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اسم المادة  انترٌٔخ ٔانًٓاراخ انحٍاتٍّ  .1 

 2. رقم المادة 1143102

 (ج،عًهًجَظري)انضاعاخ انًعتًذج  3
.3 

 (ج، عًهًجَظري)انضاعاخ انفعهٍح  3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابؽاتالمتطّمب -

اسم البرنامج  انترتٍح انرٌاضٍح .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة انجايعح االردٍَح

 8. الكمية كهٍح انترتٍح انرٌاضٍح

 9. القسم قضى االشراف ٔانتذرٌش

 10. مستوى المادة 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي  انفصم االٔل2017/ 2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تكانٕرٌٕس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة قضى االدارج ٔانتذرٌة

 14. لغة التدريس االَجهٍزٌح- انعرتٍح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّضق انًادج .16

 ٔنٍذ االصكر.  و
خ ،  ث ،  ح 3-2 1-12انضاعاخ انًكتثٍح،

،فرعً   انجايعّ االردٍَح  رقى انٓاتف

 askerw@yahoo.com:  انثرٌذ اإلنكترًَٔ

  مدرسو المادة.17

 يُال انثٍاخ . د
 ح ث خ 1-12انضاعاخ انًكتثٍح،

 28067فرعً ،انجايعّ االردٍَح  رقى انٓاتف

 .m.bayyat @ju.edu.jo  انثرٌذ اإلنكترًَٔ
ختاو اي. د  

 
 

 

  وصف المادة.18
تٓذف انًادِ عهى اكضاب انطانة انًعارف ٔانخثراخ انعهًٍح ٔانعًهٍح فً يجانً انترٌٔخ ٔانًٓاراخ انحٍاتٍح، ٔتاصتخذاو االصتراتٍجٍاخ انتذرٌضٍح انًثٍُح عهى انًٓاراخ 

 انحٍاتٍح 
 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

        AQAC-F-007-1 

2 

 
 

  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.
األْذاف 

 .تعريؼ الطمبة بمعنى الترويح والميارات الحياتية -

 .بناء شخصية الطالب من خالل اكسابو الميارات الحياتية المختمفة -

 .تزويد الطمبة بالمعمومات عن تنظيم المعسكرات وتطبيؽ انشطة الميارات الحياتيو في مختمؼ المجاالت -

 .في التربية الرياضيو.اكساب الطمبة المقدرة عمى عمل البرامج الترويحية المبنيو عمى الميارات الحياتيو -

 
... ٌتٕقع يٍ انطانة عُذ إَٓاء انًادج أٌ ٌكٌٕ قادراً عهى:  َتاجاخ انتعهّى

المعارؼ والمعمومات  - أ
. المعرفة وااللمام بالترويح ومعناه واىدافو .1
. التعرؼ عمى معنى وقت الفراغ ومكوناتو .2
. مفيوم الميارات الحياتية من خالل نماذج عدة واىميتيا .3
 .المؤسسات التربوية والبرامج الترويحية .4

 .المعرفة وااللمام بالترويح ومعناه واىدافو .5

 .التعرؼ عمى معنى وقت الفراغ ومكوناتو .6

 .مفيوم الميارات الحياتية من خالل نماذج عدة واىميتيا .7

 .المؤسسات التربوية والبرامج الترويحية .8

ميػارات التفكيػػر  - ب
كيفية فيم الترويح وانواعو  .1
 .القدرة عمى التمييز بين االنواع المختمفة لمميارات الحياتية .2

. القدرة عمى عمل وتنظيم المعسكرات الترويحية مع توظيؼ االنشطة المبنية عمى الميارات الحياتية .3
ميارات التخصص  - ج

. المعرفة الكاممة لمترويح بأنواعو .1
. كيفية توظيؼ انشطة الميارات الحياتية واالشراؼ عمييا .2
. كيفية تنظيم كافة انواع المعسكرات .3

ميارات تحويميو  - د
. القدرة عمى االتصال والحوار مع الطمبة والمدرسين .1
 .العمل مع الجميع كفريؽ عمل واحد .2

. القدرة عمى توظيؼ الميارات الحياتية التي تعمميا في المواقؼ الحياتية المختمفو .3
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

 

 المحتوى األسبوع المدرس نتاجات التعّمم المتحققة  التقييمأساليب المراجع

المراجع 
المذكورة في 

 25بند 

المعرفة وااللمام بالترويح  22اساليب التقييم في يند 
. ومعناه واىدافو

 مفيوم الميارات الحياتية من 
 .خالل نماذج عدة واىميتيا

مدرسي 
المادة 

. الترويح قديمًا وحديثًا ومعناه االول

. مفهوم المهارات الحياتيو وتعريفها

Targeting life skills; 4H: Heart, Hands, Health 
and Head. 

المراجع 
المذكورة في 

 25بند 

التعرؼ عمى االصول الفمسفية  22اساليب التقييم في يند 
. لمترويح

التعرؼ عمى االجزاء االربعو 
   H-4لنموذج 

مدرسي 
 المادة

. االصول الفمسفيو لمترويح ووقت الفراغ الثاني

Life Skills; Head: Managing, Thinking. 

Life Skills: Heart: Relating, Caring. 

Life Skills: Hands: Giving,Working. 

Life Skills; Health: Living, Being. 

المراجع 
المذكورة في 

 25بند 

مناقشة االصول الفمسفية  22اساليب التقييم في يند 
. لمترويح

التعرض بالتفصيل ألحد 
   H-4اركان النموذج 

مدرسي 
 المادة

 الثالث
 .االصول النفسيو لمترويح -

- Life Skills; Head: Managing. 

- Managing: Resiliency, Keeping records, Wise 

use of resources, Planning/ Organizing, Goal 

setting. 
المراجع 

المذكورة في 
 25بند 

التعرض لممفاىيم االجتماعية  22اساليب التقييم في يند 
.  بالترويحةالمرتبط

. مناقشة اىداؼ الترويح

ربط الترويح بالتربية 
. الرياضية

التعرض بالتفصيل ألحد اركان 
   H-4النموذج 

مدرسي 
 المادة

 الرابع
. المفاىيم االجتماعيو المرتبطو بالترويح -

. اىداؼ الترويح -

 . عالقة الترويح بالعموم المرتبطو بالتربيو الرياضيو -

- Life Skills; Head: Thinking. 

- Thinking: Service learning, Critical thinking, 

Problem Solving, Decision Making, Learning 

to learn. 
المراجع 

المذكورة في 
 25بند 

التعرؼ عمى جوانب مختمفو  22اساليب التقييم في يند 
. لمفيوم وقت الفراغ

التعرض بالتفصيل ألحد 
   H-4اركان النموذج 

مدرسي 
المادة 

 الخامس
مفيوم وقت الفراغ والنظريات . معنى وقت الفراغ وتعاريفو

 .عالقة وقت الفراغ بالعمل. العامة لوقت الفراغ

- Life Skills: Heart: Relating. 

- Relating: Accepting differences, Conflict 

Resolution, Social Skills, Cooperation, and 

Communication. 
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 المحتوى األسبوع المدرس نتاجات التعّمم المتحققة  التقييمأساليب المراجع

المراجع 
المذكورة في 

 25بند 

اساليب التقييم في 
 22يند 

مناقشة دور االسرة في 
الترويح 

التعرض بالتفصيل ألحد 
   H-4اركان النموذج 

مدرسي 
 المادة

االسره والترويح  السادس

. المؤسسات التربوية وعالقتيا بالمجتمع 

 .كيفية تنظيم برامج ليذه المؤسسات وانواعيا

Life Skills: Heart: Caring. 

Caring: Nurturing Relationships, Sharing, 
Empathy, and Concern of others.  

المراجع 
المذكورة في 

 25بند 

اساليب التقييم في 
 22يند 

ربط الميارات الحياتية 
باالنشطة الترويحية 

التعرض بالتفصيل ألحد 
   H-4اركان النموذج 

مدرسي 
 المادة

اتشطة الترويح ووقت الفراغ والميارات الحياتيو   السابع

Life Skills: Hands: Giving. 

Giving: Community service, Volunteering, 
Leadership, Responsible Citizenship, 
Contribution to group effort. 

الوقوؼ عمى مستوى  .اختبار ورقة وقمم 
الطالب  

مدرسي 
 المادة

 امتحان منتصؼ الفصل االول الثامن

المراجع 
المذكورة في 

 25بند 

اساليب التقييم في 
 22يند 

التعرؼ عمى طريقة 
التخطيط لمبرامج 

. الترويحية

التعرض بالتفصيل ألحد 
   H-4اركان النموذج 

مدرسي 
 المادة

. كيفية التخطيط لمبرامج الترويحيو التاسع

 ارتباط الميارات الحياتيو بالعموم المختمفو

Life Skills: Hands: working. 

Working: Marketable skills, Teamwork, Self 
motivation. 

المراجع 
المذكورة في 

 25بند 

اساليب التقييم في 
 22يند 

التعرؼ عمى طريقة 
النشطة التخطيط 

. الميارات الحياتية

التعرؼ عمى طريقة 
التخطيط لمبرامج 

 .الترويحية

مدرسي 
 المادة

. كيفية التخطيط النشطة الميارات الحياتيو-  العاشر

Life Skills; Health: Living. 

Living: Healthy lifestyle choices, Stress 
management, Disease Prevention, Personal 

Safety. 

المراجع 
المذكورة في 

 25بند 

اساليب التقييم في 
 22يند 

القدرة عمى تنظيم البرامج 
. الترويحيو وادارتيا

التعرض بالتفصيل ألحد 
   H-4اركان النموذج 

مدرسي 
 المادة

الحادي 
عشر 

. كيفية تخطيط البرامج الترويحية تنظيميا وادارتيا- 

Life Skills; Health: Being. 

Being: Self- Esteem, Self Responsibility, 
Character, Managing Feelings, Self 

Discipline.  

المراجع 
المذكورة في 

 25بند 

اساليب التقييم في 
 22يند 

استثمار الموارد المختمفة 
. في تنفيذ البرامج

مقارنة النماذج المختمفة 
    .لمميارات الحياتية

مدرسي 
 المادة

الثاني عشر  كيفية استغالل كافة االمكانات بأنواعيا في تنفيذ البرامج 
. المخمفو

. التعرض لنماذج مختمفة تناقش تصنيؼ الميارات الحياتية
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
: ٌتى تطٌٕر َتاجاخ انتعهى انًضتٓذفح يٍ خالل انُشاطاخ ٔاالصتراتٍجٍاخ انتذرٌضٍح انتانٍح

التدريس المباشر، التعمم التعاوني، : استخدام بعض استراتيجيات التدريس في التعمم المبني عمى االقتصاد المعرفي والميارات الحياتيو

.  التفكير الناقد، حل المشكالت والتعمم من خالل االنشطو
 

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :ٌتى إثثاخ تحقق َتاجاخ انتعهى انًضتٓذفح يٍ خالل أصانٍة انتقٍٍى ٔانًتطهثاخ انتانٍح
 :االختبارات

  30منتصؼ الفصل %
  20وظائؼ، مناقشات مفتوحة، مشروع% 

  50امتحان نيائي% 

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

 .من عدد المحاضرات% 15يحؽ لمطالب نسبة غياب :  والغيابسياسة الحضور- أ

 المحتوى األسبوع المدرس نتاجات التعّمم المتحققة  التقييمأساليب المراجع

المراجع 
المذكو
رة في 

 25بند 

اساليب التقييم في 
 22يند 

التعرؼ عمى مفيوم 
المعسكرات وكيفية 

 .تنظيميا وادارنيا

مدرسي 
 المادة

  تعريؼ المعسكرات-  الثالث عشر

 .تخطيط، تنظيم، المعسكرات وانشطة الميارات الحياتيو- 

المراجع 
المذكو
رة في 

 25بند 

اساليب التقييم في 
 22يند 

ربط التعمم السابؽ في 
تنفيذ معسكر او انشطة 

 .ميارات حياتية

مدرسي 
 المادة

 .تنفيذ المعسكرات وانشطة الميارات الحياتيو الرابع عشر

المراجع 
المذكو
رة في 

 25بند 

اساليب التقييم في 
 22يند 

اكساب الطالب الثقو 
بالنفس والقدرة عمى ادارة 

 .الوقت

مدرسي 
 المادة

الخامس 
 عروض تقديمية عش

الوقوؼ عمى مستوى  .اختبار ورقة وقمم 
 .الطالب

مدرسي 
 المادة

السادس 
 عشر

 امتحان نياية الفصل
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 .يتم اعادة االمتحان في حال المرض مع توافر تقرير طبي معتمد او وجود حالة طارئة- ب

 .ارتداء الزي المناسب والخاص بالماد واتباع عوامل السالمة عند تطبيؽ االنشطةة: إجراءات السالمة والصحة- ج

 .اتباع االسس الخاصة باالنظمة والتعميمات الخاصة بالجامعو: الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 امتحان نيائي%50مشاركة، % 20امتحان عممي منتصؼ الفصل االول، % 30إعطاء الدرجات - ه

. القاعات الدراسية والصاالت الرياضية ان لزم: تسيم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 .يتم توفيرها عندما تتطلب الحاجة

 

 المراجع .25

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
 .  التعميميةالكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد-  ب

. مدخل العموم االنسانيو،دار الفكر العربي: ، اصول الترويح واوقات الفراغ(1990)درويش، كمال، الخولي، امين 

. ، اوقات الفراغ والترويح، دار المعارؼ، القاىره(1990)خطاب، عطيات محمد  - 

. ، البيئة والترويح واوقات الفراغ، عالم الكتب، القاىره(1998)الجالد، احمد  -

. ، الترويح عن الروح، عمان، االردن(2001)عبد العال،عبد الفتاح رمضان  -

 .الشارقو- ، ميارات الحياه، اثراء لمنشر والتوزيع، عمان(2010)العساؼ، جمال عبد الفتاح، سميمان، ايمن  -

، اثر المنحى التكامميفي حصص التربيو الرياضيو المبنيو عمى الميارات الحياتيو في اكساب طمبة (2009)البيات، منال  -

 . الصفوؼ الثالثو االولى المعارؼ والميارات والقيم الخاصو بمبحث العموم، الجامعو االردنيو

 

  معمومات إضافية26.
 

 

: ------------------التاريخ: ------------------------ - التوقيع: ------------------- اسم منسؽ المادة
 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع: ------------------------- رئيس القسم
 --------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

 رئيس القسم                                                                                                                             
                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    

  الدراسية ممؼ المادة                                                                                         


