ميٞح االقرظاد اىَْصىٜ
ٗؼدج ػَاُ اىع٘دج ٗاالعرَاد

ظاٍعٔ اىَْ٘فٞح

ـــــــــــــــــــــــ

نموذج توصيف مقرر دراسي
ذ٘طٞف اىَقسز:
اىثسّاٍط اىرٝ ٛؽر٘ ٛاىَقسز  :دتيً٘ ذغرٝح ٍعرشفٞاخ ٍٗؤظعاخ دتيً٘ اىدزاظاخ اىعيٞا
اىقعٌ اىر٘ٝ ٛفس اىثسّاٍط  :قعٌ اىرغرٝح ٗعيً٘ األؽعَح
اىقعٌ اىر٘ٝ ٛفس اىَقسز :قعٌ اىرغرٝح ٗعيً٘ األؽعَح
اىفسقح اىدزاظٞح اىر ٜذدزض اىَقسز  :دتيً٘ ذغرٝح ٍعرشفٞاخ ٍٗؤظعاخ
( اىفظو اىدزاظ ٜاألٗه) عاً 1023/1021
ذازٝخ اعرَاد اىر٘طٞف ٍِ قثو ٍعيط اىقعٌ2008/6/8 :

أٍ .عيٍ٘اخ أظاظٞح:
اظٌ اىَقسز  :سيكولوجية المرضي
(دتيً٘ ذغرٝح ٍعرشفٞاخ ٍٗؤظعاخ)
اسم المقرر :سيكولوجية المرضي

اىفسقح اىدزاظٞح  -:اىفظو اىدزاظ ٜاألٗه
اىسقٌ اىن٘دHE dNH(11)3 ٛ

الرمز الكودي:

الفرقة /المستوي:دتيً٘ ذغرٝح

HE dNH(11)3

عدد الوحدات ) 3 ( /
الساعات الدراسية:

ب -معمومات متخصصة:
 -1إٔداف اىَقسز
اىعاٍح
General Aims

ّظسٛ

1

.2
.1
.3
.4
.5
.6
.7
.8

2

عممي  /أو تمارين

4

اإلجمالي

اىرعسف عيٍ ٜفًٖ٘ عيٌ ظٞن٘ى٘ظٞح اىَسػ.ٜ
اإلىَاً تإَٔٞةح عيةٌ ظةٞن٘ى٘ظٞح اىَسػة ٜمأؼةد اىفةسٗم اىٖاٍةح
فٍ ٜعاه اىعالض اىغرائٗ ٜاىدٗائ.ٜ
مٞفٞح ٗػع خطح ىيرعسف عية ٜاىَشةامو اىظةؽٞح اىغرائٞةح اىرةٜ
ٝعاٍّْٖ ٜا اىَسٝغ تاىَعرشفٞاخ.
اىةةرؽنٌ فةة ٜاىايةةو اىْةةاذط عةةِ أٍةةساع ظةة٘ ّٗقةةض اىرغرٝةةح
ٗاىَسذثطح تاىؽاىح اىْفعٞح ىيَسٝغ.
اىرعسف عي ٜاىعْاطس اىسئٞعةٞح إلّعةاغ تثةساٍط اىعةالض اىغةرائٜ
اىظؽ.ٜ
ٍعاّٗح اىَسػ ٜعي ٜإذثام اىْظٌ ٗاىعي٘مٞاخ اىظؽٞح اىغرائٞةح
اىعةةةيَٞح ٍةةةِ خةةةاله اىرقْٞةةةاخ اىااطةةةح تاىةةةدٗافع اىْفعةةةٞح ىةةةدٛ
اىَسػ.ٜ
ذظةةؽٞػ اىَفةةإ ٌٞاىااؽدةةح ىةةد ٛاىَسػةة ٜعةةِ اىطعةةاً ٗاىةة٘شُ
ٗإمعةةاتٌٖ ٍفةةإ ٌٞظدٝةةد عةةِ اىغةةرا اىطثٞعةةٍ ٜةةِ خةةاله اىعةةالض
اىْفعٗ ٜاىغرائٗ ٜذن٘ ِٝعاداخ غرائٞح ظٞدج.
اىرعةسف عيةة ٜاىعدٝةةد ٍةةِ األٍةةساع اىْفعةةٞح ٗاىَسذطثةةح تاىغةةرا
ٗمٞفٞح عَو اىعالض اىغرائٗ ،ٜاىْفعٗ ،ٜاىدٗائ ٜمَا ف ٜؼةاالخ

فقةةةداُ اىشةةةٖٞح اىعظةةةات ٜاىةةةٌْٖ اىعظةةةات ،ٜاىاةةة٘ف اى٘اىةةةدٛ
ٗغٞسٕا ٍِ األٍساع اىْفعٞح اىغرائٞح.
 .9دزاظح اىْ٘اؼ ٜاىعٞن٘ى٘ظٞح ف ٜاىَساؼو اىعَسٝح اىَاريفح مَا
فةة ٜؼةةاالخ اىطف٘ىةةح ،اىَسإقةةح ،اىشةةٞا٘خح ٗمةةرىل فةة ٜؼةةاالخ
اىَسػٞح اىَصٍْح ماىعَْح ٗاىعسؽاُ ٗاىفشةو اىنية٘ٗ ٛغٞسٕةا
ٗزتؾ ذىل تاىدٗافع ذعآ اىغرا ف ٜمو ٍسؼيح.
 -1اىَاسظاخ اىرعيَٞٞح اىَعرٖدفح ٍِ ذدزٝط اىَقسز:
Intended Learning Outcomes
 .2اىرعسف عي ٜاىع٘اٍو ٗاىدٗافع اىْفعةٞح ىةد ٛاىَةسٝغ ٗاىرةٜ
-1أ اىَعسفح ٗ اىفٌٖ
ذؽنٌ اىعالقح تٗ ْٔٞت ِٞاإلطاتح تاىَسع.
Knowledge and
 .1اإلىَاً تاىع٘اٍو اىْفعٞح اىر ٜذرؽنٌ ف ٜزفغ أٗ قث٘ه اىطعةا
Understanding
ىد ٛاىَسٝغ.
 .3اىرعةةةسف عيةةة ٜاىَعيٍ٘ةةةاخ ٗاىثٞاّةةةاخ اىرةةة ٜذَنةةةِ أخظةةةائٜ
اىرغرٝةةةح تاىرعةةةاُٗ ٍةةةع اىفسٝةةةب اىطثةةة( ٜؽثٞةةةةٍَ -سػةةةٔ-
طةةٞدىٍ )ٜةةِ أدا عَيةةٔ تدقةةح ّٗظةةاً ذعةةٖو عَيٞةةح اىرغرٝةةح
اىعالظٞح تاىَعرشف.ٜ
 .4اىفٌٖ اىراً ىعَيٞح اىرصقٞف ٗاىرعي ٌٞىيَسٝغ ٗأظسذٔ تظة٘زج
ٍثعطح عِ اىَسع ٍِ خاله ظيعاخ ذصقٞفٞح ٍراظظح.
 .5فٌٖ خظائض اىَسع ف ٜاىؽاىح اىؽادج ٗاىَصٍْح ٗزتؾ ذىةل
تاىغرا ٗاىدٗا ٗاىؽاىح اىْفعٞح ىيَسٝغ.
 .6اإلىَةةاً اىرةةاً ٗاىفٖةةٌ ىيع٘اٍةةو اىعةةٞن٘ى٘ظٞح اىرةة ٜذةةرؽنٌ فةةٜ
اخرٞاز اىطعاً ٗعالقح ذىل تاىدافع ٗاإلدزاك ىد ٛاىَسٝغ.
-1ب اىقدزاخ اىرْٕٞح
 .2ذق ٌٞٞاىؽاىح اىغرائٞح ىيَسٝغ داخو اىَعرشف ٜأشْا فرسج اىعالض.
ٗ .1ػع خطح اىسعاٝح اىغرائٞح اىالشٍح ىيؽاىح اىَسػٞح تعد ذشاٞظٖا.
Intellectual skills
 .3اىَٖازج اىراٍح ف ٜإٍناّٞح اىرعةسف عية ٜاىَشةنالخ اىصاترةح أٗ
اىَؤقرح اىرٝ ٜعاٍّْٖ ٜا اىَسٝغ.
 .4ذقٞةةة ٌٞاى٘ػةةةع اىؽةةةاى ٜىيَةةةسٝغ ٗاىَشةةةنالخ اىرةةةٝ ٜعةةةة أُ
ٝرعةةةاٝع ٍعٖةةةا ٗاىْاذعةةةح عةةةِ ؼاىةةةح ٍسػةةةٞح ذرةةةسك تعةةةغ
اىرغٞةةةساخ عيةةة ٜاىظةةةفح اىفعةةة٘ٞى٘ظٞح ىيَةةةسٝغ اٗ عَيٞةةةح
اىرَصٞو اىغرائ.ٜ
 .5اى٘قةة٘ف عيةة ٜاىَقةةاٞٝط ٗاىَعةةاٞٝس اىرةةَٝ ٜنةةِ ٍةةِ خالىٖةةا
اىؽنٌ عيّ ٜعاغ تساٍط اىرصقٞف اىغرائ ٜىيَسع.
-1ض اىَٖازاخ اىَْٖٞح
 .1التشخيص الدقيق والمتخصص لمحالة.
Professional Skills
 .2وضععخ خ ععة العععتج والتععي تتضععمن العععتج ال ععي ورعايععة
القععععا مين عمععععي التمععععريي كععععئلك الرعايععععة القععععا مين عمععععي

المععريي كععئلك الرعايععة ال ئا يععة التزمععة لكععل حالععة مرضععية

عمي حدة.

 .3التثقيف والتعميم لممعريي معن خعتل اطةشع ة التثقيفيعة لممعريي
وأسرته حتي يكوةوا عمي عمم الحالة المرضية ومت م اتها.

 -1د -اىَٖازاخ اىعاٍح

ّ .2شس اى٘ع ٜاىغرائ ٜف ٜؼاىح اىظؽح ٗاىَسػ.ٜ

General Skills

.1
.3
.4
.5
.6
.7
.8

-3
ٍؽر٘ٛ
اىَقسز
Syllabus

ً

األظث٘م

2

األٗه

1

اىصاّٜ

3

اىصاىس

4

اىساتع

5

اىااٍط

6

اىعادض

اىةةرؽنٌ فةة ٜاىايةةو اىْةةاذط عةةِ أٍةةساع ظةة٘ ّٗقةةض اىرغرٝةةح
ٗاىْ٘اؼ ٜاىْفعٞح اىَاريفةح اىرة ٜذةرؽنٌ فة ٜدٗافةع اىَةسٝغ
ذعآ اىغرا .
االزذقةةا تاىَعةةر٘ ٛاىَعسفةة ٜألَٕٞةةح فٖةةٌ اىع٘اٍةةو اىْفعةةٞح
اىرةة ٜذؽةةٞؾ تةةاىَسٝغ ٗذيعةةة دٗز ٕةةاً فةة ٜاخرٞةةازٓ ىيطعةةاً
ٗعالقرٔ تأفساد أظسذٔ.
اىسظةة٘م تةةاىَسٝغ إىةة ٜاىعةةي٘ك اىغةةرائ ٜاىظةةؽ ٜاىَْاظةةة
ىؽاىرٔ ؼٞس أُ اىَسع قد ٝؤد ٛإى ٜؼدٗز االمرداب ٗاىقيةب
ٗاىسٕثح ٗذغٞٞس ّظاً اىؽٞاج ىيَسٝغ.
عَةةو اىثةةساٍط اىغرائٞةةح اىَْاظةةثح ىنةةو ٍةةسٝغ ٗذىةةل تغةةغ
اىْظةةس عةةِ قيةةب ٗذ٘قعةةاخ اىَةةسٝغ اىرةة ٜقةةد ذظةةو إىةة ٜعةةدً
اىصقح ف ٜاىفسٝب اىقائٌ عي ٜاىعالض.
ذ٘طةةٞو اىَعيٍ٘ةةةح اىغرائٞةةةح تطسٝقةةح تعةةةٞطح ٗتيغةةةح ٝفَٖٖةةةا
اىَسٝغ ٍْٗاظثح ىٔ ؼٞس أُ اىَسٝغ ٝنُ٘ دائَةا فة ٜؼاىةح
ٍعازػح ٍع اىقائٌ تاىرصقٞف ٗاىر٘عٞح اىظؽٞح اىغرائٞح.
ذظؽٞػ اىَفإ ٌٞاىااؽدح ىد ٛاىَةسٝغ عةِ اىطعةاً ٗاىة٘شُ
ٗإمعاتٔ ٍفإ ٌٞظدٝد عِ اىغرا اىطثٞع.ٜ
اىعةالض اىْفعةٗ ٜاىغةرائ ٜاىظةؽٞػ ٝةؤد ٛإىة ٜذنة٘ ِٝغرائٞةةح
ظدٝدج ٗظٞدج.
الموضوع

أسعععس الرعايعععة ال ئا يعععة الصعععحية لممرضعععي المستشعععفيات
والتعرف عمي المشكتت اطولية التي يعاةي مةها المريي

اىْظسٛ

اىعَيٜ

اىعدد
اىنيٜ
ىيعاعاخ

عدد اىعاعاخ

1

-

1

كيفية عمل التشخيص العدقيق والمتخصعص لممعريي وضعخ
خ عععة الرعايععععة ال ئا يععععة التزمععععة لمحالععععة عععععد تشخيصععععها

1

-

1

عةاصر إةجاح رامج العتج ال ئا ي الصحي

رامج التثقيف ال ئا ي والعوامل التي تؤثر عمعي عمميعة

التثقيف ال ئا ي لممريي  +تقييم ال تب

1

-

1

التقةيات الخاصعة العدوا خ لممعريي العوامعل الةفسعية

العوامععععل االجتماعيععععة الةفسععععية العوامععععل الجسععععماةية

1

-

1

العوامل الشخصية العوامل المادية واالقتصادية

عوامععل التععرثر الععدوا خ واإلدراك لممععريي وترثيرهععا عمععي

المتةاول من ال ئاء وعمي الحالة المرضية

قعععدان الشعععهية العصعععا ي (أسععع ا ه ت عععورا الصعععفات

1

-

1

1

-

1

الجسععععععماةية لممععععععريي العععععععتج ال ععععععئا ي الةفسععععععي

الدوا ي +تقييم ال تب
7

اىعاتع

8

اىصاٍِ

9

اىراظع

20

اىعاشس

22

اىؽادٙ
عشس

21

اىصاّ ٚعشس

23

اىصاىس عشس

24

اىساتع عشس

الععةهم العصععا ي المشععاكل الصععحية المصععاح ة لممععري الهععدف

من العتج أس ا ه العتج ال ئا ي الةفسي الدوا ي

 Binge eatin disorderأس ا ه الهدف من العتج

ال ئا ي الةفسي الدوا ي لممريي

1

-

1

1

-

1

الخععععوف الوالععععدي  Baryophobiaأسعععع ا ه ت ععععورا
الصفات الجسماةية لممريي العتج ال ئا ي الةفسي

1

-

1

الدوا ي +تقييم ال تب

معععري الوسعععواس القهعععري (أسععع ا ه الععععتج الةفسعععي

ال ئا ي الدوا ي)

مري االكت اب (أس ا ه العتج الةفسي ال ئا ي الدوا ي)

الععععتج الةفسععععي االجتمعععاعي وال ععععئا ي لمعععري ال ععععول

السكري عةد اط فال  +تقييم ال تب

العععتج الةفسععي االجتمععاعي وال ععئا ي لمععري السععر ان

عةد اط فال

التقييم الةها ي لم تب

 -4أظاىٞة اىردزٝط ٗاىرعيٌ
.4أ.اىَؽاػسج
-4 Teaching and learning methodsب اىرعيٌ اىرعاّٜٗ
-4ض اىَْاقشح
-4د ؽسغ األظديح
ٕ-4ـــ اىَْاظسج
 -4ه اىثؽس اىراذٜ
-4ض -اىردزٝة اىعَيٜ
-4ص -اىؽاظة اٟىٜ
 -ُ-4اىفٞد٘ٝ
 -5أظاىٞة اىردزٝط ٗاىرعيٌ ىيطالب ذٗ ٛاىقدزاخ .5أ .اىَؽاػسج
 -1األتؽاز
اىَؽدٗدج
Teaching
and
Learning
methods
for
 -3اىرعيٌ اىرعاّٜٗ
 -4 disablesاىردزٝة اىعَيٜ
 -5ؽسغ األظديح

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

 -6أظاىٞة اىردزٝط ٗاىرعيٌ ىيطالب اىَرَٞصِٝ

.6أ .اىَْاقشح
 -1اىثؽس اىراذٜ
 -3اىَْاظسج
 -4اىردزٝة اىعَيٜ
 -5اىؽاظة االىٜ

 -7ذق ٌٞٞاىطالب :Students assessment
أ -اطساليب المستخدمة

االخت ارات التحريرية :لقياس القدرات المعر ية

Tools

والئهةية

االخت ارات الشفوية :لقياس القدرات المهارية

االخت ارات العممية :لقياس القدرات المعر ية
والئهةية

إجراء االست ياةات :لقياس المهارة العامة

رح اطس مة الدورية :لقياس المعر ة والفهم

ب -التوقيت

اطس وع  -الثالث

Time schedule

االس وع – السادس

اطس وع  -التاسخ

اطس وع  -الثاةي عشر
االس وع ال ار خ عشر

ةهاية الفصل الدراسي

ج -توزيخ الدرجات

مةتصف الفصل الدراسي % 5

االمتحان الشفوي
التقييم الةها ي

د – ةظام تحديد التقديراتGrading system
امتياز 188-98

جيد جدا 89- 88

جيد

79-78

%88

مق ول

%5

% 18

الدرجة الكمية لممادة  188 -:درجة

69- 68

راسب اقل من  68درجة

 -8قائَح اىنرة اىدزاظٞح ٗاىَساظع :List of references

أ -مئكرات

Course notes

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books

مراب ظاٍع ٜاشرسك فٗ ٜػعٔ اىعادج أعؼا ٕٞدح
اىردزٝط اىقائَ ِٞتاىردزٝط.

ج -كتب مقترحة
Recommended books
د -دوريات عممية أو ةشرات ...الخ
Periodicals, web sites.. etc.

 -9اإلٍناّٞاخ اىَطي٘تح ىيردزٝط ٗ اىرعيٌ

اىعث٘زج – اىقيٌ – اىؽاظة االىٚ
ظٖاش ذيٞفص – ُ٘ٝفٞد ٘ٝذعيَٚٞ
-Presentation Data Show
Over Head Projector
D.V.D
- C.D Slid Projector

ٍْعب اىَقسز (أظراذ اىَادج):ا0د/اىفد ٍؽَد خاؽس
زئٞط اىقعٌ :ا.د٘ٝ/ظف عثد اىعصٝص اىؽعاِّٞ
اىفظو اىدزاظ ٚاالٗه 1023/1021

