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 جامعة فيالدلفيا
 كلية اآلداب والفنون

اإلرشاد النفسيقسم   
 2018/2019/ السنة الدراسية األولالفصل الدراسي 

 

 

 الخطة التدريسية لمادة دراسية

 

االضطرابات النفسية :المــادةعنون  0170352:المــادةرقم    

الثالثة :مستوى المادة 0170251:المتزامنالمتطلب السابق و/ أو    

11:15-9:45وقت المحاضرة:  

ساعات 3عدد الساعات المعتمدة:  

  عدد ساعات التدريس الفعلية االثنين واالربعاء

  

414قاعة  مكان المحاضرة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

 Lashour@philadelphia.edu.jo 1:00 -12:00 مساعد  ستاذأ  لينة عاشور د.

 

  المادةوصف  .1

 مفهوم وتتناول ٠النفسي والوقاية اإلرشاد النفسية، وأساليب االضطرابات في العوامل على المادة هذه تركز

 االنفعطال مشطكالتو والتصطني،،  التقيطيمو النفسطية،  لالضططراب المفسطرة النمطاذ و النفسطي،  االضططراب

والمراهقطة،  الطفولطة فطي النفسطية االضططراباتو التكامطل،  مشطكالتو والجسطد،  العقطل مشطكالتو والمطزا ، 
 .والجمعي فرديلا اإلرشاد والعال و 

 المادةأهداف  .2

1G إعداد مرشدين نفسيين على معرفة بالنظريات األساسية في علم النفس واالرشاد النفسي 

2G اكساب الطلبة مهارات التفكير الناقد والبحث العلمي 

3G  أن يتحلىىى الطلبىىة بالمسىى وليات االواقيىىة واالاتماعيىىة المنب اىىة مىىن علىىم الىىنفس واالرشىىاد

 النفسي

4G تمكين الطلبة من المهارات االرشادية ومهارات التواصل 

G5 اكساب مهارات التطوير المستدام ضمن المسارات الوظيفية الممكنة 
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 مصادر التعليم. 3
  الكتاب المقرر* 

 

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

 ججج

 المواد المساندة  

 ذات صلة بالمواضيع المطروحة في المادة حسب الحااة. عرض افالم وأشرطة فيديو

 

  حيث ينطبق() الطالبدليل 
 المادة داول الغرفة الصفية.على الطالب ان يلتزم بإرشادات الدكتور ونصائحه حول 

 

 (دليل المختبر )حيث ينطبق 
 متابعة مختبر االرشاد النفسي واالنشطة الخاصة بالمادة المطروحة بالتنسيق مع مشرفة المختبر.

 

 )المراجع المساندة )كتب دراسية، ومجالت علمية ومواقع الكترونية وغيرها 
 

- 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  -. دار الصفاء1والعقلية. طصالح، عبد الرحيم: علم النفس الشواذ، االضطرابات النفسية  -
 .2014األردن، 

 

 

 
 

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

 محاضرات. -

 عمل تمارين عملية.  -

 واجبات  -

 ت ارير -

 عرض ت ديمي. -
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 م:التعل  نتاجات  .5

 المعرفة العلمية والفهم 

1. K1 معرفة أساسية وفهم متكامل للمفاهيم األساسية واألسس النظرية في علم أن يظهر الطلبة

 النفس واالرشاد

2. K4 أن يكتب الطالب بحث مبني على أساس علمي 
 

 

 )المهارات الع لية )ال درة على التفكير والتحليل 

1. I1   أن يفسر ويايم الطالب المشكات التي يعاني منها المستفيدون بناء على الخلفية النظرية

 المناسبة
 

2. I4 أن يميز الطالب بين الماحظة الذاتية والماحظة الموضوعية للسلوك االنساني 

 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

1. P2 أن يستخدم الطلبة أسلوب حل المشكات في التعامل مع الاضايا النفسية واالرشادية  

2. P3 أن يطبق الطالب االواقيات المهنية في تعاماتهم مع المستفيدين  
 

  النفس حركية )حيث ينطبق(المهارات 

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

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 .أن 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 
بعمله لوحده. العمل في الواجبات والمشاريع بشكل جماعي في تجميع المعلومات أو أخذذ ابحذاث جذاهمة مذن 

 الغش. بند تحت يندرج أيضا سابقة أو نسخ ابحاث منشورفصول 

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 الكتاب  .1

، عدد األازاء أو المجلدات إن وادت.     Boldاسم شهرة الم لف، االسماء األولى: اسم المراع بخط غامق 

 رقم الطبعة. مكان النشر: الناشر. سنة النشر.

 1980. الااهرة: مكتبة االنجلو المصرية. 2صادق: علم النفس التربوي. طم ال :أبو حطب، ف اد وآمال 

 فصل في كتاب .2

(. اسم Italic and Boldسم شهرة الم لف، االسماء األولى: عنوان الفصل بخط مائل وغامق     )ا

ر . اسم المحرر )ين(. رقم الطبعة )إن وادت(. مكان النشر: الناشر. تاريخ النشBoldالكتاب بخط غامق 

 تليه شرطة مائلة )/( أرقام الصفحات.

م ال :عباس، احسان: العرب في صالية، مرااعات حول العروبة واإلسام وأوروبا. تحرير محمود 

 .71-1984/79. الكويت: مجلة العربي. 1السمرة. ط

 االبحاث المنشورة .3

(، اسم الدورية     Italic and Boldسم شهرة الم لف، االسماء األولى: اسم الماال بخط مائل وغامق )ا

 بخط غامق. العدد. المجلد. السنة تليها شرطة مائلة )/( أرقام الصفحات.

م ال :الجبالي، حمدي: دور هاء التأنيث في الجمع "قراءة في لسان العرب"، مجلة النجاح لألبحاث 

 .376-349م/2004. 18. مج2)العلوم اإلنسانية(. 
 

  والملكية التأليفح وق 

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

 .الناشر أو شهادة حقوق الطبع

 تجنب االنتحال 

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

 اضطرابات المزاج - االمتحان االول
 

  اضطرابات المزاج. - السابع

  اضطرابات الفصام. - الثامن

  اضطرابات الشخصية. - التاسع

  الشخصية.اضطرابات  - العاشر

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني 
  .اضطرابات االطفال -

  .اضطرابات االطفال - الثاني عشر

  االضطرابات االدراكية والمراحل العمرية. - الثالث عشر

 اضطرابات األكل. - الرابع عشر
 االضطرابات الجنسية. -
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  االضطرابات ذات العالقة باإلدمان. - الخامس عشر

  عامةمراجعة  - السادس عشر

 

 

 

 
 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

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

 
 (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  مادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهمن مجموع الساعات المقررة لل %(15)

ا كذان الغيذاب بسذبب المذرض او لعذذر قهذري أمذا إذلالمتحان النها ي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)صذفرا((، 
 . نسحبا( من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحابيقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر م

 
 

 


