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 وصف المقرر المختصر

ماىيتيا وتطمعاتيا النظرية وآفافيا : األنشطة االدائية في اإلرشاد األسري  ماىية عمييتضمن المساق  التعرف 
 واستخدام تطبيقات األسريتطبيقيا في العالج  والموسيقى، والضحك؛  ،مثل الدراما النفسية، والمعب، والرسمالمستقبمية؛ 

 .مكثفة، وكيفية اتقان الطمبة ليذه الميارات والقدرة عمى تطبيقيا

 اىداف المقرر
:- بعد االنتياء من دراسة المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى أن 

 يتعرف عمى مفيوم األنشطة االدائية في اإلرشاد األسري.  

  السيكودراما، العالج بالمعب، بالفن، الموسيقى ): مثل يتعرف عمى أساليب األنشطة االدائية في اإلرشاد األسري ،
 (.الضحك

  وكيفية هساليب األنشطة االدائية في اإلرشاد األسري،  ومعرفة خصائصأسموب من أيتعرف عمى مفيوم كل ،
 .هتطبيقو، والمدة الزمنية لتطبيق

 ساليب األنشطة االدائية في اإلرشاد األسريألتعرف عمى مزايا وعيوب كل اسموب من اي. 

  ساليب األنشطة االدائية في اإلرشاد األسري أرشادي باستخدام مختمف إو حوار أمقابمة تقديم. 
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 CILOs  -مخرجات التعمم

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

a1 : األنشطة االدائية في اإلرشاد األسريمفيوم تبيان وشرح المجاالت المعرفية المتضمنة في. (K1) 
a2: وتصنيفيا عمى نحو دائية في اإلرشاد األسري ألاألنشطة امفيوم تعريف كافة المفاىيم والنظريات األساسية المتعمقة ب

  (K2)عممي 
B-  التطبيق العممي – المعرفة

 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

a3 : عن دائية في اإلرشاد األسري ألاألنشطة ااختبار المعمومات النظرية والنظريات األساسية المتعمقة ببناء وتطبيق
 (K4)طريق المنيج العممي 

C . الحل العام لممشكالت والميارات التحميمية –ميارات
 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

b1:  دائية في اإلرشاد األسريألاألنشطة ا عمى تصميم األسريتحميل الخطوات العممية التي تساعد المرشد .(S1) 

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

b2 : دائية في اإلرشاد األسري ألاألنشطة اتصميم في تطوير معرفتو في اختيار وسائل تكنولوجيا المعمومات المستخدمة
 (S3). واستخداميا عمى النحو األمثل

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 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.  

 طرق التقييم
 االمتحانات الفصمية والنيائية .



 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
 األول 

 
6 a1+ a2  األنشطة مفيوم

دائية في ألا
 اإلرشاد األسري

 +
أىميتيا 
 +

انواعيا 
  +

المنطمقات 
النظريات المفسرة 
لألنشطة األدائية 
في  اإلرشاد 
األسري 

 شراك  المحاضرات النظرية وا 
. الطمبة في العممية التعميمية

  النقاش والحوار داخل
. المحاضرة

  التفكير االستقرائي
. واالستنباطي

 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
  المتزامن )التعميم اإللكتروني

  .(وغير 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

 a1+ a2 6الثاني 
a3+b1 
b2+c1 
 

 

 العالج
  السيكودراماب

 والتمثيل النفسي
 

 شراك  المحاضرات النظرية وا 
. الطمبة في العممية التعميمية

  النقاش والحوار داخل
. المحاضرة

  التفكير االستقرائي
. واالستنباطي

 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
  المتزامن )التعميم اإللكتروني

  .(وغير 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



 a1+ a2 6 الثالث
a3+b1 
b2+c1 
 

 المعبب العالج
 

 شراك  المحاضرات النظرية وا 
. الطمبة في العممية التعميمية

  النقاش والحوار داخل
. المحاضرة

  التفكير االستقرائي
. واالستنباطي

 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
  المتزامن )التعميم اإللكتروني

  .(وغير 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

 a1+ a2 6 الرابع
a3+b1 
b2+c1 
 

 األنشطة الفنية
 

 شراك  المحاضرات النظرية وا 
. الطمبة في العممية التعميمية

  النقاش والحوار داخل
. المحاضرة

  التفكير االستقرائي
. واالستنباطي

 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
  المتزامن )التعميم اإللكتروني

   .(وغير 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

 a1+ a2 6 الخامس 
a3+b1 
b2+c1 

امتحان منتصف 
 الفصل
 +

العالج بالقراءة 

 شراك  المحاضرات النظرية وا 
. الطمبة في العممية التعميمية

  النقاش والحوار داخل
. المحاضرة

  التفكير االستقرائي
. واالستنباطي

 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

  االمتحانات الفصمية
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز والمقاالت
. الطويمة والقصيرة

  عمميات تقويم األقران من
 . سمم تفدير عدديخالل 

  التقويم المستمر أثناء
المحاضرات باستخدام 
أدوات التقويم المعتمد 



 .عرض المحاضرات الصفية
  المتزامن )التعميم اإللكتروني

   .(وغير المتزامن

 .عمى األداء، والمالحظة

السادس 
 

6 a1+ a2 
a3+b1 
b2+c1 
 

شراك  المحاضرات النظرية العالج بالموسيقى  وا 
. الطمبة في العممية التعميمية

  النقاش والحوار داخل
. المحاضرة

  التفكير االستقرائي
. واالستنباطي

 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
  المتزامن )التعميم اإللكتروني

  .(وغير 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

 a1+ a2 6 السابع
a3+b1 
b2+c1 
 

شراك  المحاضرات النظرية  العالج بالضحك وا 
. الطمبة في العممية التعميمية

  النقاش والحوار داخل
. المحاضرة

  التفكير االستقرائي
. واالستنباطي

 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
  المتزامن )التعميم اإللكتروني

  .(وغير 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

االمتحانات     الثامن
 النيائية

- - 

 
 
 



 مصادر التعمم
المرجع الرئيسي 

 للمقرر
 ال يوجد كتاب بعينو

 المساندةالمراجع 

Barry, M. Cohen; Mary-Machala, Barney; & Anita B. Rankin. (2000). 
Managing Traumatic Stress through Art, Theist ran Press.  

 سمسمة كسر الجمود في إطار التدريب والتعميم . (م2001).حسين محمد حسنين ، 
 . األردن–، جمعية عمال المطابع التعاونية ، عمان 1، ط(6)المدرب الفعال رقم 

  دليل الشباب التثقيفي حول الصحة  االنجابية . (م2009). رنا حداد ، داني ضو
، مؤسسة األمم (ومواقف- ميارات حياتية- ميارات- معمومات )وعدوى فيروس اإليذز 

 .يونيسف- المتحدة

  دليلTop Play & Top Sport المركز البريطاني الثقافي ووزارة التربية والتعميم ،  

  مركز الفنون –مؤسسة نور الحسين . (أنشطة لحل النزاعات بطرق سميمة ) كنافيش 
 . األدائية

  ندى دروزة ، أحمد عياصرة، محمد عكاشة المومني ، ايمان العجم، ىشام ششتاوي.( 
دليل المرشدين والمرشدات التربويين في المدارس األردنية حول حماية .(م2003

  وزارة التربية والتعميم،(12-8)األطفال من اإلساءة 

  ،األنشطة الفنية، مفيوميا، أىدافيا، عبد الحميم مزوز، و تزولت عمروني حورية
، مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، النظريات المفسرة ليا، والدوافع الفنية لممتعممين

 .195-183، ص ص  (26)العدد 

 الفكر الجديد، ص (رسوم األطفال )العالج بالفن وسيمة تعتبير اسقاطية . ماجد غنيم ،
 .113-108ص 

 قسم  دليل مرجعي–األنشطة الترفييية لمدعم النفسي واالجتماعي . كارولين بونتفراكت ،
 .(كتاب االلكتروني ) األونروا   –التعميم 

 مصر- ، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرةالعالج بالفن. (م2010)دنيا مصطفى .
  سيكولوجية المعب لدى األطفال العاديين . (م2003).خالد عبد الرازق السيد

 .  ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتويع1ط.والمعاقين

 دار الفكر لمنشر والتوزيع، 5ط  . سيكولوجية المعب(. 2016). المبابيدي، عفاف ،
 .عمان

 دار المسيرة، عمان. عمم نفس المعب(. 2011). صوالحة، محمد. 

 دار المشكاة، اربد، . فنون ارشاد االطفال بالسيكودراما(. 2019). االبمم، ىالة ابراىيم
 .االردن

  فاعمية االنشطة الترويحية والسيكودراما في خفض السموك ، (2019).الرفاعي، احمد
رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك . العدواني لدى عينة من الطمبة الالجئين السوريين

 .، كمية التربية، فسم عمم النفس االرشادي والتربوي(اربد، االردن)



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

، كمية التربية، فسم عمم النفس االرشادي (اربد، االردن)ماجستير، جامعة اليرموك 
 .والتربوي

 اثر برنامج ارشاد جمعي يستند الى العالج بالفن في خفض (. 2014). المومني، فاتن
  رسالة .االكتئاب والقمق وزيادة الرضا عن الحياة لدى كبار السن في دور الرعاية

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

 السيكودراما، مفيوميا وعناصر واستخداماتيا.  (م1994).عبد الرحمن سيد سميمان ،
 .453-396، ص ص 11جامعة قطر، العدد - حولية كمية التربية

  دور العالج بالقراءة في بناء وتنمية شخصية  . (م2006).قصى إبراىيم عجيب
. (م2003)ز.الصادق أحمد حسين . (28)، مجمة جامعة قطر لألداب، العدد الطفل

فاعمية العالج بالموسيقي في تخفيف اضطراب القمق واالكتئاب لدى المرضي 
- جامعة الخرطوم-  بوالية الخرطوم، رسالة ماجستيربمستشفيات  األمراض النفسية
  .كمية االداب- دكتوراه الفمسفة في عمم النفس

-  موصي به للقراءة

 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 

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


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

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

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

.العممية  
 

 

خطة تقييم المقرر 

 الدرجة طرق التقييم
المخرجات 

a1 a2 a3 b1 b2 c1 
-  - 6 - 10 14 30 (المنتصف)االمتحان األول 
 - - - - - - - (اذا توفر)االمتحان الثاني 

 - 3 12 5 15 15 50 االمتحان النيائي
  20 اعمال الفصل

مية
فص

ل ال
عما

 اال
ات

ييم
تق

 

 10 - - - - - 10 الوظائف
 - - - - - - - حاالت لمدراسة
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 االنتحال
يوجد في الجامعة سياسة صارمة . 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 . بشأن االنتحال، وا 
عمى سبيل المثال عن طريق السماح لشخص ما بنسخ التعميمات البرمجية الخاصة بك  )شخصًا آخر عمى ارتكاب االنتحال

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

من أجل السماح بالتقييم . الميم ىو أن يكون لديك فيم كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل. مشروع او انجاز وظيفة
ىذه المتطمبات . الصحيح يجب عمي كل االلتزام بدقة بمتطمبات عمل المشروع او الوظيفة كما ىوموضح أعاله ومفصل

 .االنتحال موجودة لتشجيع العمل الجماعي، والفيم الفردي، وتسييل التقييم الفردي، ومنع

 

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

