
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .......................................باجملمعة.....الرتبية............. الكلية:

 .............................................العلوم الرتبوية القسم االكادميي :
 ..............................برامج الكلية...مجيع ............ الربنامج:

 ..........................................الصحة النفسية... املقرر:
 ..............................د/حنان حممد سيد إمساعيل منسق املقرر:

 ..........................خالد العفيصاند/....... منسق الربنامج:
 هـ 1433/  7/  13 تاريخ اعتماد التوصيف:



 

 
 7من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة يفأ( التعر 
 ....EDU 216......... املقرر:رمز  ..................الصحة النفسية املقرر: اسم- 1 .1
 ( ...... ........ساعتان)  الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .2
 ...........الكلية مجيع برامج................. أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  الربنامج- 3 .3
 ..................اللغة العربية................  .5 لغة تدريس املقرر:  – 4 .4
 ................د/حنان حممد سيد إمساعيل.............. اسم منسق املقرر الدراسي: - 5 .6
 .........املستوي الثالث السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -6 .7
 ...............................ال ينطبق...... املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:- 7 .8
 .............................ال ينطبق املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: - 8 .9

 ................... (....ال ينطبق ) ..... موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: - 9
 التدريس اسلوب – 10

  % 100 النسبة املئوية:  √ حماضرات تقليدية –أ 
  ....... % النسبة املئوية:   خمتلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  ....... % النسبة املئوية:   التعلم االلكرتوين –ج 
  ....... % النسبة املئوية:   مراسله –د 
  ....... % النسبة املئوية:   اخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 

 

  ( األهداف:ب

 ماهو اهلدف األساسي من هذا املقرر:-1
  ج النفسيلطالب النفس البشرية من حيث الصحة واملرض والعالمعرفة ا -

 .  الدراسي ........ املقرروحتسني صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2
 ..االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات والتغيريات يف احملتوي كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة

 مفردات املقرر ومتطلباته ومراجعه تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس الاليت يسهمن يف تدريس نفس املقرر حول -
 االستفادة من جتارب اجلامعات املختلفة يف تقدمي مقرر الصحة النفسية من حيث أهدافه ومفرداته. -

 
 
 
 
 
 



 

 
 7من  3الصفحة 

 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

 ...4.... ..2.... ...ريف ، األهداف ، املظاهر ، نسبية الصحة النفسية ومناهجها.معين الصحة النفسية ، التع
 ....4.... ....2.... ..معايري السواء والالسواء ومؤشرات الصحة النفسية
 ....4.... ....2.... ...التوافق النفسي يف جماالت األسرة واملدرسة واجملتمع

 ...2... ....1... ...ية.دور الرتبية اإلسالمية يف الصحة النفس
 ...4... ....2... .(.......-تكوين رد الفعل  –التسامي  –اإلسقاط  –..احليل الدفاعية )الكبت 

 
 الذهانات العقلية( –األمراض السيكوسوماتية  –اهلسترييا  –..األعصبة النفسية )القلق 

 

..2.... ....4... 

 ....2.... ...1.. .العالج اجلماعي( –لسلوكي العالج ا –.العالج النفسي )التحليل النفسي 
 ....2.... ....1... .الصحة النفسية للمعلمة..

................................................................................ ....... ....... 
 

  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2
 

 المختبر فصول دراسية المحاضرة
عملي/ميداني/      

 تدريبي
 االجمالي أخرى

 ......-...... .....2.... ساعات التدريس
...---

....... 
 ...ساعة 26... ....---.... .....---....

 - ...2... الساعات المعتمدة
.....----

... 
 ..ساعة 26.... ....---... ....---...

 
 

 ..ال يوجد.. ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / راسة خاصة إضافيةساعات د-3

 
 
 
 



 

 
 7من  4الصفحة 

واستراتيجيات الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4
 التدريس.

 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(فة التعلم المستهد )مخرجات

استراتيجيات 
 طرق التقويم التدريس

  في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المعارف 1.0
تعرف علي الفرق بين نظريات وطرق العالج النفسي لدي مدرسة ي 1.1

 التحليل النفسي والعالج السلوكي , والعالج الجماعي
حلوار اجلماعيا  املناقشة 

ية لعلم الصحة النفسية وصلته بالعلوم النفسية حدد النظريات العلمي 1.2
 األخري

 األسئلة الشفوية احملاضرة

العصف الذهين. جد العالقة بين الدين واألخالق والتمتع بالصحة النفسيةي 1.3  اإلختبارات 
 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المعرفية المهارات 2.0
 حل املشكالت احملاضرة ميز أنواع األعصبة النفسية وأنواع الذهانات العقليةي 2.1

 األسئلة الشفوية احلوار اجلماعي قيم تقنيات العالج النفسي بما يتالءم مع مبادئ ديننا الحنيفي 2.2
 األسئلة الشفوية العصف الذهين ية  وغير السويةفرق بين الحيل الدفاعية السو ي 2.3
 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0
فكار ملتزمة دداب الحوار جيد استخدام مهارة الحوار وتبادل األي 3.1

 واالستماع للرأي
 املالحظة. التعلم التعاوين

 املقابلة الفردية. احملاضرة تحمل مسئولية التزامها بمحاضرات المقرر ومواعيدهاي 3.2
تقن مهارات النقد وتتقبل الرأي اآلخر مادام مبنيا علي أسس علمية ي 3.3

 موضوعية
 املقابلة اجلماعية املناقشة واحلوار

 ملف اإلجناز. املناقشة واحلوار . تفاعل مع زميالتها أثناء مناقشة موضوعات المقرري 3.4

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0
ق العملأورا التعلم التعاوين تواصل بفاعلية مع مجموعات العمل المباشر إلنتاج متطلبات المقرر ي 4.1  

 مناقشة النتائج حل املشكالت ستخدم الشبكة العنكبوتية في استيفاء المهام المطلوبة للمقرري 4.2

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المهارات النفس حركية 5.0
 .ال تنطبق.... .....ال تنطبق.... ...............ال تنطبق.............. 5.1
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 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5
 

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1 
%10 كل حماضرة ..مشاركة الطالبة في كل محاضرة من خالل حلقات مناقشة   

2 
%15 األسبوع السادس اختبار تحريري فصلي الشهر األول   

3 
%15 األسبوع العاشر اختبار تحريري فصلي الشهر الثاني   

4 
%60 يف هناية الفصل اختبار تحريري في نهاية الفصل الدراسي   

 
 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.

 تقديم أعضاء هيئة التدريس استشارات واإلرشاد األكاديمي للطالبات في -.
 الساعات المكتبية  -
 ة المطلوبة في المقرراإلشراف المباشر من أستاذة المقرر علي الطالبات أثناء المحاضرات واألنشط -
 التواصل عبر البريد اإللكتروني ألستاذ المقرر  -

  
 

 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب املقررة املطلوبة:-1

 ( الصحة النفسية للطفل واملراهق ، ط2007.وجدان عبد العزيز الكحيمي وآخرون :)الرياض ، مكتبة الرشد 3 ،. 
 ( الصحة النفسية وا2005.عالء الدين كفايف :)الرياض ، دار النشر الدويل 2إلرشاد النفسي ، ط ، . 
 ( الصحة النفسية والعالج النفسي ،ط1979.حامد عبد السالم زهران :)القاهرة ، عامل الكتب 3 ،. 

 املراجع الرئيسة:-2
 ( مقدمة يف الصحة النفسية ، القاهرة ، دار النهضة العربية1978.عبد السالم عبد الغفار :). 
 

  هبا:يوصى  راجع اليواملالكتب -3
  ( أسس الصحة ، القاهرة ، دار النهضة املصرية1981عبد العزيز القوصي :). 
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 ( الطب النفسي املعاصر ،ط1980.أمحد عكاشة :) القاهرة ، دار املعارف 9 ، . 

 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل:-4
  موقع إسالم اليوم.islamtoday.net . 
  النفسية العربية .شبكة العلومwww.arabpsynet.com . 
 .www.alukah.netاملواقع النفسية مثل حياتنا النفسية ، واحلصن النفسي وغريها. 

 أخرى:مواد تعليمية -5
  الربامج املعتمدة علي احلاسب اآليل.... 
 األسطوانات املدجمة.. .. 
 املعايري واللوائح التنظيمية الفنية.... 

 
 المرافق الالزمة: و.
 املباين:-1

  طالبة 50.قاعة حماضرات تسع حوايل. 
  مقعد داخل القاعة 50.عدد . 
 السبورة العادية.. 

 مصادر احلاسب اآليل:-2
  جهاز عرض.data show. 
 جهاز حاسب آيل مثبت يف القاعة. . 
 السبورة الذكية.. 

 أخرى:مصادر -3
 جتهيز معمل علم نفس... 

 

 تطويره ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات 
 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية -1

 حتليل درجات الطالبات يف االختبارات إحصائياً وتفسريها... 
 عدد مشاركات الطالبات أثناء الشرح يعد مؤشراً لفاعلية التدريس. .. 
 املقابالت الفردية لبعض املتميزات... 
 يم للمقرر علي الطالبات االجيابيات والسلبيات فيما يتعلق باملنهج وأداء أستاذ املادةتوزيع استبيانات تقي. 

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو -2
 تقييم عضو هيئة التدريس من قبل القسم.. 
 التقييم الذايت لعضو هيئة التدريس وفق حمكات التقييم الذايت. . 
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 عضوات هيئة التدريس الاليت يسهمن يف تدريس نفس املقرر.اجتماع ل. 
 التدريس:عمليات تطوير -3

 التحديث الدوري ملفردات املقرر واسرتاتيجيات التدريس وفق ما يستجد يف جمال الصحة النفسية.. 
 االستفادة من خربات الكليات املناظرة املعتمدة. . 
 النفسية .التعديل يف ضوء االجتاهات احلديثة يف الصحة. 
 .الرتكيز علي اسرتاتيجيات التعلم النشط 

 الطالب:عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى -4
 تكليف عضو من القسم مبراجعة التصحيح.. 
 مراجعة رئيس القسم لعينة عشوائية من األوراق. . 

 رها:الدراسي والتخطيط لتطوي فعالية املقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  -5
  اجتماع دوري مع أعضاء هيئة التدريس يف جمال التخصص ملناقشة كيف ميكن قياس فعالية املقرر وتطويره. 
 اإلستفادة من خربات أعضاء هيئات التدريس يف اجلامعات املختلفة داخل اململكة وخارجها يف كيفية تدريس هذا املقرر . 
 حتديث مصادر التعلم اخلاصة باملقرر بشكل مستمر.. 
 .كتابة  تقرير يوضح نقاط القوة والضعف باملقرر 

 
 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر

 .خالد العفيصاند. . االسم:  .حنان حممد سيد إمساعيلد. االسم:
 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  / ....... هـ ....... / ....... التاريخ:

 
 

 تم اعتماد توصيف المقرر 
هـ 1433/  7/  13بتاريخ  22في جلسة القسم رقم   

 
   

 


