
 
 

 

 جامعة فيالدلفيا

 الكليــة: اآلداب و الفنون

 

 اإلرشاد النفسي القســـم:

 

 2015/2016الفصــــــل األول من العام الجامعي

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0170113: رمز المادة اتجاهات نظرية في اإلرشاد النفسيالـمــــادة: 

 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: ال يوجد سمستوى المادة: بكالوريو

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  10:00-9:10موعد المحاضرة: 

 

   عضو هيئة التدريس   

 الرتبة األكاديمية االسم
رقم المكتب 

 وموقعه
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 lashour@philadelphia.edu.jo 11:00-10:00 31410  مساعدستاذ أ  لينة عاشورد. 

 
 وصف المادة:

تتناول هذه المادة التعريف بعلم النفس العام من حيث مجاالته، ومستتببله، ولتلته بحيتاة اانستان 
المعالر، وعالقته بالعلوم االجتماعية واالنسانية األخرى. وتعرض المادة موضوعات أساسية في 

البيولوجيتتتتة للستتتتلو  اانستتتتاني، وعمليتتتتات التتتتتذ ر واألستتتتس ، علتتتتم التتتتنفس ميتتتتل ديناميتتتتات الستتتتلو 
والتف يتتر والتتذ ام.  متتا تتنتتاول المتتادة م،تتاهر النمتتو، والاخلتتية، واضتتدرابات الستتلو   العتتدوان 

 والغضب والعنف واال تئاب.
 
 
 
 



 
 

 نتائج التعلم:
أن يعرف الدالب با ل أساسي دبيعة السلو  اانساني المهارات المعرفية اإلدراكية:  -1

وعالقته بجوانب الحياة المختلفة، وأن يدر  العالقة المتبادلة بين الجوانب الرئيسة الم ونة 
 للسلو  اانساني وتأييرها على قدرة األفراد على التعلم.

ومنها مهارات االتلال والتوالل األ اديمي مع الملادر المهارات النفسحركية األدائية:  -2
 اانسانية المتبادلة با ل أفضل. واألاخاص، والبدرة على فهم العالقات

وهي مهارات تتعلق بالميل وأخالقيات المهنة واألدام في جتماعية: االالمهارات العاطفية  -3
 مجتمع الدراسة والمجتمع اانساني با ل عام.

 
 أدوات التقييم:

 تبارير و/أو أبحاث قليرة و/ أو مااريع  -
 امتحانات قليرة -     
         واجبات بيتية      -   
 تبديم لألبحاث والتبارير -     
 امتحانات مرحلية ونهائية -   

 أساليب التدريس:
 محاضرات لفية.   -  
 مناقاات وتمارين وأعمال لفية   –  
 بحوث وتبارير  -  
 دراسات ميدانية  -  

 أسس التقييم:
 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات
  20 (االمتحان األول )  تابي 

  20 االمتحان الياني )  تابي (
  40 االمتحان النهائي )  تابي (

  20 امتحانات قصيرة وأبحاث وتقارير
 

  100 المجموع:  



 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي:
 

 ـاتمالحظـ الموضــوع التــاريخ األســبوع
 مفهوم الن،رية  23/10/2014-19 األول

 الفعال خلائص المراد -
  العالج النفسي للمراد -

 

    أمور يتعرض لها المراد المبتدئ. 30/102014-26 الثاني

 ن،رية التحليل النفسي  6/11/2014-2 الثالث
 النظرية للهيئة االنسانية  -
  مكونات الشخصية  -
 العملية العالجية  -
 دور المعالج -
 دور العميل -
 العالقة بين العميل والمعالج -
 مراحل النمو   -
 أهداف العالج -
 تقنيات العالج -

 

 نظرية التحليل النفسي  13/11/2014-9 الرابع
 النظرية للهيئة االنسانية  -
 مكونات الشخصية   -
 العملية العالجية  -
 دور المعالج -
 دور العميل -
 العالقة بين العميل والمعالج -
 مراحل النمو   -
 أهداف العالج -
 العالجتقنيات  -

 

 العالج المتمر ز حول العميل  20/11/2014-16 الخامس
 االنسانية  نظرته للطبيعة -

 



 مكونات الشخصية   -
 العملية العالجية  -
 دور المعالج -
 دور العميل -
 العالقة بين العميل والمعالج -
 مراحل النمو   -
 أهداف العالج -
 تقنيات العالج  -
 

 العالج السلوكي  27/11/2014-23 السادس
 نظرته للطبيعة االنسانية  -
 مكونات الشخصية   -
 العملية العالجية  -
 دور المعالج -
 دور العميل -
 العالقة بين العميل والمعالج -
 مراحل النمو   -
 أهداف العالج -

 تقنيات العالج -

االمتحان 
 االول

-30/11/2014 السابع
4/12/2014 

 العالج المعرفي
 م ونات الاخلية   -
 العملية العالجية  -
 دور المعالج -
 دور العميل -
 العالقة بين العميل والمعالج -
 مراحل النمو   -
 أهداف العالج -
 تبنيات العالج -
  

 

 العالج السلو ي المعرفي 11/12/2014-7 الثامن
 م ونات الاخلية   -

 



 العملية العالجية  -
 دور المعالج -
 دور العميل -
 العالقة بين العميل والمعالج -
 مراحل النمو   -
 أهداف العالج -
 تبنيات العالج -
 . 

 العالج الجادلتي  18/12/2014-14 التاسع
 م ونات الاخلية   -  
 العملية العالجية  -
 دور المعالج -
 دور العميل -
 العالقة بين العميل والمعالج -
 مراحل النمو   -
 أهداف العالج -
 تبنيات العالج -

 

 العالج الجادلتي  25/12/2014-21 العاشر
 م ونات الاخلية   -  
 العملية العالجية  -
 دور المعالج -
 دور العميل -
 العالقة بين العميل والمعالج -
 مراحل النمو   -
 أهداف العالج -
 تبنيات العالج -

 

 -28/12/2014 الحادي عشر 
1/1/2015 

 العالج الواقعي
 مكونات الشخصية   -  

االمتحان 
 الثاني



 العملية العالجية  -
 دور المعالج -
 دور العميل -
 العالقة بين العميل والمعالج -
 مراحل النمو   -
 أهداف العالج -
 تقنيات العالج -
  

 نظرية الفرد ادلر 8/1/2015-4 الثاني عشر
 مكونات الشخصية   -
 العملية العالجية  -
 دور المعالج -
 دور العميل -
 العالقة بين العميل والمعالج -
 مراحل النمو   -
 أهداف العالج -
 تقنيات العالج -

 

 

 ن،رية الفرد ادلر 15/1/2015-11 الثالث عشر
 مكونات الشخصية   -
 العملية العالجية  -
 دور المعالج -
 دور العميل -
 العالقة بين العميل والمعالج -
 مراحل النمو   -
 العالجأهداف  -
 تقنيات العالج -

 

 العالج الواقعي  22/1/2015-18 الرابع عشر
 مكونات الشخصية   - 
 العملية العالجية  -
 دور المعالج -
 دور العميل -

 



 العالقة بين العميل والمعالج -
 مراحل النمو   -
 أهداف العالج -
 تقنيات العالج -

   وتبديم االبحاث مراجعة عامة 29/1/2015-25 الخامس عشر

  تسليم النتائجة و االمتحان النهائي 9/2/2015-1 السادس عشر
 سياسة الحضور والغياب:

%( من الساعات المبررة للمادة بدون عذر مرضي أو 15ال يسمح للدالب بالتغيب أ ير من )
من  %( بعذر مببول يترتب على ذل  اعتبار الدالب منسحبا  20قهري يببله عميد ال لية أو )

المادة في حالة قبول العميد للعذر ، بينما يعتبر محروما  وت ون عالمته في المادة )لفرا ( في 
 حال عدم قبول العميد للعذر.

 : العبء الدراسي المتوقع
 ( ساعات أسبوعيا  في دراسة هذه المادة.6 معدل عام يتوقع أن يبضي الدالب على األقل )

 المراجع الرئيسية:
 . 3013، إعداد الد تور علام نجيب الفبهام، في اإلرشاد اتجاهات نظربة -

- Corey, Gerald (2012) Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy 

 المراجع المساندة:  
 

1 Allyn & Bacon (2004) "Comprehensive Classroom Management: Creating 

Communities of Support and Solving Problems (6th ed.), Boston. 

2 Dougherty, A. Michael (1995) Consultation: Practice and Perspectives in School and 

Community Settings (Counseling), Brooks/Cole Pub Co; 2nd edition, ISBN-10: 
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3 Egan, G. (1994) The Skilled Helper: a problem-management approach to helping, 

(5th Ed) Belmont, California: Brooks Cole. 

4 Gibson, Robert L.; Mitchell, Marianne H. ( 1995) Introduction to Counseling and 

Guidance, Published by Prentice Hall College Div, ISBN 10: 0023417412. 

5 Ivey, A. E., D’Andrea, M., Ivey, M. B. and Morgan, L. S. (2002). Theories of 

counseling and psychotherapy:  A multicultural perspective, 5
th
 ed. Boston, MA.: 

Allyn & Bacon. 

6 James, R. K. & Gilliland, B. E. (2003). Theories and strategies in counseling and 

psychotherapy, 5
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7 Kottler, J. A. (2002). Theories in counseling and therapy:  An experiential approach. 

Boston, MA: Allyn & Bacon. 

8 Myrick, Robert D. (1987) Developmental guidance and counseling: A practical 

approach, Educational Media Corp.  (Minneapolis, MN), ISBN 0932796206 

http://www.abebooks.com/products/isbn/9780023417412?cm_sp=bdp-_-9780023417412-_-isbn10


 
  


