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 وصف المقرر المختصر
يتضمن المساق  االتجاىات الحديثة في االرشاد مثل الدراما النفسية، والمعب، والرسم تطبيقيا في العالج النفسي 

 . واستخدام تطبيقات مكثفة، وكيفية اتقان الطمبة ليذه الميارات والقدرة عمى تطبيقيا
 اهداف المقرر

 :-بعد االنتياء من دراسة المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى أن 
 يتعرف عمى مفيوم األنشطة التعبيرية في اإلرشاد. 
 السيكودراما، العالج بالمعب، بالفن، ): يتعرف عمى أساليب األنشطة التعبيرية في اإلرشاد األسري مثل

 (.، الضحكالموسيقى
  وكيفية هساليب األنشطة التعبيرية في اإلرشاد األسري،  ومعرفة خصائصأسموب من أيتعرف عمى مفيوم كل ،

 .هتطبيقو، والمدة الزمنية لتطبيق
 ساليب األنشطة التعبيرية في اإلرشادألتعرف عمى مزايا وعيوب كل اسموب من اي. 
  ساليب األنشطة التعبيرية في اإلرشادأرشادي باستخدام مختمف إو حوار أمقابمة تقديم. 

 

 

 

 

 



 CILOs- مخرجات التعمم
A . الفهم النظري -المعرفة

 :عند اكمال متطمبات المقرر، سيتمكن الخريج من
a1 : في اإلرشادالتعبيريةاألنشطة مفيوم تبيان وشرح المجاالت المعرفية المتضمنة في . (K1) 
a2: وتصنيفيا عمى نحو عممي  في اإلرشادالتعبيريةاألنشطة مفيوم تعريف كافة المفاىيم والنظريات األساسية المتعمقة ب (K2) 
B-  التطبيق العممي -المعرفة

 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من
a3 : عن طريق المنيج العممي  في اإلرشادالتعبيريةاألنشطة اختبار المعمومات النظرية والنظريات األساسية المتعمقة ببناء وتطبيق 
(K4) 

C . الحل العام لممشكالت والمهارات التحميمية -مهارات
 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

b1 : في اإلرشادالتعبيريةاألنشطة تحميل الخطوات العممية التي تساعد المرشد عمى تصميم  .(S1) 
D . االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والحسابات -مهارات

 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من
b2 : تجريب وسائل تكنولوجياالمعمومات في تطوير معرفتو بالبحث عن فيديوىات حول االرشاد بالمعب والفن والموسيقى وتوظيفيا

 (S3). عمى النحو األفضل
Eالحكم الذاتي والمسؤولية والسياق : الكفايات. ـ

 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من
c1 : واالنضباطبالدبموماسية والمباقة تطوير مقدرتو عمى العمل ضمن فريق، والتحّمي .(C2) 

 طرق التعمم والتعميم
 شراك الطمبة بالعممية التعميمية  .المحاضرات النظرية وا 
 التحميل واالستنتاج. 
 العصف الذىني. 
  والتشاركيةالجماعيةالمشاريع . 
 استخدام التقنيات الحديثة في البحث عن المادة العممية. 
 رتقديم ممف اإلنجاز حسب األسس التي تم تدريسيا في المقر. 
  (المتزامن والغير المتزامن)التعميم االلكتروني. 
 التعميم المدمج . 

 طرق التقييم
 الفصمية والنيائية االمتحانات  
 ممفات االنجاز والمقاالت الطويمة والقصيرة. 
 عممية تقويم االقران من خالل اختبارات معيارية المرجع. 
 التقويم المستمر أثناء المحاضرات باستخدام أدوات التقويم المعتمد عمى األداء، والمالحظة. 

 
 
 
 
 



 
 محتوى المقرر

 طرق التقييم طرق التعمم والتعميم المواضيع مخرجاتال ساعات أسبوع
االنشطة مفهوم  a1+a2  3 األول

التعبيرية في 
 االرشاد

  المحاضرات النظرية 
 التحميل واالستنتاج. 
 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .البحث عن المادة العممية
  المتزامن )التعميم االلكتروني

 (والغير متزامن
 التعميم المدمج 

  االمتحانات الفصمية
 .والنيائية

  التقويم المستمر أثناء
  .المحاضرات

الدوافع الفمسفية  a1+b1 3 الثاني
القائمة عمى 

استخدام االنشطة 
 التعبيرية

  المحاضرات النظرية 
 لتحميل واالستنتاجا. 
 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .البحث عن المادة العممية
  المتزامن )التعميم االلكتروني

 (والغير متزامن
 التعميم المدمج 

  االمتحانات الفصمية
 .والنيائية

  التقويم المستمر أثناء
 .المحاضرات

+a1+a2 3 الثالث
b1 

 

االرشاد التعبيري 
والمراحل العمرية 

+ 
االتصال في العممية 

 االرشادية

  المحاضرات النظرية 
 التحميل واالستنتاج 
 العصف الذىني 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .البحث عن المادة العممية
  المتزامن )التعميم االلكتروني

 (والغير متزامن
 التعميم المدمج 

 المتحانات الفصمية ا
 والنيائية والقصيرة

  التقويم المستمر أثناء
 المحاضرات

+a1+a2 6 الخامس الرابع و
a3+b1+
c1+b2 

 

 العالج بالسيكودراما
+ 

 العالج بالضحك

  شراك المحاضرات النظرية وا 
 .الطمبة في العممية التعميمية

 التحميل واالستنتاج. 
 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .البحث عن المادة العممية
  المتزامن )التعميم االلكتروني

 (والغير متزامن
 التعميم المدمج.  

  االمتحانات الفصمية
 .والنيائية

  عممية تقويم األقران من
خالل اختبارات معيارية 

 .المرجع

  التقويم المستمر أثناء
 المحاضرات 

+a1+a2 3 السادس
a3+b1+

  العالج بالمعب
 

  شراك المحاضرات النظرية وا 
 .الطمبة في العممية التعميمية

  االمتحانات الفصمية
 .والنيائية والقصيرة



c1+b2 

 

 

 التحميل واالستنتاج. 
 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .البحث عن المادة العممية
  المتزامن )التعميم االلكتروني

 (والغير متزامن
 التعميم المدمج 

  ممفات االنجاز والمقاالت
 .الطويمة والقصيرة

  عممية تقويم األقران من
خالل اختبارات معيارية 

 .المرجع
  التقويم المعتمد عمى

 .االداء، والمالحظة

امتحان منتصف   3 السابع
الفصل 

  

+a1+a2 6 الثامن والتاسع
a3+b1+
c1+b2 

 

 

العالج بالفن  
 

  شراك المحاضرات النظرية وا 
 .الطمبة في العممية التعميمية

 التحميل واالستنتاج. 
 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

. البحث عن المادة العممية
المتزامن )التعميم االلكتروني 

 (والغير متزامن
 التعميم المدمج. 

  االمتحانات النيائية
 .والقصيرة

  ممفات االنجاز والمقاالت
 .الطويمة والقصيرة

  عممية تقويم األقران من
خالل اختبارات معيارية 

 .المرجع
  التقويم المعتمد عمى

 .االداء، والمالحظة

الحادي  والعاشر
 عشر

6 a1+a2+
b1+b2 

شراك   العالج بالموسيقى المحاضرات النظرية وا 
 .الطمبة في العممية التعميمية

 التحميل واالستنتاج. 
 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .البحث عن المادة العممية
  المتزامن )التعميم االلكتروني

 (والغير متزامن
 التعميم المدمج. 

  االمتحانات النيائية
 .والقصيرة

  ممفات االنجاز والمقاالت
 .الطويمة والقصيرة

  عممية تقويم األقران من
خالل اختبارات معيارية 

 .المرجع
  التقويم المعتمد عمى

 .االداء، والمالحظة

الثاني عشر 
 والثالث عشر 

6 a1+a2+
a3+b1+
c1+b2 

شراك   العالج بالقراءة المحاضرات النظرية وا 
 .الطمبة في العممية التعميمية

 التحميل واالستنتاج. 
 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .البحث عن المادة العممية

  االمتحانات النيائية
 .والقصيرة

  ممفات االنجاز والمقاالت
 .الطويمة والقصيرة

  عممية تقويم األقران من
خالل اختبارات معيارية 



  المتزامن )التعميم االلكتروني
 (والغير متزامن

 التعميم المدمج .

 .المرجع

  التقويم المعتمد عمى
. االداء، والمالحظة

+a1+a2 3 عشر الرابع
a3+b1+
c1+b2 

قراءة دراسات 
  حول أهمية وبحوث

العالج بالمعب 
العالج بالفن 

 العالج بالموسيقى
 بالسيكودراما

 بالضحك

  شراك المحاضرات النظرية وا 
 .الطمبة في العممية التعميمية

 التحميل واالستنتاج. 
 العصف الذىني. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .البحث عن المادة العممية
  المتزامن )التعميم االلكتروني

 (والغير متزامن
 التعميم المدمج. 

  االمتحانات النيائية
 .والقصيرة

  ممفات االنجاز والمقاالت
 .الطويمة والقصيرة

  عممية تقويم األقران من
خالل اختبارات معيارية 

 .المرجع
  التقويم المعتمد عمى

 .االداء، والمالحظة

الخامس عشر 
والسادس عشر 

  االمتحانات النيائية   

 
المكونات 

 ال يوجد كتاب بعينو الكتاب

 المراجع

 دار الفكر لمنشر والتوزيع، عمان5ط . سيكولوجية المعب . (2016). المبابيدي، عفاف ، 
 دار المسيرة، عمان. عمم نفس المعب. (2011). صوالحة، محمد. 
 دار المشكاة، اربد، االردن. فنون ارشاد االطفال بالسيكودراما. (2019). االبمم، ىالة ابراىيم. 
  فاعمية االنشطة الترويحية والسيكودراما في خفض السموك العدواني لدى عينة من (2019). الرفاعي، احمد ،

، كمية التربية، فسم عمم النفس (اربد، االردن)رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك . الطمبة الالجئين السوريين
 .االرشادي والتربوي

 دار الفكر لمطباعة 1ط.سيكولوجية المعب لدى األطفال العاديين والمعاقين. (م2003).خالد عبد الرازق السيد ،
 والنشر والتويع

 فاعمية برنامج ارشادي يستند الى السيكودراما في تحسين . .(2018). خطاطبة، براء وبني عيسى، منار
، كمية (اربد، االردن)رسالة ماجستير، جامعة اليرموك .  مستوى الثقة بالنفس لدى عينة من االطفال االيتام

 .التربية، فسم عمم النفس االرشادي والتربوي
 اثر برنامج ارشاد جمعي يستند الى العالج بالفن في خفض االكتئاب والقمق وزيادة . (2014). المومني، فاتن

، كمية (اربد، االردن)رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك .  الرضا عن الحياة لدى كبار السن في دور الرعاية
 .التربية، فسم عمم النفس االرشادي والتربوي

 (6)كسر الجمود في إطار التدريب والتعميم ، سمسمة المدرب الفعال رقم  . (م2001).حسين محمد حسنين ،
 . األردن–، جمعية عمال المطابع التعاونية ، عمان 1ط
  دليل الشباب التثقيفي حول الصحة  االنجابية وعدوى فيروس اإليذز . (م2009). رنا حداد ، داني ضو

 .يونيسف- ، مؤسسة األمم المتحدة(ومواقف- ميارات حياتية- ميارات- معمومات)
  دليلTop Play & Top Sport المركز البريطاني الثقافي ووزارة التربية والتعميم ،  



  مركز الفنون األدائية–مؤسسة نور الحسين . (أنشطة لحل النزاعات بطرق سميمة )كنافيش  . 
  دليل المرشدين .(م2003 ).ندى دروزة ، أحمد عياصرة، محمد عكاشة المومني ، ايمان العجم، ىشام ششتاوي

 ، وزارة التربية والتعميم(12-8)والمرشدات التربويين في المدارس األردنية حول حماية األطفال من اإلساءة 
  عبد الحميم مزوز، و تزولت عمروني حورية، األنشطة الفنية، مفيوميا، أىدافيا، النظريات المفسرة ليا، والدوافع

 .195-183، ص ص  (26)الفنية لممتعممين، مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 
 113-108، الفكر الجديد، ص ص (رسوم األطفال )العالج بالفن وسيمة تعتبيراسقاطية . ماجد غنيم. 
 األونروا – دليل مرجعي، قسم التعميم –األنشطة الترفييية لمدعم النفسي واالجتماعي . كارولين بونتفراكت      

 .(كتاب االلكتروني )  
 ال يوجد موصى به لمقراءة

 مادة الكترونية

ما ىو وما ىي استعماالتو؟: العالج بالفن  
https://www.youtube.com/watch?v=04auEgq9Kkc 

 برنامج العالج بالفن
 Art Therapy  خالد خضر&لمدكتور محمد خطاب 

https://www.youtube.com/watch?v=cTIx7S9ql8Y 

1الفضفضة النفسية و السيكودراما مع دكتور خميل فاضل   
https://www.youtube.com/watch?v=DDLw5Ae2GHo 

2الفضفضة النفسية و السيكودراما مع دكتور خميل فاضل   
https://www.youtube.com/watch?v=aIeLL9-60D4 

Social Skills Ball Play Therapy Intervention 
https://www.youtube.com/watch?v=DEas7qkuji8 

Play Therapy Works! 
https://www.youtube.com/watch?v=_4ovwAdxCs0 

 

Fish and Fishermen Teambuilding activity as competition for learning decision making and involve 
https://www.youtube.com/watch?v=flALM4eqlXc&t=77s 

Apple Banana Orange Energizer to activate the group, laugh and create…confusion 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yJY19gO9JOo&t=93s 

أفضل عالج.. الضحك  
https://www.youtube.com/watch?v=WW0nfWvXo8U 

 
 االنشطة التعبيرية في االرشاد النفسي 

Education.ju.edu.jo  

www.wise.edu.jo 
االنشطة التعبيرية كمدخل ارشادي  

www.dokumen.com 

www.researchgate.net 
 الدليل المرجعي لالنشطة الترفيهية

www.unrwa.org 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=04auEgq9Kkc
https://www.youtube.com/watch?v=cTIx7S9ql8Y
https://www.youtube.com/watch?v=DDLw5Ae2GHo
https://www.youtube.com/watch?v=aIeLL9-60D4
https://www.youtube.com/watch?v=DEas7qkuji8
https://www.youtube.com/watch?v=_4ovwAdxCs0
https://www.youtube.com/watch?v=yJY19gO9JOo&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=WW0nfWvXo8U
http://www.wise.edu.jo/
http://www.dokumen.com/
http://www.researchgate.net/
http://www.unrwa.org/


 خطة تقييم المقرر

 الدرجة طرق التقييم
المخرجات 

a1 a2 a3 b1 b2 c1 
 - - 4 - 19 7 30 (المنتصف)االمتحان األول 
 - - - - - - - (اذا توفر)االمتحان الثاني 
 10 - 9 15 4 12 50 االمتحان النيائي
  20 اعمال الفصل

صمية
 الف

مال
الع

ت ا
يما
تقي

 

 2 3 - - - - 5 الوظائف
 - - - - - - - حاالت لمدراسة

 1 3  - - - 4 المناقشة والتفاعل
 5 1 - - - - 6 أنشطة جماعية

 - - - - - - - امتحانات مختبرات ووظائف
 - - - - - - - عروض تقديمية
 - 1 1 1 1 1 5 امتحانات قصيرة

 18 8 14 16 24 20 100 المجموع
 

 االنتحال
يوجد في الجامعة سياسة صارمة بشأن . 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 أيًضا عمى أي شخص يساعد شخصًا . االنتحال، وا 
 .(عمى سبيل المثال عن طريق السماح لشخص ما بنسخ التعميمات البرمجية الخاصة بك عن عمم)آخر عمى ارتكاب االنتحال 

نشجعك بشدة . يختمف االنتحال عن العمل الجماعي حيث يشارك عدد من األفراد األفكار حول كيفية تنفيذ المقررات الدراسية
ىذا يعني أنو يمكنك العمل معًا في عمل مشروع او انجاز . عمى العمل في مجموعات، وبالتأكيد لن تتم معاقبتك عمى ذلك

من أجل السماح بالتقييم الصحيح يجب عميك االلتزام . الميم ىو أن يكون لديك فيم كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل. وظيفة
ىذه المتطمبات موجودة لتشجيع العمل الجماعي، والفيم . بدقة بمتطمبات عمل المشروع او الوظيفة كما ىو موضح أعاله ومفصل

 .الفردي، وتسييل التقييم الفردي، ومنع االنتحال
 


