
 

 

Module Description          
يستكشف هذا المقرر مفاهيم ومجاالت الترويح العالجي والترويح الخاص، 

وعالقتهما بعلوم الرياضة والنشاط البدني، وبالمهن المرتبطة بالصحة، ودوره 

في تحسين جودة الحياة. وكذلك تنمية الجوانب المعرفية والتطبيقية ذات العالقة 

 لترويح العالجي.بعمليات ا

This course explores concepts and scope of therapeutic and 

special recreation, with emphasis on its’ relation to sport 

sciences and physical activity, health related professions and 

quality of life enhancement.  It aims to develop students’ 

knowledge and understanding of basic therapeutic recreation 

process, and some application related to administration and 

counseling.                   

Module Aims                                 
 Illustrates the concepts and philosophy of therapeutic and special العالجي والخاص.توضيح فلسفة ومفاهيم الترويح 

recreation 

 Develop awareness of ethics and principles of the profession تنمية الوعي بأخالقيات ومعتقدات مهنة.

 Develop an understanding of the foundation of management and تنمية المعرفة بأسس اإلدارة واإلرشاد في الترويح العالجي والخاص

counseling in therapeutic and special recreation 

 Introduce the concepts of therapeutic recreation program تقديم مفاهيم تخطيط برامج الترويح العالجي.

planning 

 Illustrates professional field applications and career الوظيفية.توضيح مجاالت التطبيق المهنية والفرص 

opportunities 

 In-depth knowledge of relevant philosophy and concepts of بالترويح العالجي معرفة الفلسفة والمفاهيم ذات العالقة

therapeutic recreation 

 Demonstrate knowledge of the foundation of therapeutic and في الترويح العالجي معرفة أسس اإلدارة واإلرشاد

special recreation administration and counseling 

 Understand professional therapeutic and special recreation ethics اإللمام بأخالقيات ومعتقدات مهنة

and tenet 

 Apply knowledge to design appropriate programs استخدام المعلومات المكتسبة لتصميم البرامج

 understand the humane and scientific significant of therapeutic إدراك األهمية اإلنسانية والعلمية

and special recreation 

  seRruoseR books &Text                                                             الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

اسم الكتاب
(Book name) 

 اسم المؤلف
(Author Name) 

اسم الناشر
(Pub. Name) 

 سنة النشر
 (Pub. year) 

Introduction to Rec. Services 
for people with disabilities: A 
person-Centered approach 

Charles C. Bullock, Michael 
J. Mahon Charles L. 
Killingsworth 

Sagamore Publishing 2010 

Therapeutic Rec.Austin & CrawfordBenjamming2001

2000
Sylvester. et. alTherapeutic Recreation 

Programming
Venture Publishing2001

 

 منوذج  ) هـ (  

  Module Short Description       توصيف املقررخمتصر 
 :Therapeutic Recreation Course Name  الترويح العالجي اسم المقرر: 

 :SRM 444 Course Code 444أرت  رقم المقرر ورمزه:

 المتطلب السابق للمقرر:

  متطلبات مصاحبة للمقرر:

 Recreation program Design  (SRM 332) 222أرت  الترويحيةتصميم البرامج 

 
Pre-requisites: 

Co-requisites: 

 :Arabic  Course language  العربية اللغة لغة تدريس المقرر:

 :7th level Course level السابع  مستوى المقرر: 

   :hours Credit hours 2 ساعات 2 الساعات المعتمدة:

  مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(:

 :على قادرا يكون أن المقرر لهذه دراسته بعد بالطالب يفترض
Learning outcomes: 
On successful completion of this course, student should be able to:      


