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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

   السادس.   يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 ٪100 ساعة  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

 ساعة 45 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعة 15 ساعات االستذكار 1

 ساعة 15 الواجبات 2

 0 المكتبة 3

 ساعة 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 ()تذكرأخرى  5

 ساعات 45 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعللمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

اض ف األمرر: مقدمة عن علم النفس المرضي ومناهج البحث فيه وتاريخ عالج المرض العقلي. تصني تتضمن وحدات المقر
ضطرابات الشخصية واضطرابات القلق واضطرابات الوجدان واالضطرابات االخرى ا –نية النفسية: االضطرابات الذها

 لمناحياكيز على أسباب وأعراض كل اضطراب وكذلك عالجه في ضوء وذلك في ضوء األدلة التشخيصية الحديثة مع التر
 . النظرية الرئيسية في علم النفس

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الدارس بالسلوك المرضي وأسببابه وتطبورو وأعراضبه وعالجبه فبي ضبوء التصبنيفات الحديثبة 
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 .لألمراض واالضطرابات النفسية والعقلية

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ٧ع على السلوك المرضي واالضطراب النفسي.  يعرف 1.1

 3ع أسس علم النفس المرضي ومناهج البحث فيه.  يفهم 1.2

 10ع االختبارات والمقاييس المستخدمة في علم النفس المرضي.  يتذكر 1.3

  المهارات 2

 ٨م الظواهر النفسية السوية والمرضية. يقارن 2.1

 1م طرق جمع المعلومات للمساعدة في تشخيص الحاالت العيادية.يصمم  2.2

  الكفاءات 3

 1ك المسؤولية المهنية نحو العمالء.  يتفهم 3.1

 ٨ك . ضرورة ممارسة التأمل الفردي والجماعي لتطوير الممارسات العملية والمهنيةيقدر  3.2

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
، تاريخببه Psychopathology (Abnormal Psychology)تعريببف علببم الببنفس المرضببي  

 العالقة به.ومراحل تطورو، وضعه المعاصر، أهدافه، التخصصات األخرى ذات 
3 

 3 السلوك المرضي: محددات السواء والالسواء، التعريف، التصنيف/التشخيص. 2

 3 مناهج البحث في علم النفس المرضي المعاصر.  3

 3 أدوات وعمليات التقييم في علم النفس المرضي. 4

5 
الُمعاصبببرة لتفسبببير السبببلوك المرضبببي: التوجهبببات البيولوجيبببة، التوجهبببات السبببيكولوجية  المنببباحي

 The Integrative(النفسببية)، التوجهببات السوسببيولوجية (ايجتماعيببة)، التوجببه الُمببدمج (الكلببي) 
Paradigm.التوجه الحيوي ـ النفسي ـ ايجتماعي ، 

 
3 
 

 3 ام الفئوي، النظام البُعدي. التصنيف والتشخيص في علم النفس المرضي: النظ 6

 3 ستخدام.: البنية العامة والمكونات وطريقة ايICD-10و   DSM-5نظامي  ٧

 3 إضطرابات المزاج: ايضطرابات ايكتئابية. ٨

 3 إضطرابات المزاج: األضطراب ثنائي القطب. 9

 3 إضطرابات القلق. 10

 3 ذات العالقة بالصدمة.  الوسواس القهري وايضطرابات 11

 3 ايضطرابات اينشقاقية والجسدية. 12

 3 الفصام وايضطرابات الذهانية. 13

 3 إضطرابات األكل. 14

 3 إضطرابات الشخصية. 15

.....   

  المجموع
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 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

يعييييرف  علييييى السييييلوك المرضييييي واالضييييطرا   1.1

 .النفسي
 اختبارات فصلية المحاضرة.

العروض التقديمية(   .يفهم أسس علم النفس المرضي ومناهج البحث فيه 1.2
 البوربوينت ).

 أنشطة و مشاركات

االختبييارات والمقيياييس المسييتخدمة فييي علييم  يتييذكر 1.3

  .النفس المرضي
 التقارير التعلم التعاوني الفعال

 المهارات 2.0

 المناقشات المحاضرة .يقارن الظواهر النفسية السوية والمرضية 2.1

يصمم طرق جمع المعلومات للمساعدة في تشخيص  2.2

 .الحاالت العيادية
 تقييم العروض التقديمية أشرطة فيديو وألفالم تعليمية

…    

 الكفاءات 3.0

  .يتفهم المسؤولية المهنية نحو العمالء 3.1
 دراسة الحالة

 ملف دراسة الحالة
 

يقييدر ضييرورة ممارسيية التفمييل الفييردي والجميياعي  3.2

 . لتطوير الممارسات العملية والمهنية
 تقييم الممارسات المناقشة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس اختبار فصلي أول  1

 %20 الحادي عشر اختبار فصلي ثاني  2

 %10 مستمر دراسة حالة 3

 %10 مستمر أنشطة + عروض تقديمية  4

 %40 السادس عشر إختبار نهائي 5

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

لب اديمي للطاد األكاإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشا

 فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(: الذي يتواجد -لساعات المكتبيةا –المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 

 

 تي:يوجد نظام محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرامج، ويشمل نظام االرشاد واجراءاته اآل

مي ظام األكياديوالنيتواصل الطال  الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية  .1

الحيذف  ومجاالت العمل المتاحة للتخصيص، كميا يتيابع المرشيد عمليية التسيجيل وينياقا فيهيا الطاليب ربيداء مبيررات

 وارضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.

 .فق كل حالةوالت الخاصة وتقدم لجنة اررشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج، والتعامل مع الحا .2

رشياد يتضمن هيكل الكلية وحيدة لإلرشياد األكياديمي، ويوجيد دعيم ومتابعية كيذل  مين عميادة شيؤون الطيال  بشيفن اال .3

 األكاديمي والمهني.

ون الطيال  يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدة االرشاد النفسي تحت عمادة شؤ .4

 .جميع طال  الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطال ، ويمكن للكليات تحويل الحاالت لهاوهي متاحة ل

جتمياعي ويوجد بالجامعة كذل  وحدة ارشاد اجتماعي تحت عمادة شؤون الطال ، وتعميل الكليية كيذل  عليى اليدعم اال .5

 .ي التي تقدمها الجامعةمن خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفادة من برامج الدعم االجتماع

تتولى وحدة التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لتفكيد التكامل بين المقيررات التيي درسيها الطاليب،  .6
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وتقليييص الفجييوة بينهييا وبييين السييياق الحقيقييي للتطبيييق، وسيييتبنى البرنييامج مفهييوم الخبييرات الميدانييية التييي سييترتبط 

 متابعة الطالب في التدريب الميدانية.بالمقررات وأخيرا 

 البكما يخصص عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطال  ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل ط .7

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

 للمقرر المرجع الرئيس

مرجع في علم 

النفس اركلينيكي 

 )المرضي(

 2006 دار وائل الخالدي، أديب

المدخل إلى علم 

 النفس المرضي

الحجار، محمد 

 حمدي
 199٨ دار النهضة العربية

 

 المساندةالمراجع 

(، قواعييد التشييخيص والعييالس النفسييي: نظريييات نفسييية متعييددة 2004بيرمييان، بيييرل ) .1

للنشيير  لصيييا ة الحاليية، ترجميية: محمييد نجيييب الصييبوة و جمعيية سيييد يوسييف، إيتييراك

  .والتوزيع: القاهرة

(، مين التشيخيص إليى صييا ة الحالية، 2012العنزي، فالح و شرف الدين، عبدالمل  ) .2

 مترجم، الطبعة االولى، جامعة تبوك.

  اإللكترونيةالمصادر 

  1  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 30قاعة دراسية  إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض المختبرات، قاعاتالدراسية،  القاعات)

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

 جهاز عرض البيانات

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

أعضاء هيئة التدريس للمقرر مع منسق  مخرجات التعلم للمقررمدي تحصيل 

 المقرر

 تقرير جماعي تقويمي.

 استشارة النظراء.

 

  في المقرر تحليل نتائج الطال البرنامجقيادات  مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

 . لقسمومناقشتها من خالل مجلس ا

 مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

 

 استطالع آراء الطال  حول المقرر الطال 

 فاعلية التدريس

 

.تقويمي تقرير المراجع النظير  

 

 فاعلة طرق تقييم الطال 

 

 أعضاء هيئة التدريس

 

.تحليل نتائج الطال  في المقرر   



 

 
7 

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

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

 (مباشر و ير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


