
 النفسي  اإلرشاد قسم

 

ًًاستحداثًًتمًالمجتمعًمؤسساتًجميعًفيًالنفسيًاإلرشادًخدمةًتوفرًبأهميةًالجامعةًمنًايمانا ً

ًاعضاءًمنًمجموعةًويضم2012ًً/2013ًًالدراسيًالعامًفيًوالتربويًالنفسيًاإلرشادًقسم

ًساعة(132ً)ًالدراسيةًالخطةًوتتضمنًًالعالية،ًوالخبرةًاالختصاصًذويًمنًالتدريسيةًالهيئة

ً.واالختياريةًاالجباريةًوالقسمًوالكليةًالجامعةًمتطلباتًبينًموزعةًمعتمدة

ًواالستراتيجياتًباألساليبًالمتعلقةًاألساسيةًالمعرفةًالطالبًإكسابًإلىًالتخصصًويسعى

ًالطالبًاكسابًإلىًالبرنامجًويسعىًكما.ًًاالرشادًفيًالنظريةًاألسسًعلىًوالتعرفًالعالجية

ً.العملًبيئةًفيًعملياًالمهاراتًتطبيقًعلىًالقدرةًامتالكًوًوالتشخيصًالتقييمًمهارات

ً

  والرسالة الرؤية

 القسم رؤية

ًالقادرينًوالباحثينًًالمرشدينًمنًجيلًإعدادًفيًمتميزا ًًًيكونًألنًالنفسيًاإلرشادًقسمًيتطلع

ًلتطويرًًالتربويًالبحثًمهاراتًًًواكسابهمً،ًالمجتمعًشرائحًلجميعًاالرشادًخدمةًتقديمًعلى

ً.التخصصًفيًجديدًكلًواكتشاف

ًً

 القسم رسالة

ً:فيًالقسمًرسالةًتتمثل

ًالبحثًمهاراتًتمتلكً،ًالنفسيًاإلرشادًفيًالبكالوريسًدرجاتًحملةًمنًمتميزةًنخبةًإعدادً

ًفيًالمستحدثاتًاستيعابًمنًتمكنهاًالتيًالمستمرًالتعلمًوآلياتًالناقدًالتحليليًوالتفكيرًالعلمي،

ًالنفسيةًالخدماتًتقديمًمجالًفيًبدورهاًالقيامًالنخبةًلهذهًيمكنًبحيثًالنفسي،ًاإلرشادًمجال

ً.ًالمجتمعًلفئاتًوالتربوية

ً

 القسم مهام

ًمماًوالتربوي،ًالنفسيًاإلرشادًفيًمتطورةًمعرفيةًنظريةًباتجاهاتًالطلبةًتزويد -

ًتعرضًالتيًالحاالتًومعالجةًالتخصصًمجالًفيًإبداعيةًبصورةًالتفكيرًمنًيمكنهم

ً.ميدانيا ًًلهم



ًًًًالصحةًمؤسساتًفيًالميدانيًبالتدريبًواالهتمامًوالعمليًالنظريًالتدريسًبينًالمزاوجةًً-

ًمرافقةًتطبيقاتًعلىًبالتركيزًوذلك.ًالعالقةًذاتًوالمؤسساتًوالجامعاتًوالمدارسًالنفسية

ًالعالقةًذاتًالمؤسساتًفيًالنفسيًاإلرشادًقسمًلطلبةًالميدانيًبالتدريبًوالقيامًالنظريةًللدراسة

ً:بهدفًوذلكًاألردن،ًفي

ً.الميدانيةًالعمليةًبالممارسةًالنظريًالتعليمًربطً-

ً.تخصصهًحسبًميدانيةًعمليةًمهاراتًالطالبًإكسابً-

ً.تخرجهًقبلًاألردنًفيًاإلرشاديًالعملًلممارسةًفرصةًالطالبًإعطاءً-

ًواالجتماعيةًالصحيةًالمؤسساتًفيًللطلبةًالمستقبليًوالتوظيفًللتدريبًمختلفةًفرصًتوفيرً-

ً.فيهاًالتدريبًيتمًالتيًوالتربوية

ًالذيًاألمرًًاألردن،ًفيًوالتربويةًواالجتماعيةًالصحيةًوالمؤسساتًالقسمًبينًالعالقةًتوطيدً-

ً.المجتمعًمعًالتواصلًفيًأهدافهماًيحقق

ًالوطنيًالمستوىًعلىًنفسيةًصحةًمؤسساتًفيًالنفسيًاإلرشادًقسمًلطلبةًالميدانيًالتدريبً-

ً.واإلقليمي

ً

ً

 القسم أهداف

ًفيًوعمليا ًًومسلكيا ًًومهاريا ًًعلميا ًًمؤهلينًخريجينًتهيئةًإلىًًالنفسيًاالرشادًًقسمًيهدف

ً:اآلتيةًالمجاالت

ًممنًالسنًوكبارًواإلنتاجيةًالخدميةًالمؤسساتًفيًوالعاملينًالطلبةًسلوكًوتعديلًفهم -

ً.الخاصةًاالحتياجاتًذويًعنًفضال ًًنفسية،ًاضطراباتًمنًيعانون

ًاختيارًعلىًوالقدرةًنفسي،ًاضطرابًمنًيعانونًللذينًالمالئمةًالتعليميةًالبيئةًتصميم -

ً.ًًلذلكًالمناسبةًوالمعداتًاألدوات

ً.مبكرًوقتًفيًالعاديينًغيرًاألطفالًاكتشافًعلىًالقدرة -

ً.ًلديهمًالنفسيًاالضطرابًودرجةًيتالءمًبماًالخاصةًالتعليميةًالبرامجًبناء -

ً.النفسيةًاالحتياجاتًومواجهةًتشخيصها،ًوإمكانيةًاالضطراباتًأنواعًتحديد -

ً

ً

ً

ً

ً



ً

ً

 المساقات وصف

 :الجبارية المواد: أولا 

 والتربوي النفسي اإلرشاد مبادئ

0170111ً:ًًالمادةًرقمً

ًًًًًًًً-----:ًالسابقًالمتطلبً

٠ًالنفسيًوالعالجًاإلرشادًفيًاألساسيةًواإلجراءاتًواالتجاهاتًوالدراساتًللمفاهيمًمسحيةًمقدمةًالمادةًتقدم

ًوعناصرًووظيفته،ًالمرشدًودورًوالنفسية،ًالفلسفيةًاإلرشادًوأسسًاإلرشاد،ًماهية:ًعلىًالمادةًوتشمل

٠ًالتطبيقاتًوبعضًالرئيسية،ًاإلرشادًونظرياتًاإلرشادية،ًالعمليةًوأساليبًومراحل

ًً

 الجمع اإلرشاد مبادئ

0170112ًًًًًًًًًًً:ًالمادةًرقمً

ً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًالجماعاتًأنواعًكذلكًاإلرشاد،ًأساليبًمنًكأسلوبًالجمعيًاإلرشادًبأهميةًالطالبًتعريفًإلىًالمادةًهذهًتهدف

ًالقيادةًوأهميةًفيهاًالمؤثرةًالعالجيةًوالقوىًوبنائها،ًالفعالة،ًالجماعةًخصائصًإلىًباإلضافةًتطورهاًومراحلًالمختلفة،

ًالنواتجًالدور،ًعكسًاالسترخاء،ًالقصة،ًروايةًباللعب،ًاإلرشادًالنمذجة،ًالدور،ًلعبًكذلك٠ًووظائفهًالقائدًودور

٠ًالتطبيقيًبالجانبًواالهتمامًًسنة،١٣ًً-9ًًألعمارًالمناسبةًاإلرشادًأساليبًالتعزيز،ًالتعاقد،ًالعزل،ًللسلوك،ًالمنطقية

ًً

 اإلرشاد في نظرية اتجاهات

0170113ً:ًالمادةًرقمً

ً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًوالسلوكيةًواإلنسانيةًالمعرفيةًاإلرشاديةًالنظرياتًوبأهمًاإلرشادًفيًالنظريةًبمفهومًالطلبةًتعريفًإلىًالمادةًهذهًتهدف

٠ًالمالئمةًاإلرشاديةًواألساليبًاإلنسانًطبيعةًحولًتعرضهاًالتيًاألساسيةًالمفاهيمًحيثًمنًوالشموليةًوالتحليلية

ًعلىًالطلبةًتعليمًالمادةًتشملًكذلكًاإلرشادي،ًالعملًفيًالنظرياتًهذهًاستخدامًعلىًالطلبةًتدريبًالمادةًوتتضمن

ً.اإلرشادًفيًالشخصيًونموذجهمًوتطورهمًنموهمًفيًدمجهاًيمكنًالنظريةًهذهًمنًمعينةًلمظاهرًالحكيمًاالختيار

 النفسية الصحة

0170121ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًالمادةًرقمً

ً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًالسويًالسلوكًالنفسية،ًوالصحةًالشخصيةًالنفسية،ًوالصحةًالتكيف٠ًًالنفسيةًالصحةًمظاهر٠ًًالنفسيةًالصحةًمفهوم

ًالمساعدةًالعواملًالتكيف،ًوسائلًالنفسي،ًوالضغطًالقلق،ًالصراع،ًاإلحباط،:ًالتكيفًسوءًفيًعواملًالشاذ،ًوالسلوك



ًالطفل،ًلدىًالنفسيةًوالصحةًاألسرةًالنفسية،ًالصحةًفيًوأثرهاًالمعرفيةًالعواملًالطفل،ًلدىًالسلبيًالتكيفًتجنبًعلى

ًمنًالوقايةًالنفسية،ًاالضطراباتًاالنفعالية،ًاألطفالًمشكالتًالطفل،ًلدىًالنفسيةًوالصحةًالمدرسة

٠ًالنفسيةًالصحةًمؤسساتًالنفسية،ًالصحةًورعايةًتعزيزًالنفسي،ًاالضطراب

  

 التربوي اإلحصاء مبادئ

0170141ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًالمادةًرقمً

ً------:ًالسابقًالمتطلبً

ًاإلحصائية،ًالطرقًبدراسةًوذلكًاالتصال،ًعلومًفيًالمستخدمةًاإلحصائيةًباألساليبًالطالبًتعريفًإلىًالمادةًتهدف

ًالفرضياتًواختبارًاإلحصائي،ًوالبرهانًوالتشتت،ًوالتباينًالمركزيةًالنزعةًومقاييسًالبياناتًوتبويبًوالعينات،

ً.المتغيراتًبينًوالعالقة

ًً

 المدرسي اإلرشاد

0170214ً:ًالمادةًرقمً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًً-----:ًالسابقًالمتطلبً

٠ًًاإلشرافًتحتًوالتدريبًالدورًلعبًخاللًمنًاإلرشادًفيًالميدانيًللتدريبًالطلبةًإعدادًًإلىًالمادةًهذهًتهدف

ًموقعًاإلرشادي،ًالعملًفريقًاإلرشادي،ًالعملًخطةًالمدرسة،ًفيًواإلرشادًالتوجيهًبرنامج:ًالتاليةًالموضوعاتًوتتناول

ًالحاجاتًاإلرشادي،ًالعملًسجالتًالمدرسة،ًفيًالمرشدًوواجباتًالمعلمًودورًالمرشدًدورًالتربوية،ًالعمليةًفيًاإلرشاد

ًتحديدًوالمشكالت،ًالحاجاتًمسحًالنمو،ًوجوانبًاإلرشادًالنمائي،ًواإلرشادًالتوجيهًالمختلفة،ًالمراحلًفيًللطلبةًالنمائية

ًاإلرشادًالصفوف،ًفيًالجمعيًالتوجيهًالمدرسة،ًفيًالجمعيًاإلرشادًالصفوف،ًفيًالجمعيًالتوجيهًاإلرشاد،ًأهداف

ًضدًالتحصينًالسلوك،ًتعديلًمثال)ًالمدرسةًفيًوتطبيقاتهاًاإلرشادًاستراتيجياتًوالمعلمين،ًاآلباءًاستشاراتًالفردي،

ً(.الذاتيًالضبطًالمشكالت،ًحلًالضغط،

 

                               والتكيف الشخصية

0170222ً:ًالمادةًرقمً

ً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًنظريات.ًالشخصيةًمحدداتًالشخصية،ًتعريفًوتتناول٠ًبالتكيفًوعالقتهاًالشخصيةًعملياتًعلىًالمادةًهذهًتركز

ًوالكراهية،ًالحبًالمدرك،ًالضبطًاإليثار،ًالذات،ًوتقديرًالذاتًمفهوم:ًوالتكيفًالشخصيةًعملياتًوالتكيف،ًالشخصية

ً.الشخصيةًوتقييمًوالصحةًوالتكيفًاالنفعالًوًوالفعل،ًالتفكيرًبينًالعالقةًالجنسي،ًالدورًوالتعصب،ًالتسلطيةًالشخصية

  

   اإلرشاد في التصال

0170231ًًً:ًًالمادةًرقمً

ًًًًًًًًًًًًًًًً-----:ًالسابقًالمتطلبً



ًوممارسةًاإلرشادية،ًالعمليةًفيًاللفظيةًوغيرًاللفظيةًالسلوكاتًمعانيًتفسيرًعلىًالطلبةًتدريبًالمادةًهذهًتتضمن

ًالمشاكلًتحديدًأساليبًواستخدامًواالضطرابات،ًالمشاكلًلبعضًالسلوكيًالتحليلًوإجراءًاإلرشاد،ًفيًاإلصغاءًمهارات

ًوفهمًوالمواجهة،ًواإلرسالًالذاتًعنًالكشفًموضوعاتًأيضا ًًالمادةًوتعالج٠ًاإلرشاديةًالعالقةًبناءًسلوكاتًوممارسة

٠ًوالصراعاتًالمشكالتًوحلًالجماعي،ًالنقاشًوأساليبًاالتصال،ًعوائق

ًً

      والتقويم القياس مبادئ

0170242ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًالمادةًرقمً

0170141ً:ًالسابقًالمتطلبً

ًالضرورياتًمنًتعتبرًوالتيًوالتقويمًالقياسًفيًالمتبعةًوالمبادئًباألساليبًالطالبًتعريفًإلىًالمادةًهذهًتهدف

ًضرورةًمعًللمسترشدين،ًالمقدمًوالعالجيًاإلرشاديًالبرنامجًنجاحًمدىًمعرفةًأجلًمنًالنفسيًاإلرشادًفيًاألساسية

ً.العالجيًالهدفًتحقيقًنحوًالتقدمًلقياسًالصحيحًالتقييميًالبرنامجًاختيارًفيًالمتعلقةًالصعوباتًعلىًالتعرف

ًوبالتاليًوالتجريبيةًالضابطةًالعيناتًواختيارًالمعلوماتًجمعًطرقًفيًالمختلفةًالنظرياتًتناقشًالمادةًهذهًأنًكما

ً.النتائجًوتفسيرًوتحليلًتوضيح

ًً

        الخاصة التربية إلى مدخل

0170251ً:ًالمادةًرقمً

ً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًالمدرسيةًالحاجاتًنوعيةًوبيانً،(الخاصةًالحاجاتًذوي)ًواألفرادًالجماعاتًومميزاتًخصائصًتقديمًإلىًالمادةًتهدف

ًبرامجًتقدمًالمادةًهذهًأنًكماًمحددة،ًونفسيةًسلوكيةًوأسسًقوانينًوفقًلهمًتقديمهاًالضروريًمنًالتيًالمدرسيةًوغير

ًعليهاًالمنصوصًللقوانينًفهمًإلىًباإلضافة.ًوالتعليميةًالصفيةًللصعوباتًتقييمًفيهًبماًالمضطربًالسلوكًوتعديلًضبط

ً.الخاصةًالحاجاتًذاتًالفئاتًتلكًلحمايةًالدستورًفي

  

                معالجتها وأساليب الطلبة مشكالت

0170323ً:ًالمادةًرقمً

ً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًالتيًالمشكالتًألبرزًواستعراضًمشكلة،ًوجودًعلىًلالستداللًتستخدمًالتيًوالمعاييرًالمشكلة،ًمفهومًالمادةًهذهًتتناول

ًالناضج،ًغيرًالسلوكًومشكالتًالمختلفة،ًالنفسًعلمًنظرياتًحسبًعالجهاًوأساليبًأسبابهاًوتفسيرًالطلبةًيواجهها

ًمعًوالمشكالتًالتربوية،ًوالمشكالتًالخاطئة،ًوالعاداتًاالجتماعي،ًغيرًالسلوكًومشكالتًباألمن،ًالشعورًوعدم

٠ًاألبوينًأحدًوفاةًأوًوطالقًالمعاملة،ًوسوءًكالتعاطي،ًاألخرىًالمشكالتًوبعضًالرفاق،

ًً

ً

ً

ً



ً

ً

                اإلرشاد وأساليب مهارات

0170332ً:ًالمادةًرقمً

ً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًوأساليبًمهاراتًاستخدامًخاللًمنًيطبقًوالذيًالنفسيًاإلرشادًلمعنىًومحددًكاملًتوضيحًتقديمًإلىًالمادةًهذهًتهدف

ًالمرشدًيمتلكهاًأنًيجبًالتيًالمهاراتًعلىًبالتعرفًوذلكًاإلرشاد،ًنظرياتًفيًواضحةًومعرفةًاإلرشادًفيًمعينة

ً:وهي

ًالمقاييسًاستخدامًالثقافية،ًالعواملًاإلرشادية،ًالعالقةًبالمسترشد،ًالمتعلقةًوالمهارات.ًنفسهًبالمرشدًالمتعلقةًالمهارات

ً.اإلرشادًنظرياتًفيًوالمعرفةًنتائجهاًوتحليل

ًمنًوالوقايةًالصحةًالمهني،ًوالتوجيهًاإلرشاد)ًالمختلفةًالمجاالتًخاللًمنًستتوضحًالمرشدًيمتلكهاًالتيًالمهاراتًإن

ً(وغيرهاًالنفسية،ًاالضطرابات

ًالجيد،ًواالستماعًالتركيزًدرجةًمثلًالمرشدًيمتلكهاًأنًيجبًوالتيًالشخصيةًالمختبراتًفيًالطالبًتعريفًسيتمًأنهًكما

ً.للمسترشدًوالقوةًالضعفًنقاطًواكتشاف

ًً

 الوقائي اإلرشاد

0170333ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًالمادةًرقمً

0170111ً:ًالسابقًالمتطلبً

ًاإلساءةًمنًوالحمايةًاألسرة،ًفيًوإهمالهًللطفلًاإلساءةًمنًوالحمايةًالنفسية،ًالمشكالتًمنًالوقايةًمفهومًالمادةًتتناول

ًمنًوالوقايةًوالمخدرات،ًالموادًاستخدامًإساءةًمنًوالحمايةًالجنسية،ًاإلساءةًمنًوالحمايةًالمدرسة،ًفيًوالمراهقًللطفل

ًالمشكالتًمنًوالحمايةًالعنف،ًمعًالتعاملًعلىًقينوالمراهًاألطفالًومساعدةًوالتمييز،ًوالتعصبًالكراهيةًاتجاهات

ً(.واالنتحارًوالعدوان،ًواالكتئاب،ًالقلق،)ًًاالنفعالية

  

    اإلرشاد في والتشخيص التقييم

 

0170343ًًًًًًًًًًً:ًالمادةًرقمً

0170141ً:ًالسابقًالمتطلبً

ًالحالة،ًدراسةًالمالحظة،ًالمقابلة،:ًالمعلوماتًجمعًووسائلًاإلرشادية،ًللعمليةًوالتشخيصًالتقييمًأهميةًالمادةًتتناول

ًالسلوكيةًالمعرفيةًوالوسائلًالخ،٠٠٠ًًالتراكميةًالبطاقةًالقصصي،ًالسجلًالشخصية،ًالسيرةًاالختبارات،ًالحالة،ًمؤتمر

ًومقاييسًالمهني،ًوالنضجًالمهنيةًالميولًتقييمًأدواتًاستخدامًعلىًوتدريباتًوتطبيقاتًوالتشخيص،ًالتقييمًفي

ًوتدريباتًوالمشكالت،ًالحاجاتًمسحًوقوائمًالتفكير،ًومهاراتًاالجتماعيةًوالمهاراتًاالنفعاليةًوالخصائصًالشخصية،

ً.والتشخيصًأدواتًبناءًفي



ًً

ً

                النفسية الضطرابات

0170352ًًًًًًًًًًً:ًالمادةًرقمً

0170251ً:ًالسابقًالمتطلبً

ًاالضطرابًمفهومًوتتناول٠ًوالوقايةًالنفسيًاإلرشادًوأساليبًالنفسية،ًاالضطراباتًفيًالعواملًعلىًالمادةًهذهًتركز

ًالعقلًومشكالتًوالمزاج،ًاالنفعالًومشكالتًوالتصنيف،ًوالتقييمًالنفسية،ًلالضطرابًالمفسرةًوالنماذجًالنفسي،

ً.والجمعيًالفرديًوالعالجًواإلرشادًوالمراهقة،ًالطفولةًفيًالنفسيةًواالضطراباتًالتكامل،ًومشكالتًوالجسد،

ًً

                    السلوك تعديل

0170424ً:ًالمادةًرقمً

ً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًفيهاًبماًذلكًفيًالمستخدمةًاألساليبًوعرضًاإلنسانًسلوكًلتغييرًكطريقةًالسلوكًتعديلًمفهومًتوضيحًالمادةًتتناول

ًواإلخفاء،ًالراجعة،ًوالتغذيةًالذاتي،ًوالضبطًوالنمذجة،ًواإلطفاء،ًوالتعميم،ًوالسلبي،ًااليجابيًوالتعزيزًالسلوك،ًتشكيل

ًتعديلًفيًالخلقيةًواألسسًحديثة،ًأخرىًأساليبًوأيةًالمعرفية،ًالسلوكيةًواألساليبًوالعقاب،ًوالعزل،ًوالتسلسل،

ًعلىًالعمليًللتدريبًفرصةًتوفيرًمعًاإلنساني،ًللسلوكًأخرىًوتفسيراتًالسلوكًبينًالمفاهيمًفيًالفروقًوفهمًالسلوك،

ً.األساليبًهذه

ًً

 والمهني التربوي التوجيه

0170434ً:ًالمادةًرقمً

ً-----:ًالسابقًالمتطلبً

:ًوروادهًوتطورهًنشأتهًومتابعةً،(وضعًإرشاد،ًإعالم،ًتقييم،)ًالتوعيةًوأقسامًالطالبية،ًوالخدماتًالتوجيهًالمادةًتتناول

ًوالتربيةًوالمهني،ًالتربويًوالنموًوالمهنية،ًالفرديةًوالفروقًوفلسفته،ًديفس،ًبًجًبارسونز،ًالشاطبي،ًسينا،ًابن

ًوتحليلًواإلرشاد،ًواإلعالمًوطرقهما،ًوالتوجيهًاالختيار،ًالمهنيًوالتصنيفًالمهني،ًوالتوجيهًالمهني،ًوالتأهيلًالمهنية،

٠ًتطبيقهًوحاالتًالمجتمع،ًوحاجةًالشخصية،ًالتحصيلًالميل،ًاالستعداد،ًالذكاء،:ًالفرد

ًً

         اإلرشاد في والمقاييس الختبارات

0170444ً:ًالمادةًرقمً

0170141ً:ًالسابقًالمتطلبً

اًالمادةًهذهًتقدم ًالشخصيةًاختباراتًمثلًاإلرشادًفيًاستخدامهاًالواجبًوالمقاييسًالنفسيةًاالختباراتًألهمًعرض 

ًللسلوكًالتشخيصًدرجةًتحسينًفيًتساهمًالتيًاألخرىًوالسلوكيةًاإلكلينيكيةًالمقاييسًبعضًإلىًباإلضافة.ًوالذكاء

اًالمادةًوتقدم.ًوالعالجًالمتابعةًتتطلبًالتيًالنفسيةًوالضغوطًالمضطرب ًواالختباراتًللمقاييسًاإلحصائيًالفهمًأيض 



ًليتمكنً،"والثباتًقالصد"ًمبادئًعلىًباالعتمادًوذلكًالمناسب،ًاالختبارًاختيارًكيفيةًعلىًالتركيزًمعًاألخرىًالنفسية

ً.االختباراتًتلكًلنتائج(ًوالنفسيةًوالتحليل،ًالتطبيق،)ًكيفيةًمعرفةًمنًالطالب

ًً

ًً

  التأهيلي اإلرشاد

0170453ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًًالمادةًرقمً

0170111ً:ًًالسابقًالمتطلبً

ًالطالبًمنًالخاصةًالحاجاتًلذويًوالمهنيًواالجتماعيًالنفسيًالتأهيلًعمليةًعنًشاملةًنظرةًتكوينًالمادةًهذهًتتضمن

ًالمرشدًدورًأيضا ًًالمادةًوتتناول٠ًالنفسيةًباالضطراباتًالمصابينًواألشخاصًالسنًوكبارًوالمخدراتًالكحولًومدمني

ًالمادةًوتناقش٠ًاإلعاقةًوخاصةًالخاصةًالحاجاتًلذويًالنفسيةًاالرتباطاتًتفسيرًعلىًوقدرتهًواألسرةًالمدرسةًفي

ًالمدرسةًداخلًلهمًواالجتماعيةًالماديةًالظروفًوتحسينًالخاصةًالحاجاتًلذويًوأساليبهًالمهنيًالتأهيلًأهميةًأيضا ً

٠ًوخارجها

ًً

  الميداني للتدريب اإلعداد

0170471ً:ًالمادةًرقمً

ًالقسمًموافقة:ًالسابقًالمتطلبً

ًالجمعيًواإلرشادًالفرديًاإلرشادًبمهاراتًتزويدهمًخاللًمنًالميدانيًللتدريبًالطلبةًإعدادًإلىًالمادةًهذهًتهدف

ًالمختلفةًاإلرشادًمراكزًإلىًللطلبةًزياراتًتنظيمًويتم٠ًالدورًولعبًالمشاهدةًطريقًعنًالصفوفًفيًالجمعيًوالتوجيه

ًخدماتًتقديمًكيفيةًومشاهدةًاإلرشاديةًالخدماتًطبيعةًعلىًلالطالعًالنفسيةًالصحةًوعياداتًوالمؤسساتًالمدارسًفي

٠ًاإلرشاد

ًً

         النفسي اإلرشاد في ميداني تدريب

0170472ً:ًًالمادةًرقمً

ً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًإلىًباإلضافةًالخاصة،ًالفئاتًوإرشادًالنفسيًاإلرشادًفيًاإلرشاديةًالفنياتًاستخدامًعلىًالطلبةًتدريبًإلىًالمادةًتهدف

ًوتزويدهمًالمختلفة،ًوالمؤسساتًالمدارسًفيًاإلرشادًألساليبًالعمليًوالتطبيقًالمقابلةًإجراءًعلىًالطلبةًتدريب

ً(.خاصةًفئاتًأوًمدرسية،ًأوًأسرية،)ًالمختلفةًالمشكالتًلمعالجةًالالزمةًبالمهارات

ً:المساندةًالمواد

ًً

ً

ً

ً



ً

ً

 الحياة مهارات

0170261ً:ًًالمادةًرقمً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًعلىًبعضهاًالمتبادلًوتأثيرهاًوتداخلها،ًأنواعها،ًحيثًمنًحياتهًفيًالفردًيلعبهاًالتيًباألدوارًالتعريفًالمادةًهذهًتتناول

ًالثقة،ًبناءًالذات،ًكشف:ًًشخصيًالبينًوالتواصلًالوقت،ًوتنظيمًالقرار،ًواتخاذًالمستمر،ًالتعلمًومهاراتًبعض،

ًالبينًالصراعاتًوحلًالتعاوني،ًأوًالجماعيًالعملًوًالفعال،ًاالستماعًاالنفعاالت،ًعنًاللفظيًوغيرًاللفظيًالتعبير

ًوالقابليةًالمسؤولة،ًوالمواطنةًاالستراتيجي،ًوالتفكيرًاإليجابي،ًالذاتيًوالحديثًالتوتر،ًوإدارةًالذاتًوضبطًشخصية،

ً.للعمل

ًً

 التربوي النفس علم

0170362ً:ًالمادةًرقمً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًالعلميةًالدراسة:ًمثلًموضوعاتًالمساقًويتضمن.ًالتربويًالنفسًعلمًميدانًفيًاألساسيةًوالمبادئًالمفاهيمًالمادةًتتناول

ًوإدارةًالعقلية،ًالقدراتًفيًوخاصةًالفرديةًوالفروقًوالتعليم،ًوالتعلمًوالنمو،ًالتربوية،ًالمواقفًفيًاإلنسانيًللسلوك

ً.الصفًداخلًوالطلبةًالمعلمًبينًوالتفاعلًوالدافعية،ًالمدرسي،ًالصف

ًً

 األسري اإلرشاد

0170363ً:ًالمادةًرقمً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًودراسةًووظائفها،ًاألسرًأنواعًتحديدًوتتناول.ًللطفلًالمختلفةًالنموًجوانبًعلىًلألسرةًالمهمًاألثرًالمادةًهذهًتتناول

ًوكونهًالوالدي،ًوترتيبهًجنسه،:ًمثلًنموه،ًعلىًاألسرةًفيًالطفلًوضعًأثرًتتناولًكما.ًوأساليبهاًاألسريةًالتنشئةًأنماط

ًاألسريةًالمشكالتًتحديدًوكذلك.ًوغيرهاًالذكور،ًمنًعددًبينًالوحيدةًالبنتًوكونهاًاإلناث،ًمنًعددًبينًوحيدا ًًطفال ً

.ًالطفلًعلىًوأثرهاًومصادرها،ًأنواعها،ًعلىًوالتعرفًوالصحي،ًوالثقافيًاالقتصاديًوالوضعًالتعلمًدرجةًحيثًمن

ً.واألسرةًالروضةًأوًالمدرسةًبينًالتكاملًتحقيقًفيًالمعلمًودور

  

 

 

 

 



 

 

 :الختيارية المواد

ًً

   اإلرشاد في التعبيرية األنشطة

0170235ًًًًًًًًًًً:ًًالمادةًرقمً

0170111ً:ًالسابقًالمتطلبً

ًاإلرشاد،ًفيًواستخداماتهًاللعبًاإلرشادية،ًالعالقةًوبناءًوالعالجًالتشخيصًفيًالتعبيريةًالنشاطاتًاستخدامًالمادةًتتناول

ًوأداءًالدورًونظريةًعنها،ًالمنبثقةًواألساليبًاللعبًاستخدامًفيًوالمعرفيةًوالسلوكية،ًوالتحليلية،ًاإلنسانية،ًواالتجاهات

ًوالتمثيلًاإلرشاد،ًمجالًفيًوالقراءاتًوالدراما،ًوالشعر،ًوالرواية،ًوالمجاز،ًوالموسيقى،ًالرسم،ًواستخداماتًالدور،

ًوتطبيقاتًوتدريباتًالعالجي،ًوالمسرحًوالسيكودراما،ًوالضمنية،ًوالمعرفيةًالرمزيةًوالنمذجةًوالنمذجةًاألدوار،ًولعب

٠ًاإلرشادًفيًالتعبيريةًاألنشطةًاستخدامًعلى

ًً

  والتفوق الموهبة

0170254ًً:ًًًالمادةًرقمً

ًًًًًًًًًًًًًًًً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًمهاراتًتنميةًعلىًالطلبةًومساعدةًوالمتفوقين،ًالموهوبينًوتعليمًتربيةًنحوًإيجابيةًاتجاهاتًتنميةًإلىًالمادةًهذهًتهدف

ًاإلثراءًبرنامجًويعرضًوالمتفوقين،ًالموهوبينًتعليمًوحركةًالتميز،ًمفاهيمًأيضا ًًالمادةًهذهًوتتناولًالمتميزين،ًتعليم

ًالموهوبينًتعليمًفيًالقضاياًبعضًأيضا ًًالمادةًوتعالجًوالمتفوقين،ًبالموهوبينًالخاصًالمنهاجًوبناءًالشاملًالمدرسي

٠ًالتفكيرًومهاراتًإلبداعواًوالمشكالت،ًوالمتفوقين،ًالموهوبينًعنًالكشفًمثلًوالمتفوقين

ًً

                     العيادي النفس علم

0170324ً:ًالمادةًرقمً

ً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًاألخرى،ًالنفسًعلمًبميادينًوعالقتهًوأهميتهًالتاريخيًوتطورهًالعياديًالنفسًعلمًبماهيةًالتعريفًإلىًالمادةًهذهًتهدف

ًوتصنيفًالحالةًعنًالتقريرًوكتابةًالحالةًودراسةًالمقابلةًيشملًالذيًالعياديًوالتشخيصًالفحصًقضاياًالمادةًوتتناول

اًالنفسية،ًاألمراض ًالتقييمًفيًالسلوكيةًواألساليبًالتشخيصًفيًتستخدمًالتيًالنفسيةًوالمقاييسًاالختباراتًألهمًوعرض 

ً.النفسيينًللمرضىًوالوقائيةًالعالجيةًواإلجراءاتًالنفسي،ًالعالجًوأساليبًوطرق

ًً

ً

ً



ً

ً

ً

 الجتماعي النفس علم

0170364ً:ًالمادةًرقمً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًدوافعًثمًوتكاملها،ًوخصائصهاًوالجماعةًبه،ًالمتصلةًالبحثًومناهجًوأهميتهًاالجتماعيًالنفسًعلمًمفهومًالمادةًتتناول

ًوالشخصيةًالذاتًومفهومًاالجتماعيًوالنموًاالجتماعيةًوالتنشئةًوالدوافعًواالنفعاالتًوالمكتسبةًالفطريةًالسلوك

ً.سلباًأوًإيجابا ًًفيهاًتؤثرًالتيًالمختلفةًوالعواملًوالقيادة،

ً 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  العقلية اإلعاقة

0170455ً:ًالمادةًرقمً

ً-----:ًالسابقًالمتطلبً

ًواالجتماعيةًوالنفسيةًالطبيةًالتعريفاتًحيثًمنًوخاصةًالعقليةًاإلعاقةًمجالًفيًالمتضمنةًالموضوعاتًالمادةًتتناول

ًوطرقًوأسبابهاًالعقلية،ًاإلعاقةًانتشارًمدىًظاهرةًثمًومنًالتعريف،ًذلكًفيًالمختلفةًالنظرًووجهاتًالعقلية،ًلإلعاقة

ًعقلياًالمعوقينًومناهجًوبرامجًعقليا،ًللمعوقينًواالجتماعيةًواألكاديميةًالشخصيةًوالخصائصًوتشخيصها،ًقياسها

ًفيًعقلياًللمعوقينًالخاصةًالتربيةًخدماتًوواقعًالعقلية،ًاإلعاقةًبظاهرةًالمرتبطةًوالمشكالتًوالقضاياًتنظيمها،ًوطرق

 .األردن


