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 وصف المقرر المختصر

ماىيتيا وتطمعاتيا النظرية :   ماىية مفيوم تصميم البرامج اإلرشادية في اإلرشاد األسريعمييتضمن المساق  التعرف 
 .وآفافيا المستقبمية

 أىداف المقرر

بعد االنتياء من دراسة المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادر عمى أن يتعرف عمى األسس ومبادئ ومناىج البرامج 
اإلرشادية ، فاعمية البرامج اإلرشادية في مواجية المشكالت األسرية،الفروق بين البرامج اإلرشادية والتدريبية واألسرية 

عند تصميم البرامج اإلرشادية،تخطيط البرامج اإلرشادية، ميارات إعداد وتنفيذ الحقيبة اإلرشادية، ميارات، البرامج 
اإلرشاد األسري الوقائية،  تصميم البرامج اإلرشادية من خالل اإلرشاد اإللكتروني، ميارات تسويق البرامج اإلرشادية، 
إدرة الجودة الشاممة عند تصميم البرامج اإلرشادية، نماذج تطبيقية لمبرامج اإلرشادية والوقائية، تقويم البرامج اإلرشادية، 

 . الصعوبات والمعوقات التي تنتج عند بناء وتطبيق البرامج اإلرشادية

 

 

 

 

 

 

mailto:shooroq@jadara.edu.jo


 -(CILOs) مخرجات التعمم 

A .الفيم النظري –المعرفة 
 :عند اكمال متطمبات المقرر، سيتمكن الخريج من

a1 :وتصنيفيا عمى نحو عممي برامج األرشاد األسريتعريف مفاىيم ومصطمحات وأسس وميارات وخصائص  .(K2)  
B- التطبيق العممي –المعرفة  

 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

a2 : أسريبرنامج ارشاد بناء( .K4)  
C .الحل العام لممشكالت والميارات التحميمية –ميارات  

 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

: b1 البرامج اإلرشادية والتدريبية األسرية عمى تصميم األسري تحميل الخطوات العممية التي تساعد المرشد .(S1) 

D .االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والحسابات-ميارات  
 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

b2 :عن فيديوىات ومصادر الكترونية في بالبحث معرفتو مقدرتو عمى االستفادة من الشبكة العنكبوتية في تطوير إظيار 
  (S3)بتصميم البرامج اإلرشادية األسرية واستخداميا عمى النحو األمثل معرفتو تطوير 

Eالحكم الذاتي والمسؤولية والسياق: الكفايات. ـ 
 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

c1 :تصميم وبناء البرامج اإلرشادية األسريةخالقية والمينية في أل بالمعايير اااللتزام. (C2) 

 طرق التعمم والتعميم

 شراك الطمبة في العممية التعميمية المحاضرات النظرية . وا 
 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 العروض الفردية والجماعية. 
 استخدام التقنيات الحديثة في عرض المحاضرات الصفية. 
  (المتزامن وغير المتزامن )التعميم اإللكتروني 
 التعميم المدمج 

 طرق التقييم 
 االمتحانات الفصمية والنيائية .
 ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة والقصيرة .
 التقويم المستمر أثناء المحاضرات باستخدام استراتيجيات التقويم المعتمد عمى األداء، والمالحظة. 

 
 



 محتوى المقرر

 طرق التقييم طرق التعمم والتعميم المواضيع مخرجاتال ساعات أسبوع
مفيوم تصميم  a1+ a2 3األول  

البرامج اإلرشادية 
في اإلرشاد األسري 

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
العممية التعميمية 

 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة. 
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  (المتزامن وغير المتزامن)التعميم اإللكتروني 
 التعميم المدمج 

  االمتحانات الفصمية
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز والمقاالت
. الطويمة والقصيرة

  التقويم المستمر أثناء
المحاضرات باستخدام 

استراتيجيات التقويم المعتمد 
 .عمى األداء، والمالحظة

فاعمية البرامج  a1+ a2 3الثاني 
اإلرشادية في 

مواجية المشكالت 
األسرية 

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
العممية التعميمية 

 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة. 
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  (المتزامن وغير المتزامن)التعميم اإللكتروني 
 التعميم المدمج 

  االمتحانات الفصمية
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز والمقاالت
. الطويمة والقصيرة

  التقويم المستمر أثناء
المحاضرات باستخدام 

استراتيجيات التقويم المعتمد 
 .عمى األداء، والمالحظة

األسس ومبادئ  a1+ a2 3 الثالث
ومناىج البرامج 

 اإلرشادية

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
العممية التعميمية 

 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة. 
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  (المتزامن وغير المتزامن)التعميم اإللكتروني 
 التعميم المدمج 

  االمتحانات الفصمية
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز والمقاالت
. الطويمة والقصيرة

  التقويم المستمر أثناء
المحاضرات باستخدام 

استراتيجيات التقويم المعتمد 
 .عمى األداء، والمالحظة

ميارات، البرامج  a1+ a2 3 الرابع
اإلرشاد األسري 

الوقائية 

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
العممية التعميمية 

 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة. 
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير  )التعميم اإللكتروني

 (المتزامن
 التعميم المدمج 

  االمتحانات الفصمية
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز والمقاالت
. الطويمة والقصيرة

  التقويم المستمر أثناء
المحاضرات باستخدام 

استراتيجيات التقويم المعتمد 
 .عمى األداء، والمالحظة

شراك الطمبة في  تخطيط البرامج  a1+ a2 3الخامس  االمتحانات الفصمية  المحاضرات النظرية وا 



 
 
  

العممية التعميمية  اإلرشادية
 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة. 
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  (المتزامن وغير المتزامن)التعميم اإللكتروني 
 التعميم المدمج 

 , والنيائية
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 .عمى األداء، والمالحظة

 السادس 
 

3 a1+ 
a2+b1  

تصميم البرامج 
اإلرشادية من خالل 
 اإلرشاد اإللكتروني

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
العممية التعميمية 

 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة. 
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  (المتزامن وغير المتزامن)التعميم اإللكتروني 
 التعميم المدمج 

  االمتحانات الفصمية
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز والمقاالت
. الطويمة والقصيرة

  التقويم المستمر أثناء
المحاضرات باستخدام 

استراتيجيات التقويم المعتمد 
 .عمى األداء، والمالحظة

امتحان منتصف   3السابع 
الفصل 

 - -

 +a1+ a3 الثامن 
b1 

الصعوبات 
والمعوقات التي 
تنتج عند بناء 
وتطبيق البرامج 

 اإلرشادية

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
العممية التعميمية 

 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة. 
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  (المتزامن وغير المتزامن)التعميم اإللكتروني 
 التعميم المدمج 

  القصيرة االمتحانات
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 .عمى األداء، والمالحظة

 +a1+ a3 3 التاسع
b1 

التصميم التجريبي 
أنواع - 

التصميمات 
التجريبية 

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
العممية التعميمية 

 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة. 
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  (المتزامن وغير المتزامن)التعميم اإللكتروني 
 التعميم المدمج 

  القصيرة االمتحانات
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 .عمى األداء، والمالحظة

 +a1+ a3 3العاشر 
b1 

الفروق بين البرامج 
اإلرشادية والتدريبية 

واألسرية عند 
تصميم البرامج 
اإلرشادية 

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
العممية التعميمية 

 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة. 
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 

  القصيرة االمتحانات
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 



  استخدام التقنيات الحديثة في عرض
 .المحاضرات الصفية

  (المتزامن وغير المتزامن)التعميم اإللكتروني 
 التعميم المدمج 

استراتيجيات التقويم المعتمد 
 .عمى األداء، والمالحظة

 +a1+ a3 3 الحادي عشر
b1 

تقويم البرامج 
اإلرشادية 

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
العممية التعميمية 

 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة. 
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  (المتزامن وغير المتزامن)التعميم اإللكتروني 
 التعميم المدمج 

  القصيرة االمتحانات
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 ..عمى األداء، والمالحظة

 +a1+ a3 3 الثاني عشر
b1 

ميارات تسويق 
البرامج اإلرشادية 

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
العممية التعميمية 

 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة. 
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  (المتزامن وغير المتزامن)التعميم اإللكتروني 
 التعميم المدمج 

  القصيرة االمتحانات
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 .عمى األداء، والمالحظة

 +a1+ a3 3 الثالث عشر
b1 

نماذج تطبيقية 
لمبرامج اإلرشادية 

 والوقائية

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
العممية التعميمية 

 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة. 
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  (المتزامن وغير المتزامن)التعميم اإللكتروني 
 التعميم المدمج 

  القصيرة االمتحانات
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 .عمى األداء، والمالحظة

 +a1+ a3 3 الرابع عشر
b1 

/ مناقشة المشاريع
 البرامج

  شراك الطمبة في المحاضرات النظرية وا 
العممية التعميمية 

 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة. 
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  (المتزامن وغير المتزامن)التعميم اإللكتروني 

 التعميم المدمج

  القصيرة االمتحانات
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 .عمى األداء، والمالحظة

الخامس عشر 
 السادس عشر 

 - - االمتحانات النيائية  



 مصادر التعمم

المرجع الرئيسي 

 للمقرر

 دليل اإلرشاد األسري تصميم البرامج اإلرشادية(. 2018).عبد اهلل ناصر السدحان ،
  .جمعية المودة لمتنمية األسرية، السعودية

 المساندةالمراجع 

 جامعة الدكتور يحي فارسمطبوعة في البرامج اإلرشادية(. 2016).واكد رابح ، -
 .  قسم العموم اإجتماعية–كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية - المدية

  سمسمة تنمية ميارات  )البرامج اإلرشادية(. 2018).حمدي عبد اهلل عبد العظيم
  .مصر- ، مكتبة أوالد الشيخ لمتراث  (األخصائي النفسي

 موصي به للقراءة

 البرنامج التدريبي لمتعامل مع الضغوط النفسية(. 2007). المصري ، اناس.  

 برنامج تدريبي وقائي لمشباب .  ومؤمن  شاىر بنى عيسىعائشة عزام حوشية
 المقبمين عمى الزواج لمتدرب عمى ميارة األتصال والتواصل

 مادة الكترونية

 بين النظرية و التطبيق: تصميم البرامج التدريبية 
https://www.youtube.com/watch?v=osTEGYhduDw 

 (TOD1) الميارات األساسية في تصميم التدريب
https://www.youtube.com/watch?v=gf38v15MwgI 

 تصميم البرنامج التدريبي  TOT  14 اعداد وتدريب مدرب محترف
https://www.youtube.com/watch?v=6_HTe_4WqeI 

 نظرية كولب  TOT  13 اعداد وتدريب مدرب محترف
https://www.youtube.com/watch?v=ph7lt90Ewbs 

  فمسفة التدريب وأساسياتو  TOT  عداد وتدريب مدرب محترفا

https://www.youtube.com/watch?v=NmCcKaJYm5I 

 المحاضرة االولى لمادة البرامج األرشادية

https://www.youtube.com/watch?v=aumTSl0taHM 

 تصميم الحقيبة التدريب TOT (15 )) اعداد وتدريب مدرب محترف
https://www.youtube.com/watch?v=R9RXNGyyUr4 

 كيفية تصميم حقيبة تدريبية بطريقة مثالية

https://www.youtube.com/watch?v=ETJLI7Umgzk 

 .المكتبة الرقمية  لالطالع  عمى المجالت العممية ورسائل الماجستير والدكتوراه والدراسات العممية مواقع اخرى
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خطة تقييم المقرر 

 الدرجة طرق التقييم
المخرجات 

a1 a2 b1 b2 c1 
- -  8 6 16 30 (المنتصف)االمتحان األول 
 - - - - - - (اذا توفر)االمتحان الثاني 

 7 - 10 10 23 50 االمتحان النيائي
  20 اعمال الفصل

مية
فص

ل ال
عما

 اال
ات

ييم
تق

 

 2 8 - - - 10 الوظائف
 - - - - - - حاالت لمدراسة

 1 1 1 1 1 5 المناقشة والتفاعل
- - - - -  - أنشطة جماعية

 - - - - - - امتحانات مختبرات ووظائف
- - - - -  - عروض تقديمية
 - - 2 2 1 5 امتحانات قصيرة
 10 9 21 19 41 100 المجموع

 

 االنتحال
يوجد في الجامعة . االنتحال او السرقة األدبية ىو ان يأخذ شخص ما عمال لشخص اخر ويدعي انو عممو

ذا تم اكتشاف االنتحال بالفعل، سيتم تطبيق ىذه السياسة العقوبات تنطبق . سياسة صارمة بشأن االنتحال، وا 
عمى سبيل المثال عن طريق السماح  )أيًضا عمى أي شخص يساعد شخصًا آخر عمى ارتكاب االنتحال

 يختمف االنتحال عن العمل الجماعي حيث يشارك .(عن عمم لشخص ما بنسخ التعميمات البرمجية الخاصة بك
نشجعك بشدة عمى العمل في مجموعات، وبالتأكيد . عدد من األفراد األفكار حول كيفية تنفيذ المقررات الدراسية

الميم ىو أن . عمل مشروع او انجاز وظيفة يمكنك العمل معًا في ىذا يعني أنو. تتم معاقبتك عمى ذلك لن
من أجل السماح بالتقييم الصحيح يجب عمي كل االلتزام . يكون لديك فيم كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل

ىذه المتطمبات موجودة لتشجيع العمل . بدقة بمتطمبات عمل المشروع او الوظيفة كما ىوموضح أعاله ومفصل
 .الجماعي، والفيم الفردي، وتسييل التقييم الفردي، ومنعا النتحال

 


