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 0170352: رمز المادة االضطرابات النفسيةالـمــــادة: 

 0170251المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:  سنة ثالثةمستوى المادة: 

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  12:00-11:10موعد المحاضرة: 

 

   عضو هيئة التدريس   

 الرتبة األكاديمية االسم
رقم المكتب 

 وموقعه
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 lashour@philadelphia.edu.jo 11:00-10:00 31410  مساعدستاذ أ  لينة عاشورد. 

 
 وصف المادة:

النفساااية وأساااالي  وطااار  الوياياااة ا ولياااة مااا   الضاااطراباتتتنااااوذ  اااذد الماااادة التارياااف لممفاااا ي  الااماااة ل
االضطرابات الاقمية والنفسية في جميع مراحذ النمو والتطاور لمفاردك اماا أنام يات  عاري وتوضايأل شاامذ   ا  
وظائف الدماغ وعالية ذلك فاي ااذ ما  الاواماذ البيئياة والورااياة والتاي لفاا أاار فاي تصانيف ا ماراي الاقمياة 

 والنفسية وتطور ا .
 ا تتطر  المادة إلى توضيأل لمنظريات الاامة في الاالج النفسي باستخدا  ا دوية وبدونفا..   ام
 
 

 أ داف المادة:
 أ  يتارف الطال  عمى مانى االضطرابات النفسية ومحدداتم. -1
 أ  يتارف الطال  عمى أنواع االضطرابات النفسية. -2
 أ  يميز الطال  بي  االضطرابات النفسية المختمفة. -3



 ديد االضطرا  النفسي.الطال  عمى الماايير الدولية لتح أ  يتارف  -4
 أ  يحدد الطال  أ   ماايير االضطرا  النفسي. -5
 أ  يتارف الطال  عمى أسالي  التاامذ مع االضطرا  النفسي. -6

  
 مراجع إضافية:

- McGraw-Hill: abnormal Psychology (Son) Susan, Nolen- Hoek sema 
international, New York. USA. 

حم    -. الشااع لمنشر والتوزيع2ط .ابرا ي ك عبد الرحم : فارة وجيزة ع  الفحص النفسي والاقمي -
 .2007سورياك 

عما   -. دار الصفاء1صالألك عبد الرحي : عم  النفس الشواذك االضطرابات النفسية والاقمية. ط -
 .2014ا رد ك 

 
 المنايشاتك المناظراتك أورا  الامذ.أسالي  تدريس المادة: المحاضراتك 

 المحاضرات النظرية التي يقدمفا المدرس. -
 عري وتقدي  ونقاشات جماية. -
 تاميف الطمبة بإعداد تقارير ومنايشتفا. -
 مشاراة الطمبة في عمذ دراسات حالة. -
 مشاراة الطمبة في عري المادة. -
 
 

 نتائج التعلم 

 من المتوقع أن تمكِّن هذه المادة الطالب، أثناء دراستها وبعد دراستها، مما يلي: 

 أن يمتلك مهارات االستماع الضرورية.-1

 الجيد و مواجهة الجمهور. أن يقدر على اإللقاء-2

 مع األفراد والجماعات. أن يطور مهارات اتصال فعالة-3

 أن يخطط ويبني الخطب ويميز بين أنواعها.– 4

   أن يتقبل آراء األفراد و الجماعات.-5      

 أن يتدرب على العمل مع الفريق. – 6      

 

 أدوات التقييــــم:

 .التقارير و/أو األبحاث القصيرة 

 .االمتحانات القصيرة 

 .الواجبات المكتبية 

 .التقديم الشفوي ألوراق العمل والتقارير 



 االمتحانات الفصلية والنهائية 

 

 

 

 

 العالمات على أدوات التقييمتوزيع 

 الدرجة أدوات التقييم

 %20 االمتحان األول

 %20 االمتحان الثاني

 % 40 االمتحان النهائي 

التقاااااااارير و/أو األبحااااااااث / الواجباااااااات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

20% 

 %100 المجموع

 

 توزيع المادة عمى الفصذ الدراسي:
 

 الموضااوع التاااريخ ا ساابوع
 ا وذ

18-22/10/2015 
 تاريف االضطرا  النفسي. -
 الضطرا  النفسي.نظريات ا -

 أسالي  تشخيص االضطرا . - 29/10/2015-25 الااني

 اضطرابات القم . - 5/11/2015-1 الاالث

 اضطرابات القم . - 12/11/2015-8 الرابع

 االضطرابات التحويمية الجسدية. - 19/11/2015-15 الخامس

 السادس
 اضطرابات المزاج - 26/11/2015-22 االمتحا  االوذ

 اضطرابات المزاج. - 3/12/2015-29/11 السابع

 اضطرابات الفصا . - 10/12/2015-6 الاام 

 اضطرابات الشخصية. - 17/12/2015-13 التاسع



 اضطرابات الشخصية. - 24/12/2015-30 الااشر

 الحادي عشر
االمتحا   

 الااني
 .االطفاذاضطرابات  - 27-31/12/2015

 .اضطرابات االطفاذ - 7/1/2016-3 الااني عشر

 االضطرابات االدرااية والمراحذ الامرية. - 14/1/2016-10 الاالث عشر

 الرابع عشر
17-21/1/2016 

 اضطرابات ا اذ. -
 االضطرابات الجنسية. -

 االضطرابات ذات الاالية باإلدما . - 28/1/2015-24 الخامس عشر

 مراجاة عامة - 4/2/2015-/31/1 السادس عشر

 
 سياسة الحضور والغيا :

%( م  الساعات المقررة لممادة بدو  عذر مرضي أو يفري يقبمم عميد 15ال يسمأل لمطال  بالتغي  أاار م  )
%( باذر مقبوذ يترت  عمى ذلك اعتبار الطال  منسحبًا م  المادة في حالة يبوذ الاميد لماذر ك 20الامية أو )

 ياتبر محرومًا وتاو  عالمتم في المادة )صفرًا( في حاذ عد  يبوذ الاميد لماذر.بينما 
 

  


