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 الساعات المكتبية رقم المكتب وس د عادل طن مدرس المادة

 Email: a.tannous @ju.edu.joد
 

 وصف المساق: 

الميداني من خالل تزويدهم بمهارات االرشاد يهدف هذا المساق الى اعداد الطلبة للتدريب 

ويتم  صفوف عن طريق المشاهدة ولعب الدور.الفردي واالرشاد الجمعي والتوجيه الجمعي في ال

تنظيم زيارات للطلبة الى مراكز االرشاد المختلفة في المدارس والمؤسسات وعيادات الصحة النفسية 

 .ة كيفية تقديم خدمات االرشادلالطالع على طبيعة الخدمات االرشادية ومشاهد

 

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

  السلوك مثل  ارشادية ضرورية لبناء عالقة ارشادية فعالةان يمارس الطلبة مهارات

التغذية الراجعة، عكس الحضوري اللفظي وغير اللفظي، االصغاء الفعال، الدقة والتحديد، 

، اعطاء المعلومة، االسئلة، كشف الذات، المواجهة ،عكس المحتوى، التلخيص المشاعر،

  الدفء والفورية.

 االرشاد الفردي  اطار فياالرشاد المناسبة  واساليب ان يستخدم الطلبة استراتيجيات

 واالرشاد الجمعي.

 سابقة وان يشاركوا بفعالية في اقات ة االرشادية المكتسبة من مسان يطبق الطلبة المعرف

التربوي نشاطات التوجيه الجمعي فردية وجماعية، و تخطيط وتنفيذ وتقييم جلسات ارشادية

 والمهني. 

 كتابيا على عرفة نقاط القوة والضعف والتعليق نقد ومر الطلبة  مهارات التقييم الذاتي ان يطو

 ة.عية والتوجيهيالفردية والجما الجلسات اإلرشادية

 :قمتطلبات المسا
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  لمادة.في اللقاءات الصفية والتي تتم مع مدرس االمشاركة الفعالة 

 .ممارسة كفاءات ومهارات اإلرشاد الفردي والجمعي 

  الفردي والجمعي اإلرشادالمناسبة في  اإلرشاداستخدام استراتيجيات واساليب. 

 كلة.المشوتحديد  استخدام معايير محددة لتقييم المسترشد وتشخيص 

  (1) وفق نموذج محدد خطة ارشادية فصلية او سنوية لتنظيم عمل برنامج االرشاداعداد. 

  (2) وفق نموذج محدد لموضوعات تربوية ومهنية جمعيحصتين توجيه اعداد وتنفيذ. 

 (3) وفق نموذج محدد في مشاكل شخصية أو تربوية أو مهنية التخطيط لمساعدة مسترشد . 

 وفق  فردية وفق نموذج محدد واقتراح خطة عالجية وك إشكالي لحالةد تحليل وظيفي لسلأعدا

   .(4) نموذج محدد

 ( جلسات على االقل وفق نموذج 6اعداد مخطط لبرنامج ارشاد جمعي وتنفيذه لمجموعة تجتمع )

 (.5) محدد

  تطبيقات وتدريبات على استخدام االختبارات والمقاييس في االرشاد مثل مقاييس الشخصية

  الحاجات والمشكالت.وقوائم مسح والميول المهنية والنضج المهني االنفعالية  ئصوالخصا

  والمؤسسات وعيادات الصحة تنظيم زيارة لمراكز اإلرشاد المختلفة في المدارس والجامعات

  وتقديم تقرير حول المركز وطبيعة الخدمات االرشادية المقدمة.      النفسية

  من المراجع وأية قراءات يحددها مدرس المادة خالل الفصل الدراسي.االستعانة بالقراءات المحددة 

 

 :طرق التدريس

 

 لمحاضرات.   ا       

        .المناقشات الصفية                   

                      .التعلم التعاوني 

       .الواجبات والمهمات     

  .التدريبات والتطبيقات االرشادية العملية     

 تحانات.االم 

 

 الــتـــقـــيــيـــم:

 ( 20:         )                  امتحانات يومية % 

 ( 30)    :               اإلرشادية  الواجبات والتدريبات % 

 ( 50:         )                  االمتحان النهائي % 
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 الخطـــــة

 الموضوع األسبوع

 

 االسبوع االول

 

والمهام االرشادية،  صائص الشخصية والمهنية، االدوار والمسؤولياتالخ المرشد الممارس:

 الميثاق )الدستور( األخالقي لعمل المرشدين.

 

 

 االسبوع الثاني

 

 .في مراكز االرشاد التخطيط والتنظيم الدارة العمل االرشادي تطبيقات عملية حول

 

 

 -االسبوع الثالث 

 الخامس االسبوع

 

: اعداد وتنفيذ حصص توجيه التوجيه الجمعي النمائية والوقائية جبرامتطبيقات عملية حول 

 جمعي لموضوعات تربوية ومهنية.

 

 

 االسبوع السادس       

 

التدريب على تحديد مشكالت واهداف المسترشد،  :برامج اإلرشاد الفرديتطبيقات عملية حول 

 نماذج وبرامج تطبيقية.، لتخطيط لمساعدة مسترشد لديه مشاكل شخصية أو تربوية أو مهنيةاو

 

 

 االسبوع السابع 

        

 

ب على يالتدر إشكالي واقتراح خطة ارشادية، التحليل الوظيفي لسلوكتطبيقات عملية حول 

 .التقرير النفسي ب على كتابةي، التدردراسة الحالة

 

 

 االسبوع الثامن

 

ي، مهارة افتتاح الجلسة، مهارة : السلوك الحضورمهارات العالقة االرشاديةتطبيقات عملية حول 

ت التسجيل اانهاء الجلسة، مهارة التعاطف، مهارات االصغاء الفعال، مهارات العمل، مهار

 والتوثيق للجلسات.

 

 

 

االسبوع التاسع 

 والعاشر

 

استخدام االختبارات  ب علىي: التدرالتقييم والتشخيص في اإلرشادتطبيقات عملية حول 

القلق االجتماعي والميول المهنية والنضج وقاييس الشخصية واالكتئاب والمقاييس المتنوعة كم

الحاجات والمشكالت... وغيره من حيث التطبيق والتصحيح  وتفسير النتائج وقوائم مسح المهني 

 واالستفادة منها الغراض ارشادية. 

 

 

 

االسبوع الحادي 

االسبوع  -عشر 

 الثالث عشر         

   

: الوعي بالجسم، التنفس العميق، االسترخاء العضلي اساليب وفنيات اإلرشادتطبيقات عملية حول 

التدريجي، دحض االفكار الالعقالنية، وقف التفكير، حل المشكالت، توكيد الذات، ضبط الذات، 

مقعد الساخن، التصرف كما لو، البصق في الحساء، القصد المتناقض ظاهرياً، المقعد الفارغ، ال

عكس الدور، لعب الدور، النمذجة، الحيث الذاتي االيجابي، اعادة  ،الغةمبحركة الجسم وال

الصياغة، اعادة البناء المعرفي، تقليل الحساسية التدريجي، التحصين ضد الضغوط، االرشاد 

 ، االقتصاد الرمزي، العقد السلوكي.   ابة، التصحيح الزائدباللعب، االطفاء، العزل، تكلفة االستج

 

 

بع االسبوع الرا

االسبوع  -عشر

 الثالث عشر 

 

 

إدارة  ،: اعداد وتنفيذ مخطط لبرنامج ارشاد جمعيبرامج االرشاد الجمعيتطبيقات عملية حول 

 جلسات اإلرشاد الجمعي. أمثلة ونماذج وبرامج تطبيقية.وتنظيم وقيادة 
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