ، اجتما يذذذ ، نماايذذذ ، عه المعنيذذذيه يذذذي خذذذدم
 جعمي ، ودتب طبي . وهذه تندمج يلها تدت ا افات نمااي  وا افات نفعي .

ىذذرورة تيويذذد المرشذذد المذذتعلم بيايذذ  المهذذارات التذذي يدتاجهذذا مذذه أجذذل عه هذذذه المذذادة تتطذذرق أيىذذا  علذذب 
تأهيذذذل المعترشذذذديه لديذذذل بيايذذذ  المجذذذاالت التذذذي يعذذذانوه منهذذذا مثذذذل مهذذذارات التأهيذذذل المهنذذذي، والتأهيذذذل 

 االجتما ي.
لذا يإه المرشد يجب أه يتميه مه التعرف وتشخيص اال افات التي يتعامل معهذا ويتعذرف  لذب ماهيذ  

المعترشد والتي تعينل  لب تطوير مهاراتل واميانيتل وتأهيلل مهنيا  ليذي يتاذارب مذع اآلخذريه يذي  داجات
 مجال العمل والدياة الطبيعي  والعاالي .

باإلىذذاي  علذذب ذلذذا يذذإه المذذادة عذذتتعرا للاذذوانيه وااخعفيذذات المنوذذوص  ليهذذا بالاذذانوه ويذذي مرايذذي 
 لتي توىع مه أجل دماي  الموابيه اولاا ومه أجل تأهيلهم.الخدم  والمؤععات المدني  والمجتمعي  وا

 
 مخرجات التعلم :

 مه دراع  هذه المادة عيتميه المتعلموه مه تدايق ااهداف التالي : االنتهاءبعد 
 منافش  ويهم معاني اإلرشاد التأهيلي وييفي  اعتخدامها مع ياي  أنواع اإل افات. -1
 اإلرشاد التأهيلي.يطبق المفاهيم ااخعفي  يي  -2
 يهم وتدايق  مليات دمج المواب يي المؤععات المجتمعي   والعاالي . -3
 تطبيق وفياس  مليات اإلرشاد والتوجيل المهني. -4
 تاييم وتشخيص داالت اإلوابات واال افات المختلف  مه أجل المعا دة يي  عجها. -5
 يه ويق خطوات التأهيل.تطوير وبناء اعتراتيجيات المعري  وتطوير الادرات لدى المعاف -6

 
 
 
 
 
 
 
 



 توزيع المادة على الفصل الدراسي:

 مالحظـــات الموضــوع التــاريخ األســبوع
  الخدم  االجتما ي  وأعس ر اي  ذو  االدتياجات الخاو . - 5/3/2015 – 1/3 األول

 الثاني
 

 الموهوبوه والمتفوفوه. - 12/3/2015 – 8/3
 دعيا ،  اليا ، وتعددوا اال اف .المعافوه: جعميا  ودرييا ،  -

 

 الخدمات المطلوب  للمعافيه. - 19/3/2015 -5/3 الثالث
الر اي  اإلجتما ي  للمعافيه: جعميا ، دعيا ، عمعيا  وبوريا ،  -

  اليا .

 

الر اي  االجتما ي  للموابيه بالشلل الدماغي والموابيه  - 26/3/2015 - 22/3 الرابع
 بالورع.

 

 2/4/2015 -29/3 الخامس
 

  الر اي  االجتما ي  للتودديه. -

الر اي  االجتما ي  للموابيه باىطراب يي الدري   - 4/2015//9 -/ 5/4 السادس
 واالنتباة.

 

  الر اي  االجتما ي  للمعافيه عجتما يا . - 16/4/2015 – 12/4 السابع

 23/4/2015 -19/4 الثامن
 

 مواىيع خاول  ه ر اي  المعافيه: -
 والمربيه يي مؤععات ر اي  المعافيه. مجالس اآلباء -
التدخل المبير لليشف  ه ااطفال المعافيه أو المعرىيه  -

 لإل اف .

 

 التييف االجتما ي للمعافيه. - 30/4/2015 -26/4 التاسع
 التأهيل المهني للمعافيه. -

 

 التأهيل الطبي. - 7/5/2015 – 3/5 العاشر
 التأهيل النفعي. -
 التأهيل االجتما ي. -

 



 

  داوق المعافيه الوادر  ه هيا  اامم المتددة. - 14/5/2015 -  10/5 الحادي عشر 

  االمتحان الثاني 14/5/2015 – 6 
 21/5/2015 -  17/5 الثاني عشر

 
 ارشاد ذو  االدتياجات الخاو .

 االرشاد االجتما ي. -

 مواىيع خاو   ه ر اي  ذو  االدتياجات الخاو : -

 النفعي .المشيعت واايمات  .1

 المشيعت واايمات التربوي . .2

 دور اللغ  يي التييف االجتما ي. -

 

 2015/ 5/ 28- 24/5 الثالث عشر
 

 التأهيل النفعي:

 الععم التطعيمي ىد التوتر النفعي والغىب والعدواه. -
 االىطرابات الالبي  النفعي  المنشأ أ راىها و عجها. -
 والععم(الطفل ذو النشاط اليااد  اا راا  -
 أثر الععم الدوااي  لب نظري  الالق. -
 الرهاب أو الخوف أعبابل وأ راىل و عجل. -
 نظرات دديث  يي مرا الفوام. -

 

 اإلرشاد المهني: 4/6/2015 -5 /31 الرابع عشر

 مفهوم اإلرشاد المهني. -
 أعس اإلرشاد المهني. -
 أهداف اإلرشاد المهني. -
 نظريات النمو المهني. -
 لليبار.اإلرشاد المهني  -
 خدمات اإلرشاد المهني. -

 

  االمتداه النهااي 11/6/2015-7/6 الخامس عشر
 السادس عشر 

 
  تسليم النتائج 18/6/2015 -14/6



 الحضور والمشاركة  أدوات التقييم:
 امتدانات فويرة -تاارير و/أو أبداث فويرة و/ أو مشاريع                          -
 تاديم لألبداث والتاارير -                                             واجبات بيتي         -
 .امتدانات مردلي  ونهااي  -
 

 أساليب التدريس:
 - , مجمو ات  مل وتماريه وأ مال وفي  و وف ذهني منافشات  –مداىرات وفي .     -

 دراعات ميداني   -بدوث وتاارير   
 

 أسس التقييم:
 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات
  20 االمتداه ااول   يتابي (
  20 االمتداه الثاني   يتابي (
  40 االمتداه النهااي   يتابي (

  20 امتحانات قصيرة وأبحاث وتقارير
 

  100 المجموع:  
 
 

 سياسة الحضور والغياب:
الماررة للمادة بدوه  ذر مرىي أو فهر  يابلل %( مه العا ات 15ال يعمح للطالب بالتغيب أيثر مه  

%( بعذر مابول يترتب  لب ذلا ا تبار الطالب منعدبا  مه المادة يي دال  فبول 20 ميد اليلي  أو  
 العميد للعذر ، بينما يعتبر مدروما  وتيوه  عمتل يي المادة  وفرا ( يي دال   دم فبول العميد للعذر.

 
 
 
 
 
 



 
 : المتوقعالعبء الدراسي 

 .ات أعبو يا  يي دراع  هذه المادة( عا 6يمعدل  ام يتوفع أه ياىي الطالب  لب اافل  
 

 : المرجع الرئيسي
( االرشاد االجتما ي لذو  االدتياجات الخاو  : دار واال للنشر 2007االمام، رىواه   -

 دمشق، مؤعع   مار خادم الجامع. -والتوييع 
 ماه، دار يايا العلمي  للنشر  –( مادم  يي االرشاد المهني 2009أبو ي ييع،  بداهلل   -

 والتوييع.
 


