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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى السادس

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 يوجد ال

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 يوجد ال

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 3 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 0 الواجبات 2

 0 المكتبة 3

 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

 مهمة أدائية15 )تذكر(أخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

العلمية والشخصية ويتناول هذا المقرر تاريخ العالج النفسي ومراحل تطوره، وأخالقيات العالج النفسي، والخصائص المهنية 

ريب العالمية لمهنة العالج التي ينبغي توافرها بالمعالج النفسي الفعال، ومفهوم العالج النفسي المبني على األدلة، ونماكج التد

يتناول هذا المقرر التصريح المهني للعمل كمعالج نفسي، وإجراءات صياغة الحالة لغرض العالج النفسي. والنفسي، ومتطلبات 

والمعرفية ـ السلوكية،  : مدارس التحليل النفسي، المدارس السلوكية أيضاً استعراضا لنظريات العالج النفسي المعاصرة، ومنها 

التعامالت، العالج  ، العالج بتحليلتالتي متمركز حول الشخص، العالج الجشالالعالج السلوكي العقالني االنفعالي، العالج 

لنفسي لبعض االضطرابات الوجودي، العالج المتعدد النماكج، العالج السلوكي. أخيراً فيتناول المقرر نماكج نظرية من العالج ا

                                           النفسية كأمرلة على تطبيق هذه النظريات في الواقع العيادي                

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .  عياديهيهدف هذا المقرر إجماالً إلى التعريف بالعالج النفسي كعلم وممارسة 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

وآليات  االتجاهات النظرية والتطبيقية الحديثة في العالج النفسيييييييي والسيييييييطوييه وييفية تطبيق اهيعرف  1.1
 التعرف عطي ا وتجديدها

 1ع

 4ع يف م األسس النظرية لطعالج النفسي . 1.2

  المهارات 2

.التقارير النفسية الحالة وييتب صياغات  2.1  4م 

 5ك-4ك يبني خطة ارشادية وعالجية . 2.2

  الكفاءات 3

 10ك-4ك القدرة على العمل مع فئات إكلينيكية مختلفة 3.1

  

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 مقدمة عامة لمفهوم وعملية العالج النفسي: تعريفه، أهدافه، عملياته، ومناحيه األساسية. 1

 3 خصائص المعالج النفسي الفعال، تقييم فاعلية العالج النفسي. 2

 3 مناهج البحث في العالج النفسي. 3

 3 مقدمة عامة لتوجه العالج النفسي المبني على األدله. 4

5 
 عملية اولية لممارسة العالج النفسي والتخطيط له، من يحتاج لخدمات العالج النفسي. اعتبارات

 المتكاملة.العالج النفسي والعالج الدوائي للشكاوى النفسية: الفروق الجوهرية و األدوار 

3 
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 إجراءات التقييم في العالج النفسي، أسلوب صياغة الحالة، التشخيص الطبنفسي.
 .تصنيفات و مدارس العالج النفسي

 .العالج بالتحليل النفسي التقليدي

3 

 3 النظريات األساسية للتحليل النفسي. 7

 3 العالج المتمركز حول الشخص: أسسه النظرية و تطبيقاته. 8

 3 العالج المعرفي لبيك: أسسه النظرية و تطبيقاته. 9

 3 العالج العقالني اإلنفعالي السلوكي: أسسه النظرية و تطبيقاته. 10
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 3 العالج المعرفي السلوكي كتوجه عام. 11

 3 العالج بالواقع:  أسسه النظرية و تطبيقاته. 12

 3 العالج الوجودي:  أسسه النظرية و تطبيقاته. 13

14 
أنواع العالج النفسيييييي الممسيييييتخدمة مع كل إ:يييييطراب نفسيييييي: أي عالج أ مر فاعلية مع أي نوع من الشيييييكاوى 

 النفسية؟
3 

 3 .التوجهات الممستقبلية للعالج النفسي في الِمنطقة و العالم 15

 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

يعرف االتجتتاهتتات النظريتتة والتطبيقيتتة الحتتديرتتة في  1.1

العالج النفستتتي والستتتلوكي، وكيفية تطبيقها، و ليات 

 التعرف عليها وتجديدها

التعتتتاوني والمنتتتاقشتتتتتتتتتات  التعلم

 الجماعية
 اختبارات فصطية

 ات ومناقشاتأنشطة و مشاري المناقشة والحوار . يفهم األسس النظرية للعالج النفسي 1.2

 المهارات 2.0

التعطم التعييياوني والمنييياقشيييييييييات  .يكتب صياغات الحالة و التقارير النفسية 2.1
 الجماعية

األنشتتتطة االستتتتقصتتتائية وحل 

 المشكالت

 
الحالة ةتقييم دراس  
 

  عروض األفالم التعطيمية. . يبني خطة ارشادية وعالجية 2.2

 الكفاءات 3.0

 حل المشكالت القدرة على العمل مع فئات إكلينيكية مختلفة 3.1
 ,أشرطة الفيدي

 تعليمية

متلتتف اإلنتجتتتاه ) التمتتهتتمتتتة 

 األدائية (

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس اختبار فصلي أول 1

 %20 الحادي عشر اختبار فصلي ثاني 2

 %10 مستمر دراسة حالة / صياغة حالة 3

 %10 مستمر أنشطة + عروض تقديمية 4

 %40 الخامس عشر إختبار نهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 لذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(:ا -الساعات المكتبية –المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 

 

  "نظام األكاديمي ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية واليتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار

الحذف  ومجاالت العمل المتاحة للتخصتتتتتص، كما يتابع المرشتتتتتد عملية التستتتتتجيل ويناقب فيها الطالب إلبداء مبررات

 واإلضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.

 وفق كل حالة. ير البرنامج، والتعامل مع الحاالت الخاصةوتقدم لجنة اإلرشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل س 

 رشتتتاد يتضتتتمن هيكل الكلية وحدة لارشتتتاد األكاديمي، ويوجد دعم ومتابعة كذل  من عمادة شتتت ون الطالب بشتتتأن اال

 األكاديمي والمهني.
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  ن الطالب عمادة ش ويقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدة االرشاد النفسي تحت

 .وهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب، ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها

 جتماعي ويوجد بالجامعة كذل  وحدة ارشتتتتاد اجتماعي تحت عمادة شتتتت ون الطالب، وتعمل الكلية كذل  على الدعم اال

 .تفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعةمن خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالس

 ت التي درستتتتتها الطالب، تتولى وحدة التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لتأكيد التكامل بين المقررا

ية  ياق الحقيقي للتطبيق، وستتتتتتيتبنى البرنامج مفهوم الخبرات الميدان ستتتتتتترتبط  التيوتقليص الفجوة بينها وبين الستتتتتت

 بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.

 كما يخصص عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالب. 

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 المرجع الرئيس

 للمقرر

 

التتتمتتترشتتتتتتتتتد فتتتي التتتعتتتالج 

 السلوكي اإلستعرافي
 ناصر ،المحارب

دار التتتتتتتتزهتتتتتتتتراء، 

 الرياض.
2000 

نظريات اإلرشتتتتتتاد والعالج 

 النفسي

متتتحتتتمتتتد الشتتتتتتتتتنتتتاوي، 

 محروس
 1994 دار الغريب، القاهرة

ته في  قا العالج النفس وتطبي

 المجتمع العربي

، اليحيا& قتيبة الجلبي، 

 فهد

اإلعالميتتتة للنشتتتتتتتر، 

 الرياض
1416 

المعنى، اإلرشتتتاد التعاطف: 

الستتتتتتتتيتتتاق، األختتالقتتيتتتات، 

 والمهارات

Slattery, Jeanne 

M. & Park, 

Crystal L  تتتترجتتتمتتتة

 الشريفين والمفلح

 2015 دار الفكر، عمان

المدخل إلى اإلرشاد النفسي: 

 منظور فني وعلمي

Nystul, Michael 

S.  تتتترجتتتمتتتة ستتتتتتتتتعتتتد

 والشريفين

 2015 دار الفكر، عمان

التتتمتتترشتتتتتتتتتد فتتتي التتتعتتتالج 

 لوكياالستعرافي الس
 ناصر ،المحارب

دار التتتتتتتتزهتتتتتتتتراء، 

 الرياض.
2000 

 

 المساندةالمراجع 

رج، (، مرجع في علم النفس اإلكلينيكي للراشدين، ترجمة: صفوت ف2000. ليندهي، س و بول، ج )

 مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة.

للطباعة الشتتتتناوي، محمد محروس ) ب ت(، نظريات اإلرشتتتتاد والعالج النفستتتتي، ب ط، دار غريب 

 والنشر، القاهرة.

دهللا، ، ترجمة: محمد قاستتتم عب1(، دليل المبتدئين بالعالج النفستتتي، ط 2001هارو، جون و  خرون )

 دار الفكر.األردن.

امعة ج، 1(، فنيات المقابلة في مهن المستتاعدة: دليل عملي تدريبي، ط1431العنزي، فالح محروت )

 تبوك، تبوك.

 دوريات العالج النفسي . -

- Dissertation abstract 

 اإللكترونيةالمصادر 

1. Blackboard . ) 

www.arapsynet.com 
lms.ksu.edu.sa 

www. Psychotherapy 

  ىأخر
 األفالم التعليمية لطرق العالج النفسي.

 A.P.Aالجمعية األمريكية لعام النفس 
 

http://www.arapsynet.com/
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب / قاعة تفاعلية 20 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاه

تليفزيونية ، قاعة تفاعلية تحتوي على أجهزة كمبيوتر ، وشتتتتاشتتتتات عرض 

 ومكتبة تحتوي على فيديوهات  عالجية .

 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 جهاه عرض .

 برامج تحميل أفالم تعليمية .

 
 

 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مخرجات التعلم للمقررمدي تحصيل 
 أعضاء هيئة التدريس للمقرر مع منسق

 المقرر

 تقرير جماعي تقويمي.

 استشارة النظراء.

 

 البرنامجقيادات  مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 
تحليل نتائج الطالب في المقرر 

 . ومناقشتها من خالل القسم

 مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

 
 استطالع  راء الطالب حول المقرر الطالب

 فاعلية التدريس

 

.تقويمي تقرير المراجع النظير  

 

 فاعلة طرق تقييم الطالب

 

 أعضاء هيئة التدريس

 

.تحليل نتائج الطالب في المقرر   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


