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 جامعة فيالدلفيا
 كلية اآلداب والفنون

اإلرشاد النفسيقسم   
 2017/2018/ السنة الدراسية األولالفصل الدراسي 

 

 

 الخطة التدريسية لمادة دراسية

 

االضطرابات النفسية :المــادةعنون  0170352:المــادةرقم    

الثالثة :مستوى المادة 0170251:المتزامنالمتطلب السابق و/ أو    

11:00 - 10:10وقت المحاضرة:  

ساعات 3عدد الساعات المعتمدة:  

 & الثالثاء & االحد عدد ساعات التدريس الفعلية:

 الخميس 

  

414قاعة  مكان المحاضرة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

 Lashour@philadelphia.edu.jo 12:00 -11:00 مساعد  ستاذأ  لينة عاشور د.

 

  المادةوصف  .1
 أتتنطاأ  ٠النفسطيوأالوااةط، اإلرشطاد النفسطة، وأساطالة  االضطررااا  في العوامل على المادة هذه تركز

 مشطالال أأالتصطنة، و التقةطة أالنفسطة، و لالضطررا  المفسطرة النمطاج أالنفسطي و االضطررا  مفهطو 
 الرفولط، فطي النفسطة، االضطررااا أالتالامطل و مشطالال أأالجسط، و العقطل مشطالال أأالمطزا  و االنفعا 

 .أالجمعي فرديلا اإلرشادوأالعال أأالمراهق، و

 المادةأهداف  .2

1Gإع،ادومرش،ةنونفسةةنوعلىومعرف،واالنظرةا واألاااة،وفيوعل والنفسوأاالرشادوالنفسيو 

2Gاكسا والرلب،ومهارا والتفالةروالناا،وأالبحثوالعلميو 

3Gسنوةتحلططىوالرلبطط،واالمسطط ألةا واالوالاةطط،وأاالاتماعةطط،والمنب قطط،ومططنوعلطط والططنفسوأاالرشططادوو

 النفسي

4Gتمالةنوالرلب،ومنوالمهارا واالرشادة،وأمهارا والتواصلو 

G5اكسا ومهارا والتروةروالمست،ا وضمنوالمسارا والوظةفة،والممالنو، 
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 مصادر التعليم. 3
  الكتاب المقرر* 

 

عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، لي عبدالرحيم صالحة، عاالضطرابات النفسية و العقلي ،اذعلم نفس الشو -

  
 ججج

 المواد المساندة  
وجا وصل،واالمواضةعوالمررأح،وفيوالمادةوحس والحاا،.وعرض افالم وأشرطة فيديو

و

  ينطبق(حيث ) الطالبدليل 
وعلىوالرال وانوةلتز واإرشادا وال،كتوروأنصائحهوحو والمادةوداولوالغرف،والصفة،.

و

 (دليل المختبر )حيث ينطبق 
ومتااع،ومختبرواالرشادوالنفسيوأاالنشر،والخاص،واالمادةوالمررأح،واالتنسةقومعومشرف،والمختبر.

و

 ة وغيرها(المراجع المساندة )كتب دراسية، ومجالت علمية ومواقع الكتروني 
 

- McGraw-Hill: abnormal Psychology (Son) Susan, Nolen- Hoek sema 

international, New York. USA. 

حلب   -. الشعاع للنشر والتوزيع2ابراهيم، عبد الرحمن: فكرة وجيزة عن الفحص النفسي والعقلي. ط -

 .2007سوريا، 

عمان األردن،  -. دار الصفاء1النفسية والعقلية. طصالح، عبد الرحيم: علم النفس الشواذ، االضطرابات  -

2014. 

 

 

 
 

محاضررراتم مجموعررات ن رراوم مجموعررات ترردريسم حررل مسررا لم منررا راتم )طرررا الترردريس .4
 (وغيرها

 محاضرات. -

 عمل تمارين عملية.  -

 واجبات  -

 ت ارير -
 عرض ت ديمي. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و

 م:التعل  نتاجات  .5

 المعرفة العلمية والفهم 
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1. K1الرلب،ومعرف،وساااة،وأفه ومتالاملوللمفاهة واألاااة،وأاألاسوالنظرة،وفيوعل وسنوةظهرو

 النفسوأاالرشاد

2. K4سنوةالت والرال واحثومبنيوعلىوسااسوعلميو 
و

 

 )المهارات الع لية )ال درة على التفكير والتحليل 

1. I1 سنوةفسروأةقة والرال والمشالال والتيوةعانيومنهاوالمستفة،أنواناءوعلىوالخلفة،والنظرة،وو

 المنااب،
 

2. I4 وسنوةمةزوالرال واةنوالمالحظ،والذاتة،وأالمالحظ،والموضوعة،وللسلوكواالنساني

 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

1. P2وسنوةستخ، والرلب،وسالو وحلوالمشالال وفيوالتعاملومعوالقضاةاوالنفسة،وأاالرشادة،و 

2. P3سنوةربقوالرال واالوالاةا والمهنة،وفيوتعامالته ومعوالمستفة،ةنو  
 

  النفس حركية )حيث ينطبق(المهارات 

1. T1 .أن يصف الطلبة أمثلة عملية تطبيقية لمجاالت علم النفس واالرشاد في الحياة اليومية 

2. T3  أن يظهر الطلبة القدرة على تطبيق مهارات التفكير الناقد والبحث العلمي في حل
 المشكالت.

3. T5 .أن ينبي ويطور الطلبة عالقات بينيه سوية 
4. T7 .وأن يطبق الطالب مهارات التواصل والتعاطف في المواقف المتطلبة لذلك

5. T9 .أن يطور الطالب مهارات خاصة للحصول على مواقع مهنية تناسبه 

 
 :ت ييم الطلبةأدوات  .6

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات الت ييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النها ي

الت ارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات ال صيرة/الواجبات الدراسية/ 
 المشاريع

20 

 100 المجموع
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 التوثيق واألمانة األكاديمية:

يتوقع من الطالب أن يقوم بحل المشاريع واألبحاث والواجبات والمشاريع بشكل فردي، على الطالب ان يقوم 
الواجبات والمشاريع بشكل جماعي في تجميع المعلومات أو أخذذ ابحذاث جذاهمة مذن بعمله لوحده. العمل في 

 الغش. بند تحت يندرج أيضا فصول سابقة أو نسخ ابحاث منشور

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

والالتا و .1

 وع،دواألازاءوسأوالمجل،ا وإنوأا، .وووووBoldاا وشهرةوالم ل، واالاماءواألألى:واا والمراعواخطوغامقو

ورا والربع،.ومالانوالنشر:والناشر.وان،والنشر.

و1980.والقاهرة:ومالتب،واالنجلووالمصرة،.و2م ا و:ساووحر  وف ادوأآما وصادق:وعل والنفسوالتراوي.وط

 فصلوفيوكتا  .2

(.واا وItalic and Boldا وشهرةوالم ل، واالاماءواألألى:وعنوانوالفصلواخطومائلوأغامقووووو)ا

.واا والمحررو)ةن(.ورا والربع،و)إنوأا، (.ومالانوالنشر:والناشر.وتارةخوالنشروBoldالالتا واخطوغامقو

وتلةهوشرط،ومائل،و)/(وسراا والصفحا .

م ا و:عباس واحسان:والعر وفيوصقلة، ومرااعا وحو والعرأا،وأاإلاال وأسأرأاا.وتحرةرومحمودو

و.71-1984/79لعراي.و.والالوةت:ومجل،وا1السمرة.وط

 االاحاثوالمنشورة .3

( واا وال،أرة،وووووItalic and Boldا وشهرةوالم ل، واالاماءواألألى:واا والمقا واخطومائلوأغامقو)ا

واخطوغامق.والع،د.والمجل،.والسن،وتلةهاوشرط،ومائل،و)/(وسراا والصفحا .

لسانوالعر " ومجل،والنجاحولألاحاثوم ا و:الجبالي وحم،ي:ودأروهاءوالتأنةثوفيوالجمعو"اراءةوفيو

و.376-349 /2004.و18.ومج2)العلو واإلنسانة،(.و
 

  والملكية التأليفح وا 

النشر والطباعة تتطلب أخذ اذن لحقذو  الطبذع. ال يسذمل للطالذب ان يقذوم بطباعذة أو تمويذر أو 
خذذ اذن نقل أي نوع من المعلومات سذوا  حصذل عليهذا ورقيذا او عذن طريذق االنترنذت. بذدون ا

 .الناشر أو شهادة حقو  الطبع

 تجنب االنتحال 

التمويذذر هذذو جنايذذة اكاديميذذة ينذذتب عنهذذا رسذذوبك فذذي المذذادة والنقذذل الحرفذذي للمذذادة كلمذذة بكلمذذة فذذي 
 االختبارات نوع من التموير.
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و

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 
 

 

والت ارير   الدراسيةالواجبات  الموضــوع األســبوع
 هاوأوقات تسليم

 تعريف االضطراب النفسي. - األول

 الضطراب النفسي.نظريات ا -

 

  أساليب تشخيص االضطراب. - الثاني

  اضطرابات القلق. - الثالث

  اضطرابات القلق. - الرابع

  االضطرابات التحويلية الجسدية. - الخامس

 السادس

 االمتحان االول
 المزاجاضطرابات  -

 

  اضطرابات المزاج. - السابع

  اضطرابات الفصام. - الثامن

  اضطرابات الشخصية. - التاسع

  اضطرابات الشخصية. - العاشر

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني 
 .اضطرابات االطفال -

 

  .اضطرابات االطفال - الثاني عشر

االضطرابات االدراكية والمراحل  - الثالث عشر

 العمرية.

 

 اضطرابات األكل. - الرابع عشر

 االضطرابات الجنسية. -

 

  االضطرابات ذات العالقة باإلدمان. - الخامس عشر

  مراجعة عامة - السادس عشر

 

 

 

 
 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

الطالذب مذن الدراسذة واالعذداد للمذادة يسذاوي سذاعتين لكذل محاضذرة مذن ف ذة الخمسذين  هليمعدل ما يحتاج إ
 دقيقة.                 

 



 6 

 (الموا بة) سياسة الدوام
إذا غاب الطالب أكثر من ومن مجموع الساعات المقررة للمادة.  %(15)ال يسمل للطالب بالتغيب أكثر من 

عميد الكلية، يحرم من التقدم  دون عذر مرضي أو قهري يقبلهمادة من مجموع الساعات المقررة لل %(15)
ا كذان الغيذاب بسذبب المذرض او لعذذر قهذري أمذا إذلالمتحان النها ي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)صذفرا((، 

( من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب  . يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحبا
 
 

و


