
 كلية التربية
  قسم علم النفس

 ......................  التاريخ:
 

071106-3201 الرقم :     

 نموذج توصيف مختصر
 نفس 874 رقم ورمز المقرر

 العالج النفسي اسم المقرر
 3 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  الساعات المكتبية
 

يهدف هذا المقرر بشكل عام إلى تعريف الطلبة بالعالج النفسي، وتاريخه، ونظرياته،  :لهدف العام للمقررا( 1)
وتطبيقات كل نظرية؛ مع التأكيد على أخالقيات العالج النفسي، والمواصفات التي ينبغي أن يتصف بها المعالج 

ى األدلة، والتعرف على النماذج العالجية المبنية على لمفاهيم العالج النفسي المبني عل استعراضالنفسي. باإلضافة إلى 
 النفسية. االضطراباتاألدلة لمجموعة مختلفة من 

 
 ساعات التدريس عدد األسابيع ( موضوعات المقرر 2)

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

 3 1 لفعال، تقييم فاعلية العالج النفسي. خصائص المعالج النفسي ا 
 .3 1 مناهج البحث في العالج النفسي 
  3 1 .األدلةمقدمة عامة لتوجه العالج النفسي المبني على 
 عملية اولية لممارسة العالج النفسي والتخطيط له، من  اعتبارات

 3 1 يحتاج لخدمات العالج النفسي.

 كاوى النفسية: الفروق الجوهرية العالج النفسي والعالج الدوائي للش
 .واألدوار المتكاملة

  



  ،إجراءات التقييم في العالج النفسي، أسلوب صياغة الحالة
   الطبنفسي. التشخيص 

  3 1 .النفسي ومدارس العالجتصنيفات 
 العالج بالتحليل النفسي التقليدي.     
 .3 1 النظريات األساسية للتحليل النفسي 
 3 1 .وتطبيقاتهلمتمركز حول الشخص: أسسه النظرية العالج ا 
  3 1 .وتطبيقاتهالعالج المعرفي لبيك: أسسه النظرية 
  3 1 .وتطبيقاتهالسلوكي: أسسه النظرية  االنفعاليالعالج العقالني 
  .3 1 العالج المعرفي السلوكي كتوجه عام 
   3 1 .وتطبيقاتهالنظرية  بالواقع: أسسهالعالج 
  3 1 .وتطبيقاتهالنظرية  الوجودي: أسسهعالج ال 
    نفسي: أي  اضطرابأنواع العالج النفسي الُمستخدمة مع كل

 3 1 عالج أكثر فاعلية مع أي نوع من الشكاوى النفسية؟

   3 1 .والعالمالتوجهات الُمستقبلية للعالج النفسي في الِمنطقة 
 

وطرق التقييم 

 للمقرر  

س التدري تاستراتيجيا

 للمقرر  

الوطني للمؤهالت  اإلطارمجاالت التعلم في   

 ومخرجات التعلم للمقرر 

 المعرفة  

ةاختبارات فصلي المعالج النفسيأخالقيات وخصائص  يعرف الطالب المحاضرة.   

ومشاركاتأنشطة   التقديمية العروض 
.البوربوينت()  

 باألسس النظرية للعالج النفسي.  البالطيعرف 
 

نشطةأ لفعاالتعلم التعاوني ال   المستخدمة في عملية العالج النفسي. يعرف الطالب االختبارات والمقاييس  
 المهارات اإلدراكية

.الظواهر النفسية السوية والمرضية أن يفسر الطالب المحاضرة المشاركات  

العروض تقييم 
 التقديمية

عروض األفالم 
 التعليمية.

 اديةالحاالت العي تقييمالمعلومات للمساعدة في أن يعرف الطالب كيفية جمع 
.ألغراض العالج النفسي  

التقييم الذاتي 
 لألنشطة

 والتكليفات

العمل الجماعي بين 
 معوتعاونهم لجالطلبة 

 بيانات التقرير
(التعاوني التعليم).   

إعداد صياغة الحالة. أن يكتسب الطالب القدرة على  

  ،وتحمل المسؤوليةرات التعامل مع اآلخرين مها

 االختبار الفصلي 
 

 العمالء. الوعي بالمسؤولية المهنية نحو أن يكتسب الطالب  المحاضرات.

جية.لف الميادين التربوية والعالالطرق النفسية في مخت أن يستخدم الطالب المناقشة تقييم األنشطة    

تطبيق اختبار 
.سيكومتري  

 الجماعي معالتعلم 
ة.الطلبتوضيح رأي   

ة صياغات الحال االتصال الكتابي من خالل إعداد وكتابةأن يستطيع الطالب 
.والتقارير النفسية  

.المحاكاة  تنمية وأمام المجتمع المهني وأمام تالميذه والمجتمع المحيط ب هالطالب ذاتأن يلتزم  
.مختلفة ينيكيةإكلاذ يكتسب القدرة على العمل مع فئات  مهنيا،ذاته   



  مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية

 أن يقيم الطالب زميله في موقف المعالج والعميل التعلم التعاوني التقييم الشفهي

يعدها. االتصال الكتابي من خالل التقارير النفسية التي أن يوضح الطالب أهمية التعلم الذاتي التقييم الذاتي  

نفس حركية المهارات ال  
  

.والمفحوصالفاحص  نن يظهر الطالب القدرة على تبادل األدوار بيأ التعلم التعاوني دراسة الحالة  

 أن يكتسب الطالب القدرة على تقديم العروض العروض التقديمية تقييم العروض

 
 جماعي،اختبار، مشروع  مقال، )كتابةالتقييم طبيعة مهمة ( 4)

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

 %02 الخامس اختبار فصلي أول 
 %02 الحادي عشر اختبار فصلي ثاني 

 %02 مستمر المهمة األدائية
 %02 مستمر أنشطة + عروض تقديمية 

 %82 السادس عشر نهائي اختبار
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