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  جامعة فيالدلفيا

 الكلية : اآلداب والفنون 

 اإلرشاد النفسيالقسم : 

                                                  2015/2016من العام الجامعي  األولالفصــــــل 

 Module Syllabus  خطة المادة

 المادة تدريس خطة                                               

 0170112رقم المادة:  اسم المادة: الصحة النفسية
 المادة متطلب سابق لـ : ــــ المتطلب السابق للمادة: ــــ

 نوع المادة: اجباري عاممستوى المادة: 
 حسب البرنامجموعد المحاضرات:  3الساعات المعتمدة: 

 

الرتبة  اسم مدرس  المادة 
 األكاديمية

رقم هاتف 
 المكتب

رقم 
 البريد اإللكتروني المكتب

 atobasi@philadelphia.edu.jo 410 2302 أستاذ مساعد عدنان الطوباسيد. 

 
 وصف المادة:

وك مفهوم الصحة النفسية، مظاهر الصحة النفسية، التكيف والصحة النفسية، الشخصيية والصيحة النفسيية، السي 
سييوا التكيييف، اطحايياا الصييرا،، الض ييا، وال،ييسا النفسيي ، وسييا   التكيييف،  السييوو والسيي وك الشييام، فواميي   يي 

األسيرة   ي  الصيحة النفسيية، العوام  المسافدة ف ى تجنب التكيف الس ا  لدى الاف ، العوام  المعر يية، وثررهيا
،يارااا  األافيا  اننفعاليية، ان والصحة النفسية لدى الاف ، المدرسة والصحة النفسية ليدى الافي ، مشيك  

    .النفسية ، الوقاية من ان،اراب النفس ، تعزيز ورفاية  الصحة النفسية، مؤسسا  الصحة النفسية
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 توزيع المادة على الفصل الدراسي:
 مالحظـــات الموضــوع التــاريخ األســبوع
مضدمة فن المادة وتعريف فنها والخاة  - 22/10 – 18/10 األول

 وثوراا العم  ل ا اة.الدراسية والتضارير 
 

 مفهوم الصحة  النفسية ، ومظاهرها - 29/10 – 25/10 االسبوع الثاني 
 ف م الصحة النفسية -

 

  وثاعاده وفوام  التكيف التكيف وفناصره - 5/11 – 1/11 الثالث

الس وك السوو والس وك الشام، معايير  - 12/11 – 8/11 الرابع
 انستواا والشموم

 

 ال،سا النفس   - 19/11 – 15/11 الخامس
المظاهر الايولوجية والنفسية وانجتمافية  -

  ،سا النفس ل
 مصادر ال،سوا النفسية وقياسها -

 

 انحااا، ثنوافه، ثراره وكيفية مواجهته - 26/11-22/11 السادس
 االمتحان األول -

 

  الصرا، النفس  : ثنوافه ، ثراره - 3/12-29/11 السابع

  ، ثنوافها، ثشكالهاالنفسية: اايعتهاالعضد  - 10/12-6/12 الثامن

األلم ، اايعته ، ثفرا،ه، نظريا   - 17/12-13/12 التاسع
 تفسيره

 

  فوام  اخت   الصحة النفسية ونظرياتها - 24/12-20/12 العاشر

 ان،ارااا  النفسية وتصنيفها - 31/12-27/12 الحادي عشر 
 االمتحان الثاني -

 

  أشكالهالذهان :  - 7/1 – 3/1 الثاني عشر
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 الفصام : أشكاله ، أسبابه، عالجه -
ان،ارااا  المهانية اننفعالية ، الهوس ، -  14/1- 10/1 الثالث عشر

 انكت اب

 

 ية والس وك ال جتماف السيكواان - 21/1-17/1 الرابع عشر
اندمان، اننحراف الجنس ، اطجرام،  -

 انغتصاب، المضامرة

 

 النفسية    األسرةالصحة  - 28/1/30/1 الخامس عشر
 الصحة النفسية    المدرسة -

 

 السادس عشر 
 

 مراجعة فامة - 30/1-7/2
 انمتحان النها   -
 تس يم النتا ج -

 

 
 أساليب التدريس:

 -احوث وتضارير    -وتمارين وثفما  صفية     وفصف مهن   مناقشا  –محا،را  صفية.     -
 دراسا  ميدانية 

 
 أسس التقييم:

 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات
  20 انمتحان األو  ) كتاا  (
  20 انمتحان الران  ) كتاا  (
  40 انمتحان النها   ) كتاا  (

  20 وأبحاث وتقارير وتفاعل صفي  امتحانات قصيرة
 

  100 المجموع:  
 سياسة الحضور والغياب:

السافا  المضررة ل مادة ادون فمر مر،  ثو قهرو يضا ه فميد %( من 15ن يسمح ل االب االتسيب ثكرر من )
%( اعمر مضاو  يترتب ف ى ملك افتاار الاالب منسحاًا من المادة    حالة قاو  العميد ل عمر ، 20الك ية ثو )

 اينما يعتار محرومًا وتكون ف مته    المادة )صفرًا(    حالة فدم قاو  العميد ل عمر.



4 
 

 : توقعالعبء الدراسي الم
 ( سافا  ثساوفيًا    دراسة همه المادة.6كمعد  فام يتوقع ثن يض،  الاالب ف ى األق  )

 
 
 

   المرجع الرئيسي:
 (.2012عمان ، ) –مدخل إلى الصحة النفسية ، د. محمد قاسم عبد اهلل ، دار الفكر  -1

 المراجع المساندة: 
 الصحة النفسية 2011العناني / حنان عبد الحميد  .1
 ( مقدمة في الصحة النفسية2007الغفار / عبد السالم )عبد  .2
 ( المدخل الى علم النفس ، دار الفكر ، عمان2009عدس، عبد الرحمن وتوفيق، محي الدين ) .3
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