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 ......................  التاريخ:
 

071106-3201 الرقم :     

 نموذج توصيف مختصر
 نفس674 رقم ورمز المقرر

 العالج السلوكي وتطبيقاته  اسم المقرر
 3 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  الساعات المكتبية
 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالعالج السلوكي ونظرياته وآلياته وتطبيقاته    :الهدف العام للمقرر( 1)
 وإلمام الدارس ببعض االضطرابات النفسية التي يمكن عالجها سلوكيا.

 
 ساعات التدريس عدد األسابيع ( موضوعات المقرر 2)

 الوحدة االولى
 العالج السلوكي  خلفية عامة عن مراحل تطور

 وجهود ومفكري وعلماء المدرسة السلوكية
 األسس والمسلمات النظرية للعالج السلوكي 

 
 واحد
 واحد

 
 ساعتان
 ساعتان

 
 الوحدة الثانية

 المفاهيم: االشتراط الكالسيكي وتطبيقاته أبرز 
 االشتراط االجرائى وتطبيقاته 

 
 واحد
 واحد

 
 ساعتان
 ساعتان

 
 الوحدة الثالثة

 :أساليبه وأنواعه وتطبيقاته العقاب 
 

 واحد
 

 ساعتان



 ساعتان واحد تحليل السلوك التطبيقي وإدارة الجلسة العالجية 
 الوحدة الرابعة
 فنيات العالج

 .االساليب المعرفية السلوكية في تعديل السلوك 
 سترخاءاال 

 
 واحد
 وحد

 
 ساعتان
 ساعتان

 
 الوحدة الخامسة

 تدريب التؤكيدى وتطبيقاتهال 
 ج الرقابة الذاتيةبرام 
 الرمزي االقتصاد-النمذجة 

 
 واحد
 واحد
 واحد

 
 ساعتان
 ساعتان
 ساعتان

 الوحدة السادسة
 نماذج للعالج السلوكي لبعض االضطرابات النفسية 
 العالج النفسي السلوكي لمشكالت االطفال 

 
 واحد
 واحد

 
 ساعتان
 ساعتان

 
ات التعلم للمقرر مخرج( 3)    التدريس تاستراتيجيا    طرق التقييم    

 المعرفة
 فهم الطالب للخلفية النظرية للعالج السلوكي المحاضرات االختبارات

ولعب الواجبات المنزلية 
 االدوار

ربط الجانب النظري بالجانب 
 التطبيقي

من خالل لعب االدوار 
ومشاهدة جلسات عالجية 

 لمعالجين سلوكيين

 ية تطبيقهامعرفة الطالب بفنيات العالج السلوكي وكيف

 المهارات اإلدراكية
معرفة مدى استيعاب 

الطالب للفنيات السلوكية 
من مشاركته في لعب 

 االدوار

عرض امثلة لحاالت تعاني من 
اضطرابات نفسية ومناقشة 

الفنيات السلوكية المناسبة لكل 
 حالة

الطالب للفنيات السلوكية المناسبة للحاالت  إدراك
 المختلفة



المنزلية تقويم الواجبات 
المتعلقة بالفنيات 

 السلوكية

لعب االدوار بمشاركة استاذ 
المقرر والطالب لمعرفة امكانية 

تطبيق الفنيات السلوكية 
والصعوبات التي قد تواجه 

الطالب خالل التطبيق الفعلي 
 لها

قدرة الطالب على تقييم مدى فعالية الفنيات 
المستخدمة مع الحاالت والمامه بالمصطلحات 

 االساسية في العالج السلوكي

  ،وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين 
مناقشة المسؤولية االخالقية  تاالختبارا

 النفسي لألخصائي
ء مقومات التواصل االجتماعي وبنا بأهممعرفة الطالب 

 األلفة مع المرضى النفسيين
تقويم اداء الطالب في 

 لعب االدوار
استخدام لعب االدوار لمعرفة 

االثر السلبي لعدم مراعاة 
الجوانب االخالقية خالل 

 التواصل مع اآلخرين

معرفة الطالب بالجوانب االخالقية في العالج النفسي 
 ومسؤولياته تجاه المرضى والمجتمع بشكل عام

  تواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العدديةمهارات ال
تقويم العروض التي 

 يعدها الطالب
قيام الطالب بتقديم ملخصات 
لمواد متعلقة بالعالج السلوكي 

سات ليتم اختيارها من الج
العالجية المتوفرة في الشبكة 

 العنكبوتية

القدرة على االستفادة من المعلومات المتوفرة في 
 ةالشبكة العنكبوتي

المناقشة الجماعية 
لمواضيع التي يعدها 

 الطالب

مواضيع  بإعدادقيام الطالب 
حول العالج السلوكي باستخدام 

 قواعد معلومات الجامعة

استخدام قواعد المعلومات التي توفرها الجامعة في 
 مجال تخصصه

  المهارات النفس حركية 
تقييم دور الطالب في 

 لعب االدوار
 في لعب ادوار الفعالةلطالب على المشاركة قدرة ا لعب االدوار

تقييم طريقة عرض    تقديم العروض



الطالب للمواضيع 
المطلوبة وقدرته على 

التفاعل مع التغذية 
الراجعة من قبل استاذ 

 المقرر والطالب اآلخرين

 
اظهار القدرة على تقديم العروض الخاصة بالعالج 

 السلوكي

 
اختبار،  مقال، )كتابةالتقييم ( طبيعة مهمة 4)

  .(... نهائي،اختبار  جماعي،مشروع 
 نسبته من التقويم النهائي  المحدد لهاألسبوع 

 %02 السادس (1اختبار شهري )
 %02 عشر االثني (0اختبار شهري )

 %02 متباين بين الطالب تطبيقات
 %62 نهاية الفصل اختبار نهائي

 
 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)

  القلم ردا :تالسلوك. الكويوتعديل  السلوكي(. العالج 1116) امل مليكةلويس ك
 والتوزيع.للنشر 

 الزهراء الرياض دار-الحديث المعرفي السلوكي النفسي( العالج 0222عبد الستار ابراهيم )
  والنشر.ة دار العلوم للطباع – الرياض-والمراهقللطفل  السلوكي( العالج 0223عبد الستار ابراهيم واخرون )

 .دار الفكر للنشر والتوزيع عمان: .واإلجراءات(. تعديل السلوك: القوانين 0221جمال الخطيب )

 


