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 1. اسم المادة االضطرابات النفسية

 2. رقم المادة 0805428

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 0805230

 5. اسم البرنامج والتربية الخاصة  اإلرشاد

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية العموم التربوية 

 9. القسم والتربية الخاصة  اإلرشاد

 10. مستوى المادة بكالوريوس 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015-2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية 

استحداث مخطط المادة الدراسية/ تاريخ  تاريخ وتتم المراجعة بشكل مستمر  2014/2015
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .61
 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج

 ال يوجد

 مدرسو المادة.61

 .البريد اإللكتروني : رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف،ما يمي الرجاء إدراج
      m.ziadat@ju.edu.jo ، البريد االلكتروني:وأربعاءاثنين  11-9:30:  ، الساعات المكتبية24508رقم الهاتف: 

 وصف المادة .61
 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما

االضطراب النفسي من منظور تاريخي، العوامل التي تساهم في حصول االضطرابات النفسية، تأثير االضطراب النفسي عمى االضطرابات النفسية:  المفهوم، 
 تكيف الفرد.

، والتطورات نظريات الشخصية المفسرة لالضطراب النفسي، التشخيص والتقييم: أهدافه، أهميته، طرقه، األدلة العالمية المستند إليها في مجال التشخيص 
 الحاصمة في هذا المجال في الوقت الراهن. 

محكات التشخيص حسب دليل التشخيص والتصنيف العالمي تناول العديد من االضطرابات النفسية بالدراسة من حيث المفهوم والعوامل المساهمة و 
، وأعراضها وعالجها مثل: اضطرابات القمق، واالضطرابات جسدية الشكل و االضطرابات التفككية و اضطرابات األكل   DSM-5لالضطرابات النفسية 

mailto:m.ziadat@ju.edu.jo
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ساءةواضطرابات النوم   استخدام العقاقير واضطرابات المزاج والفصام . وا 

 
 3المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.
 :األهداف - أ

 أوال3 المهارات األكاديمية األساسية )المعرفة والفهم(
 في عمم الشواذ واالضطرابات النفسية.المفاهيم األساسية  إتقان -1 .1
 .المعتمدة في تشخيص االضطرابات النفسية العالمية واألدلةطرق تشخيص االضطرابات النفسية تحديد  -2 .2
 المختمفة لالضطرابات النفسية. األنواعفهم  -3 .3

 واإلدراكيةثانيا3 المهارات التحميمية 
 االضطرابات النفسية المختمفة.التمييز بين   -4 .1
 التفريق بين االضطرابات الداخمية التي يضمها كل تصنيف. -5 .2
 تحميل األعراض الخاصة بكل اضطراب.  -6 .3
 النفسية.تفسير النظريات النفسية لالضطراب والصحة تحميل  -7 .4
 ثالثا3 المهارات الخاصة بالموضوع .5
 .القدرة عمى مراجعة وتحضير مواضيع ذات صمة بالمادة -8 .1
 العالمية. أدلة التشخيصالقدرة عمى تشخيص بعض االضطرابات النفسية بناء عمى  -9 .2
 القدرة عمى البحث عن االضطرابات المصاحبة لالضطرابات النفسية المتنوعة. -10 .3
 التحويمية رابعا3 المهارات .4
 .في تشخيص االضطرابات النفسيةالطمبة المهارات الخاصة  إكساب -11 .1

 الطمبة المهارات الخاصة في عالج االضطرابات النفسية. إكساب -12
 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.02

 المراجع
أساليب 
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

، 0266الخطيب، صالح احمد، 
مبادئ عمم النفس العام، اآلفاق 

العربية  اإلماراتالمشرقة ناشرون، 
 .المتحدة

، 0221الميالدي، عبد المنعم، 
واالضطرابات النفسية،  األمراض

 -مؤسسة شباب الجامعة
 اإلسكندرية.

، 0222، جمعة، سيد يوسف

مفهوم  األولى3 الوحدة األول والثاني مريم الزياداتدة.   
العوامل ، االضطرابات النفسية

التي تساهم في حصول 
االضطرابات النفسية، تأثير 

 تكيف الاالضطرابات النفسية في 

 
 

     

االضطرابات  الوحدة الثانية3  الثالث دة. مريم الزيادات  
النفسية والشذوذ من منظور 
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االضطرابات السموكية وعالجها3 
العالج،  األسباب، التشخيص،

 القاهرة3 دار غريب.

، 0226حسن ، عبد المعطي، 
االضطرابات النفسية في الطفولة 

 والمراهقة، القاهرة 3 دار القاهرة.

، 0222الرحمن، محمد السيد، عبد
عمم األمراض النفسية والعقمية، 
الطبعة الثانية، مكتبة زهراء 

 الشرق.

 المراجع األجنبية3
 

Larsen, Randy, J and 
Buss,David, M. 
Personality Psychology: 
Domains of Knowledge 
about Human Nature, 2nd 
Edition. McGraw-Hill 

International Edition. 

Mash,Eric and Wolfe, 
David. A. 2010. Abnormal 
Child Psychology. 4th 

Edition. Wadsworth. 

Passer, W. Michael and 
Smith, E. Roland. 2007. 
Psychology- The Science 
of Mind and Behavior. 
Tata McGraw-Hill 
Company Limited. 3rd 

Edition.  

 
Sue, David. Sue, Wing. 
Derald and Sue, Stanley.  

 تاريخي.
 

نظريات  الوحدة الثالثة3  الخامس الرابع و  دة. مريم الزيادات  
الشخصية المفسرة لالضطرابات 
 النفسية3 النظرية التحميمية.

لنظرية االنظرية السموكية.
 النظرية المعرفية. اإلنسانية.

 
     
الوحدة الرابعة3  التشخيص  السادس والسابع دة. مريم الزيادات  

 والتقييم3
 تعريف التشخيص والتقييم.

 والتقييم.أهمية التشخيص 
 طرق التشخيص والتقييم .

 
اضطرابات  الوحدة الخامسة3 الثامن دة. مريم الزيادات  

القمق3 مفهومه، أنواعه، 
أعراضه، أسبابه، المحكات 

 التشخيصية، عالجه.
 

الوحدة السادسة3  االضطرابات  التاسع  دة. مريم الزيادات  
جسدية الشكل3 مفهومها، 
أنواعها، أعراضها، أسبابها، 

 المحكات التشخيصية، عالجها.
 

الوحدة السابعة3  االضطرابات  العاشر دة. مريم الزيادات  
التفككية3 مفهومها، أنواعها، 
أعراضها، أسبابها، المحكات 

 التشخيصية، عالجها.
 

الزياداتدة. مريم    اضطرابات  الوحدة الثامنة3 الحادي عشر 
األكل3 مفهومها، أنواعها، 

 أسبابها، المحكات أعراضها،
 .التشخيصية، عالجها

 
 

اضطرابات  الوحدة التاسعة3  عشر الثاني مريم الزياداتدة.   
النوم3 مفهومها، أنواعها، 
أعراضها، أسبابها، المحكات 

 التشخيصية، عالجها.
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.06

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 المحاضرة والنقاش والعرض التقديمي والواجبات المنزلية والبحث بالمكتبة والتطبيقات العممية

 التقييم ومتطمبات المادة .أساليب00

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من ة المستهدف نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 ،العممية والبحث بالمكتبة والتطبيقاتوالعرض التقديمي لتقارير الطمبة والواجبات المنزلية  المحاضرة والنقاش الصفي 

 السياسات المتبعة بالمادة.02

 : أخذ الحضور والغياب في بداية المحاضرة والغياب سياسة الحضور -أ

: الواجبات تسمم في الوقت المحدد، وال يتم إعادة االمتحان لمطالب الغائب إال الوقت المحددات وتسميم الواجبات في الغياب عن االمتحان -ب
 بعذر موقع من مكتب مساعد العميد لشؤون الطمبة. 

 عة: متوفرة في القاوالصحة إجراءات السالمة -ج

2010. Understanding 
Abnormal Behavior. 
Wadsworth, Cengage 

Learning. 

 

مريم الزياداتدة.      
 
 
 

 الثالث عشر

 
الوحدة العاشرة 3 اضطرابات 
اساءة استخدام العقاقير3 
مفهومها، أنواعها، أعراضها، 
أسبابها، المحكات التشخيصية، 

 عالجها.
 
 
 
 

 3ةالوحدة الحادية عشر  الرابع عشر دة. مريم الزيادات   
ضطرابات المزاج3 مفهومها، ا

أنواعها، أعراضها، اسبابها، 
 المحكات التشخيصية، عالجها.

 
3 الفصام3 ةالوحدة الثانية عشر  الخامس عشر دة. مريم الزيادات   

مفهومه، أنواعه، أعراضه، 
اسبابه، المحكات التشخيصية، 

 عالجه.
 

الوحدة الثالثة عشر3 عرض  السادس عشر دة. مريم الزيادات   
ومناقشة تقارير الطمبة المتعمقة 

 بالمادة .
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 القانونية . اإلجراءاتفي حال حصولة يتم الكتابة خطيًا بالحدث واتخاذ : الغش والخروج عن النظام الصفي -د

عطاء اإلجابات الصحيحة إعطاء الدرجات -ه : يتم إعادة أوراق االمتحان لمطالب ليطمع عمى عالمته، تتم مراجعة األسئمة لمطمبة في القاعة وا 
 االمتحان من قبل المدرس. ومن ثم يتم استعادة أوراق 

 ة: القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير تسهم في دراسة المادالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 والمختبر لمعرض التقديمي القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير

 
 

 المراجع.05
 
 المراجع العربية3  

 ، مبادئ عمم النفس العام، اآلفاق المشرقة ناشرون، اإلمارات العربية المتحدة.2011الخطيب، صالح احمد،  .1
 اإلسكندرية. -، األمراض واالضطرابات النفسية، مؤسسة شباب الجامعة2006الميالدي، عبد المنعم،  .2
 ، االضطرابات السموكية وعالجها: األسباب، التشخيص، العالج، القاهرة: دار غريب.2000يوسف، جمعة، سيد  .3
 ، االضطرابات النفسية في الطفولة والمراهقة، القاهرة : دار القاهرة.2001حسن ، عبد المعطي،  .4
 ، عمم األمراض النفسية والعقمية، الطبعة الثانية، مكتبة زهراء الشرق.2009السيد،  عبد الرحمن، محمد .5

 المراجع األجنبية3
 

1. Larsen, Randy, J and Buss,David, M. Personality Psychology: Domains of Knowledge about Human 
Nature, 2nd Edition. McGraw-Hill International Edition. 

2. Mash,Eric and Wolfe, David. A. 2010. Abnormal Child Psychology. 4th Edition. Wadsworth. 
3. Passer, W. Michael and Smith, E. Roland. 2007. Psychology- The Science of Mind and Behavior. 

Tata McGraw-Hill Company Limited. 3rd Edition.  
 

4. Sue, David. Sue, Wing. Derald and Sue, Stanley.  2010. Understanding Abnormal Behavior. 
Wadsworth, Cengage Learning. 

 

 معمومات إضافية .01

 التقييم:
 %50%    النهائي   10%      المشاركة   10%           التقرير واالنجاز العممي    30امتحان منتصف الفصل 
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------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------المادة:  اسم منسق

 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

 :نسخة إلى
 قسمالرئيس 

 مساعد العميد لضمان الجودة
 المادةممف 


