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 وصف المقرر

 العموم التربوية الكمية

 NQF level 7 االرشاد واالصالح األسري القسم

 ال يوجد متطمب سابق 207341 الرمز الطالق والتفكك األسري اسم المقرر

  عممي 3 نظري ثالث ساعات معتمدة الساعات المعتمدة

 shooroq@jadara.edu.jo االيميل شروق معابرة. د منسق المقرر

 a.almasri@Jadara.edu.jo االيميالتاناس المصري .د المدرسون

 وقت المحاضرة
 [10:00_11:30]  

 حد ثل
 عن بعد شكل الحضور M T المكان

 2021-4-3 تاريخ التعديل 2021-2-1 تاريخ االعدادالثاني  الفصل الدراسي

 
 

 وصف المقرر المختصر

 ماىية مفيوم الطالق وأشكالو؛ وأسباب الطالق ومراحمو؛ كذلك التعرف عمى النظريات عمييتضمن المساق  التعرف 
والنماذج المفسرة لظاىرة الطالق؛ ومعرفة الخصائص السمبية لمشكمة الطالق عمى المرأة المطمقة واألسرة واألبناء، كما 

 .يتعرف الطالب عمى أسس التعامل مع حاالت الطالق وتييئة الزوجين لتحقيق الطالق العالجي

 اهداف المقرر
بعد االنتياء من دراسة المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى معرفة مفيوم الطالق وأشكالو، أسبابو ومراحمو 
والمظاىر والمؤشرات الدالة عمى وجود الطالق والخصائص السمبية لمشكمة الطالق عمى المرأة المطمقة واألسرة 

واألبناء، و تعداد النظريات والنماذج المفسرة لظاىرة الطالق؛ و تحميل األسس والخطوات العممية لمتعامل مع حاالت 
  .الطالق وتييئة الزوجين لتحقيق الطالق العالجي؛ واكتشاف الفروق بين انواع الطالق وأشكالو
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 -(CILOs) - مخرجات التعمم

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

a1 :الطالق والتفكك األسري مفيوم األشكال واألسباب في ووالمراحل مصطمحات المفاىيم وال  كافةتعريف(K2 .)
a2 : تبيان األسباب والمؤشرات الدالة عمى وجود الطالق والتفكك األسري(K1)  
B-  التطبيق العممي – المعرفة

 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

a3 :المقارنة بين النظريات األساسية المتعمقة بالطالق والتفكك األسري .(K4)  
C .الحل العام لممشكالت والمهارات التحميمية –مهارات  

 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

:b1 أسس التعامل مع حاالت الطالق وتييئة الزوجين لتحقيق الطالق العالجي تصنيف. (S1) 

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

b2 : فيالمكتبة الرقمية لالطالع عمى المجالت العممية ورسائل الماجستير والدكتوراه والدراسات العممية استخدام 
  .(S3)الطالق والتفكك األسري  موضوع

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

 c1 : المطمقين وأسرىماألشخاص تحمل المسؤولية والبحث ذاتيًا عن حمول لممشكالت التي تواجو .(C1) 

 طرق التعمم والتعميم

 شراك الطمبة في العممية التعميمية المحاضرات النظرية . وا 
 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
 استخدام التقنيات الحديثة في عرض المحاضرات الصفية. 
 استضافة اختصاصيين في اإلرشاد واإلصالح األسري إلفادة الطمبة من خبراتيم. 
  (المتزامن وغير المتزامن )التعميم اإللكتروني.  
 التعميم المدمج. 

 طرق التقييم 
 االمتحانات الفصمية والنيائية .
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 ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة والقصيرة .
 عمميات تقويم األقران. 
 عمميات تقويم الذات. 
 التقويم المستمر أثناء المحاضرات باستخدام أدوات التقويم المعتمد عمى األداء، والمالحظة. 

 
 

 محتوى المقرر

 طرق التقييم طرق التعمم والتعميم المواضيع مخرجاتال ساعات أسبوع
شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية مفيوم الطالق وأشكالو  a1+  a2 3األول   وا 

. العممية التعميمية
 النقاش والحوار داخل المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من

 . سمم تفدير عدديخالل 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية أسباب الطالق ومراحمو  a1+  a2 3الثاني  وا 
. العممية التعميمية

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

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من

 . سمم تفدير عدديخالل 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

مظاىر الطالق  a1+  a2 3 الثالث
 العاطفي

 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

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

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من

 . سمم تفدير عدديخالل 
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 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في عرض

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

  التقويم المستمر أثناء
المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

األزواج والزوجات  a1+  a2 3 الرابع
المتعرضين لمطالق 

 العاطفي

أسباب ظيور الطالق 
 العاطفي

 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

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

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من

 . سمم تفدير عدديخالل 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

 
الخامس 

 
 
  

3 a1+  a2  الطالق الشرعي أم
 الطالق العاطفي ؟

 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

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

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من

 . سمم تفدير عدديخالل 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

 السادس 
 

3 a1+  a2   النظريات والنماذج
 المفسرة لظاىرة الطالق

 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

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

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من

 . سمم تفدير عدديخالل 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة
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  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

  3السابع 
امتحان منتصف 

الفصل 
 - -

الخصائص السمبية  a3 + b1 3الثامن 
لمشكمة الطالق عمى 
المرأة المطمقة واألسرة 

 واألبناء

 

 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

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

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من

 . سمم تفدير عدديخالل 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

اآلثار االجتماعية  a3 + b1 3 التاسع
الناتجة عن الطالق 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

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

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من

 . سمم تفدير عدديخالل 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

اآلثار النفسية الناتجة  a3 + b1 3العاشر 
     عن الطالق عمى 

– الزوجة – الزوج  ) 
 (األوالد

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

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

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من

 . سمم تفدير عدديخالل 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة
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 التعميم المدمج. 

الحادي 
 عشر

3 a3 + b1  أساليب االتصال
 المفظي بين األزواج 

 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

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

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من

 . سمم تفدير عدديخالل 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

 
الثاني 
 عشر

3 a3 + b1  أسس التعامل مع
حاالت الطالق ونييئة 

الزوجين لتحقيق 
 الطالق العالجي

 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

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

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من

 . سمم تفدير عدديخالل 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

 
الثالث 
 عشر

3 + b2  c1  توجييات لممسترشدين
لمتعامل مع مشكمة 
 الطالق العاطفي

 

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

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

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من

 . سمم تفدير عدديخالل 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة
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الرابع 
 عشر

3 + b2  c1   ماذا بعد الطالق ؟

خطوات عممية  )
لمزوجين واألبناء 

لمتكيف مع مرحمة ما 
 (بعد الطالق

 شراك الطمبة في  المحاضرات النظرية وا 
. العممية التعميمية

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

 .المحاضرات الصفية
  المتزامن وغير )التعميم اإللكتروني

  .(المتزامن
 التعميم المدمج. 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت

. الطويمة والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من

 . سمم تفدير عدديخالل 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام أدوات 
التقويم المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

الخامس 
عشر 
 +

السادس 
 عشر

  االمتحانات النيائية   
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 مصادر التعمم

المرجع الرئيسي 

 للمقرر

 مشكمة الطالق وكيف يتعامل ) دليل اإلرشاد األسري . (2010 ).عبد اهلل ناصر السدحان
  مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب عمى –الجزء الرابع  - (معيا المرشد األسري 

 . الزواج ومؤسسة آل الجميح الخيرية 

  مشكمة الطالق العاطفي وكيف ) دليل اإلرشاد األسري . (2010 )عبد اهلل ناصر السدحان
  مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب –الجزء السادس - (يتعامل معيا المرشد األسري

  .عمى الزواج ومؤسسة آل الجميح الخيرية 

  ألردن- ، عمان(2)دائرة قاضي القضاة، العدد. (2020).التقرير اإلحصائي السنوي.  

 المساندةالمراجع 

 طمقني، الطبغة األولى، دار البشير لمثقافة والعموم. (2018).محمود نواف . 

  مشكمة الخيانة الزوجية وكيف ) دليل اإلرشاد األسري . (2010 )عبد اهلل ناصر السدحان
  مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب –الجزء الخامس - (يتعامل معيا المرشد األسري

 .عمى الزواج ومؤسسة آل الجميح الخيرية 

 موصي به للقراءة
الضغوط النفسية والدعم االجتماعي لدى المطمقين والمطمقات وفاعمية . (2007). المصري، اناس

 .برنامج لتدريبي لمتعامل مع الضغوط النفسية

 مادة الكترونية

الطالق العاطفي- النياردة - أحمد عمارة .د  
https://www.youtube.com/watch?v=WdXQF0mLifY 

الطالق النفسي الصامت: أحمد ىارون. د  
https://www.youtube.com/watch?v=q2jy8E5znMU 

روشتة زواج لألزواج قبل الوقوع في أزمة الطالق: أحمد ىارون. د  
https://www.youtube.com/watch?v=mAhAzySeTGc 

الحمقة كاممة- األسس العممية نفسيًا لمعالقة الخاصة بين الزوجين : أحمد ىارون. د  
https://www.youtube.com/watch?v=ea-x1jCT-CE 

 االطفال والطالق الناجح التعامل مع االطفال بعد الطالق
https://www.youtube.com/watch?v=tpZHB2nSA9o 

جاسم المطوع.د| دورة متكاممة في قواعد الطالق السميم | برنامج الطالق الناجح   
https://www.youtube.com/watch?v=_jqXnYMtSXY 

جاسم المطوع.د| موضوع ميم جدا لكل زوجين قبل فوات األوان | سباب فشل الزواج ا  
https://www.youtube.com/watch?v=91phCvVGn2M 

 مواقع اخرى
المكتبة الرقمية  لالطالع  على المجالت العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه والدراسات 

.العلمية  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WdXQF0mLifY
https://www.youtube.com/watch?v=q2jy8E5znMU
https://www.youtube.com/watch?v=mAhAzySeTGc
https://www.youtube.com/watch?v=ea-x1jCT-CE
https://www.youtube.com/watch?v=tpZHB2nSA9o
https://www.youtube.com/watch?v=_jqXnYMtSXY
https://www.youtube.com/watch?v=91phCvVGn2M
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خطة تقييم المقرر 

 الدرجة طرق التقييم
المخرجات 

a1 a2 a3 b1 b2 c1 
 - - - 5 10 15 30 (المنتصف)االمتحان األول 

 - - -  - - - (اذا توفر)االمتحان الثاني 

 - 5 15 5 20 5 50 االمتحان النيائي

  20 اعمال الفصل

مية
فص

ل ال
عما

 اال
ات

ييم
تق

 

 - 2 2 1 - - 5 الوظائف

 - - - - - - - حاالت لمدراسة
 5 - - - - - 5 المناقشة والتفاعل
 5 - - - - - 5 أنشطة جماعية

 - - - - - - - امتحانات مختبرات ووظائف
 - 5 - - - - 5 عروض تقديمية
 - - - - - - - امتحانات قصيرة
 10 12 17 11 30 20 100 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 .(لشخص ما بنسخ التعميمات البرمجية الخاصة بك عن عمم
نشجعك بشدة عمى العمل في مجموعات، . يشارك عدد من األفراد األفكار حول كيفية تنفيذ المقررات الدراسية

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

ىذه المتطمبات موجودة . كل االلتزام بدقة بمتطمبات عمل المشروع او الوظيفة كما ىوموضح أعاله ومفصل
 .لتشجيع العمل الجماعي، والفيم الفردي، وتسييل التقييم الفردي، ومنع االنتحال

 


