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 : الساعات المكتبية  ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة
 اسبوعا 61 عدد االسابيع 

 
 االهداف

 0الدالة عليه التعرف على مفهوم التوتر والضغط النفسي والمظاهر- 1
 التعرف على مصادر التوتر والضغط النفسي وعالقتها بتغيرات الحياة- 2
 التعرف على بعض النظريات المفسرة للضغط النفسي- 3
 التعرف على الشخصية كمصدر هام من مصادر الضغط المسبب ذاتيا- 4
 التوتر النفسيالتعرف على اآلثار وردود الفعل الصحية والنفسية المترتبه على الضغط و- 5
 التعرف على االجراءات الوقائية والعالجية للتعامل مع الضغط النفسي الحاد والمزمن- 6
 التدريب على آليات التعامل ومواجهة الضغوط النفسية- 7
 تنمية وتطوير المهارات المناسبة لمختلف آليات وأساليب التعامل مع الضغوط النفسية- 8
 

 المخرجات النهائية
 (المعرفة والفهم) هارات األكاديمية االساسية الم :اوال

 فهم واستيعاب مفهوم الضغط النفسي ومتغيراته النظرية- 1 
 فهم واستيعاب العوامل والمصادر المسببه للضغط النفسي- 2 
 فهم واستيعاب العالقة بين الضغط النفسي والحالة الصحية والنفسية- 3 
 والضغط النفسيفهم واستيعاب العالقة بين الشخصية - 4 
 

 :المهارات التحليلية واالدراكية  :ثانيا
 القدرة على تحليل مظاهر الضغط النفسي- 1 
 0القدرة على تحليل مصادر الضغط النفسي وآثارها الضاغطة - 2 
 تحليل االعراض وردود الفعل الناجمة عن تعرض الفرد للضغط النفسي- 3 
 مواجهة الضغوط النفسية تحليل البرامج الوقائية والعالجية في- 4 
 

 :المهارات الخاصة بالموضوع :ثالثا
القدرة على تحديد مظاهر الضغط النفسي المرتبط بظروف وتغيرات الحياة عن - 1

 االفراد الذين يعانون من الضغط
 القدرة على تحديد المهارات واآلليات الالزمة لمواجهة الضغط النفسي- 2 
 برامج الوقائية والعالجية المناسبةالقدرة على تحليل وتصميم ال- 3 

 

 



 المهارات التحويليه :رابعا 

 القدرة على اتقان وتطبيق المهارات الخاصة بمختلف البرامج الوقائية والعالجية - 1

 لمواجهة الضغط النفسي

 القدرة على تنفيذ برامج عالجية لمن يعانون من الضغط النفسي- 2 

والتعرف على االشخاص الذي يعانون من  القدرة على تنفيذ آليات التشخيص- 3

 الضغط النفسي أو يكونوا معرضين لذلك

القدرة على تحديد المشكالت البحثية المرتبطة بقضايا الضغط النفسي وبرامجه - 4

 0الوقائية والعالجية والعوامل المرتبطة به 

 
 :طرائق التدريس 

 المحاضرة والنقاش- 1

 العرض والتحليل والحوار- 2

 وتحليل ابحاث الطلبة ومناقشتها عرض- 3

 دراسة الحالة وتحليلها- 4

 التدريب ولعب الدور- 5

 

 المهمات والواجبات
 االعداد المسبق للمادة والمشاركة في الحوار والنقاش- 1

 اعداد وتقويم ورقة بحيث تحليلية ناقدة لموضوع من موضوعات المساق- 2

وآليات التعامل المستخدمة في اهرها واعراضها اعداد وتقويم تقرير لدراسة حالة تبين مظ- 3

 معالجتها

 
 التقييم

 %30   ورقة بحث تحليلية ناقدة- 1

 %20 دراسة حالة او امتحان نصف فصلي- 2

 %10   المشاركة والحوار- 3

 %40    االمتحان النهائي- 4

 

 :خطة المساق وموضوعاته 



 

 الساعات الموضوع االسبوع
 3 ة الدراسية ومتطلباتهاعرض ومناقشة بنود الخط 1

( الضغط الحاد والمزمن وااليجابي)طبيعة التوتر والضغط النفسي  2
 والعوامل المتوترة في االستجابة للضغط

3 

 ردود الفعل للتوتر والضغط النفسي  3
 (ردود الفعل السلوكيه، المعرفية ، الفسيولوجية والدفاعلية) 

3 

 مصادر التوتر الضغط النفسي 4
 

3 

( المواجهة والتجنب) نظريات التوتر والضغط النفسي ، من مثل نظرياته  5
متالزمة التكيف العام، احداث الحياة، الصالبة ومقاومة الضغط، االحساس 

 (الخ000بالتماسك، نمط السلوك، العجز المتعلم، العوامل االجتماعية،

3 

 :الضغط النفسي والعمل  6
التوتر كعالقة لسوء التكيف في العمل ، اعراض الضغط الزائد في العمل 

 مصادر ضغط العمل، أثر الضغط والتوتر على العمل

3 

 :الشخصية والضغط النفسي  7
 A، تشخيص نمط الشخصية  B، نمط الشخصة  Aنمط الشخصية ) 

 االسباب والخصائص

3 

 :الضغط النفسي والصحة  8
 (امراض القلب، اآلم البطن المتكرره عن االطفال االمراض النفسجسمية،)

3 

 اساليب التعامل مع الضغط 9
 العالج العقلي العاطفي واعادة البناء المعرفي -أ

3 

 3 ادارة الوقت وتعديل االهداف 10

التفس التأمل ، التخيل البصري، )استراتيجيات االسترخاء العضلي السلبية  11
 (وتقليل الحساسية التدريجيالتغذية الراجعة البيولوجية 

3 

االسترخاء العضلي، اليوغا، ) استراتيجيات االسترخاء العضلي النشطة  12
 (المساج 

3 

 استراتيجيات النشاط الرياضي واللياقة البدنية 13
 

3 

 Reorganize Putting It al together 3: اعادة التنظيم الكلي  14

 استراتيجية حل المشكالت 15
 

3 

 متحان النهائياال 16
 

3 
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