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 :وصف المادة

تهدف المادة إلى تدريب الطلبة على استخدام الفنيات اإلرشادية في اإلرشاد النفسي وإرشاد الفئات الخاصة، 

باإلضافة إلى تدريب الطلبة على إجراء المقابلة والتطبيق العملي ألساليب اإلرشاد في المدارس والمؤسسات 

 (.زمة لمعالجة المشكالت المختلفة )أسرية، أو مدرسية، أو فئات خاصةالمختلفة، وتزويدهم بالمهارات الال

 :أهداف المادة

 :األهداف: نتيجة لدراسة هذا المساق، فمن المتوقع أن يحقق الطالب/ الطالبة األهداف التالية 

 أن يتدرب الطالب على تطوير برنامج ارشادي لتقديم الخدمات االرشادية وتنفيذه وتقييم فاعليته. -

يتدرب الطالب على استخدام واتقان مهارات االرشاد الفردي ومتابعة حاالت فردية محددة من  خنالل لعنب  أن -

 األدوار والممارسة الميدانية والنمذجة.

الجمعي ومتابعة مجموعات ارشادية من  خنالل لعنب  اإلرشادان يتدرب الطالب على استخدام واتقان مهارات  -

 مذجة.األدوار والممارسة الميدانية والن

خالل لعب األدوار والممارسنة بناء وتنفيذ برامج الجمعي م   ان يتدرب الطالب على استخدام واتقان مهارات -

 الميدانية والنمذجة.

 

 



 

 مصادر التعليم:

(  تعديل السلوك االنساني: دليل العاملي  في المجاالت التربوية  والنفسية واالجتماعية ، 1994الخطيب ، جمال ) -

  .لثة الطبعة الثا

، دار الفكر، عمان: 1التطبيقات، ط -البرامج -( العملية االرشادية: األسس النظرية2013عبدهللا، محمد قاسم ) -

 األردن.

، دار الراية لنشر 1أسلوباً على كل مرشد معرفتها، كتاب مترجم، ط 35( 2012برادلي، اردفورد ورفاقه ) -

 والتوزيع، عمان: االردن.

( مشكالت األطفال والمراهقي  وأساليب المساعدة فيها، كتاب مترجم، 2008وارد )شيفر، شارلز ومليمان، ه -

 عمان: دار الفكر.

 .( العملية االرشادية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر1996الشناوي، محمد محروس، ) -

التوزيع, (أساليب اإلرشاد التربوي, جهينة للنشر و2015زيدان. سليمان داود, شواقفة. سهيل موسى) -

 االردن,عمان.

 

 المراجع المساندة 

 رسائل جامعية  -

 مجالت علمية  -

 مواقع الكترونية -

 

 :نتاجات التعلم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادراً على 

 الفهم واالستيعاب: -1

 : التعرف إلى المفاهيم والمبادئ والقيم واألخالق التي تقوم عليها عملية االرشاد.1-1

 التعرف على الخطوات والفنيات والمهارات الالزمة لعملية االرشاد.: 1-2

 المهارات الفكرية والمعرفية والتحليلية: -2

والنواتج االنفعالية والمعرفينة المرتبطنة  التكيفية: التمك  م  تحليل السلوك )سلوك المسترشد( ومشكالته 2-1

 به.

 باتها م  حيث دور كل م  المرشد والمسترشد.: التمك  م  تحليل عناصر العملية االرشادية ومتطل2-2

 المهارات الخاصة/ التطبيقية: -3

 : تحديد خصائص المرشد واالرشاد الفعال.3-1

 : القدرة على فهم المشكلة وتحديدها وتحديد أبعادها.3-2

 تحديد أهداف المسترشد ودافعيته في التغيير.: 3-3

 .رشادلإل: تحديد االجراءات واالستراتيجيات الالزمة 3-4

 المهارات اإلبداعية/ القابلة للتحويل: -4

: تطبيق اجراءات التشخيص والتعرف على المشكالت وعناصرها وتحليل السلوك على مشنكالت تكيفينة 4-1

 محددة.

: تطبيننق وتنفيننذ اسننتراتيجيات االرشنناد المختلفننة علننى مشننكالت فرديننة محننددة واقعيننة تحننث االشننراف 4-2

 والمراجعة والنقاش.



 يق مهارات وآليات وفنيات االرشاد الجمعي والتوجيه في الواقع العملي.: تطب4-3

 

 

 

 طرق التدريس
 التدريب العملي -1

 المحاضرات النظرية -2

 اللقاءات االسبوعية -3
 

 

 :الطلبة تقييــــمأدوات 

 .االمتحانات 

  قصيرةاختبارات. 

 .تقارير قصيرة 

 واجبات دراسية 

 ملف التدريب الميداني 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المهمة المطلوبة التسلسل

 %(15) امتحانات نظرية  1

2 

 ويشتمل على: التدريب ملف

وموثق من قبل ادارة سجل الدوام المقرر في المدرسة موقع  -

 أو المؤسسة.المدرسة 

 مسح الحاجات  )لعينة من المجتمع المدرسي( -

 خطة اإلرشاد المدرسي. -

 والمهني  حصص لتوجيه الجمعي -

 رشاد فردي مع دراسة الحالة إ -

 ( 8رشاد جمعي )ال يقل عدد الجلسات عن إبرنامج  -

  على حاالت داخل المدرسة  ومهنية تطبيق مقاييس نفسية -

 خطة  تعديل السلوك -

 مقابالت-

 استشارات ارشادية ونفسية -

تسجيل مرئي وصوتي إلحدى جلسات اإلرشاد الجمعي)مرحلة  -

 العمل(

 تي إلحدى جلسات اإلرشاد الفردي.تسجيل مرئي وصو-

 لجنة إرشاد+ االذاعة المدرسية.-

 نشاطات ميدانية في المدرسة.-

 حضور االجتماع االسبوعي-

 تقديم عرض لموضوع معين يتم تحديده لطلبة -

(50)% 

 %10 مناقشة ملف التدريب الميداني 3

 %25 امتحان نهائي 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صل الدراسيتوزيع المادة على الف

 

 

 األسبــــــــوع
 الواجبات الدراسية و التقارير المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

 

 األول

 ماهية اإلرشاد النفسي والتربوي

 تعريف االرشاد 

 

 الثاني
 ماهية اإلرشاد النفسي والتربوي

 أهداف االرشاد 

 

 الثالث
 ماهية اإلرشاد النفسي والتربوي

 الرشاداخالقيات ا

 

 الرابع

 المرشد:

 صفاته

 مهامه 

 

 الخامس

 المرشد:

 أدواره

 أعماله

 

 السادس

 االمتحان األول

 المرشد:

 ومسح الحاجات ةالخطة اإلرشادي

 

 السابع

 وسائل جمع المعلومات

 المقابلة االرشادية 

 المالحظة 

 

 الثامن

 وسائل جمع المعلومات

 دراسة الحالة

 االختبارات

 

 التاسع

 ة االرشادية العملي

 االعداد للعملية

 تحديد االهداف

 

 

 العاشر

 

 العملية االرشادية 

 جمع المعلومات 

 حل المشكلة

 التقييم واإلنهاء والمتابعة

 

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني

 أنواع االرشاد:

 االرشاد الفردية

 االرشاد الجمعي 

 

 الثاني عشر

 أنواع االرشاد:

 التوجيه الجمعي 

 مهنيالتوجيه ال

 

 أساليب االرشاد الثالث عشر
 

 أساليب االرشاد الرابع عشر

 



 الخامس عشر

 
 أساليب االرشاد

 

 استالم الملفات والتقارير والتسجيالت السادس عشر
 

 السابع عشر 

 االمتحان النهائي
 استالم الملفات والتقارير والتسجيالت

 

 استالم الملفات والتقارير والتسجيالت الثامن عشر 
 

 

 

 

 سياسة الحضور والغياب:
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