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 1. اسم المادة                 المدخل إلى العالج النفسً

 2. رقم المادة 4743232

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات معتمدة  3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات  3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. لبرنامجاسم ا بكالوريوس عمم النفس العام 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة األردنية 

 8. الكمية اآلداب 

 9. القسم عمم النفس 

 10. مستوى المادة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 9102/9191

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد 

 14. لغة التدريس لعربية ا

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 د. محمد الشقيرات 

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ال يوجد مدرسون اخرون لممادة 

 

 وصف المادة .71

تتناول هذه المادة التطور التارٌخً للعالج النفسً. و تدرس هذه المادة المفاهٌم األولٌة للعالج المنبثقة عن 
ٌلٌة الحدٌثة، و المعرفٌة، و اإلنسانٌة، و أسالٌب العالج االخرى مدارس علم النفس الرئٌسٌة كالتحلٌلٌة، و التحل

 كالعالج المعرفً العاطفً، و ربط الُمراجع بالواقع و غٌرها.
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 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 

  العامة أوال: األهداف
النفسٌة العالجٌة شٌوعاً، و  تهدف هذه المادة عموماً الى اكساب الطالب المعرفة الالزمة حول أكثر النظرٌات

 كذلك أكثر أسالٌب العالج النفسً شٌوعاً و أكثرها كفاءًة.
الخاصة ثانٌا: األهداف  

 من المتوقع من الطالب بعد اكماله هذه المادة بنجاح أن ٌكون قادراً على:
 فهم النظرٌات العالجٌة النفسٌة .1

 تفهم أسالٌب و آلٌات العالج النفسً المنبثقة عن النظرٌا .2

 تفسٌر آلٌات العالج النفسً بناًء على المفاهٌم الرئٌسٌة لكل اسلوب عالجً .3

 وضع خطة عالجٌة مبدئٌة .4

 
 
 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

:كالتالً مجموعة من المساقات تغطى موضوعا عشر أربعة إلى المادة تنقسم  
(تقدٌم للمادة ): األول األسبوع  

 
عالج النفسًما هو ال -  
تقدٌم تارٌخً للعالج النفسً -  
ما هو الوضع الراهن للعالج النفسً -  
أخالقٌات العمل العالجً النفسً -  
 

(العالج النفسً التحلٌلً) الثانً األسبوع  
 

النظرٌة التحلٌلٌة فً العالج النفسً -  
آلٌات العالج النفسً التحلٌلً -  
نماذج من العالج النفسً التحلٌلً -  
 

(العالج النفسً السلوكً) الثالث سبوعاأل  
 

النظرٌة السلوكٌة فً العالج النفسً -  
آلٌات العالج النفسً السلوكً -  
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نماذج من العالج النفسً السلوكً -  
 

(العالج النفسً المعرفً) الرابع األسبوع  
 

النظرٌة المعرفٌة فً العالج النفسً -  
آلٌات العالج النفسً المعرفً -  
عالج النفسً المعرفًنماذج من ال -  
 

(السلوكً -العالج النفسً المعرفً ) الخامس األسبوع  
 

السلوكٌة فً العالج النفسً -النظرٌة المعرفٌة  -  
السلوكً -آلٌات العالج النفسً المعرفً  -  
السلوكً -نماذج من العالج النفسً المعرفً  -  
 

(العالج النفسً المتمركز حول المراجع) السادس األسبوع  
 

نظرٌة العالج النفسً المتمركز حول المراجع -  
آلٌات العالج النفسً المتمركز حول المراجع -  
نماذج من العالج النفسً المتمركز حول المراجع -  
 
 
 

(العالج النفسً اآلدلري) السابع األسبوع  
 

نظرٌة آدلر فً العالج النفسً -  
آلٌات العالج النفسً اآلدلري -  
نماذج من العالج النفسً اآلدلري -  
 

(العالج النفسً العقالنً العاطفً) الثامن األسبوع  
 

النظرٌة العقالنٌة العاطفٌة فً العالج النفسً -  
آلٌات العالج النفسً العقالنً العاطفً -  
نماذج من العالج النفسً العقالنً العاطفً -  
 

(العالج النفسً الوجودي) التاسع األسبوع  
 

ظرٌة الوجودٌة فً العالج النفسًالن -  
آلٌات العالج النفسً الوجودي -  
نماذج من العالج النفسً الوجودي -  
 

(العالج النفسً اإلنتقائً) العاشر األسبوع  
 

النظرٌة اإلنتقائٌة فً العالج النفسً -  
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آلٌات العالج النفسً اإلنتقائً -  
نماذج من العالج النفسً اإلنتقائً -  
 

(العالج النفسً التكاملً) عشر يالحاد األسبوع  
 

النظرٌة التكاملٌة فً العالج النفسً -  
آلٌات العالج النفسً التكاملً -  
نماذج من العالج النفسً التكاملً -  
 

(العالج النفسً األسري) عشر الثانً األسبوع  
 

نظرٌة العالج النفسً األسري -  
آلٌات العالج النفسً األسري -  
نفسً األسرينماذج من العالج ال -  
 

(العالج النفسً الجماعً) عشر الثالث األسبوع  
 

نظرٌة العالج النفسً الجماعً -  
آلٌات العالج النفسً الجماعً -  
نماذج من العالج النفسً الجماعً -  
 
 
 
 

(العالج النفسً لألزواج) عشر الرابع األسبوع  
 

نظرٌة العالج النفسً لألزواج -  
جآلٌات العالج النفسً لألزوا -  
نماذج من العالج النفسً لألزواج -  
 

الفصل متطلبات  

 عالمة 74  األول االمتحان 

 عالمة 44  الفصل أعمال 

 عالمة 04 النهائً االمتحان 

 
 



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

         
5 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

الفصل وأعمال نشاطات  
 تقارٌر من كل طالب حول احد مواضٌع المادة، أو .1

 سب ما ٌراه مناسباً تترك و ٌحددها ُمدرس المادة ح .2

 
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 

 

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02
 

 المراجع .22

 
 

العربٌة المراجع  
لعالج النفسً. (. مبادئ ا2212عبدهللا ابو زعٌزع )  

  األجنبٌة المراجع
Stanley B. Messer and Alan S. Gurman (2011). Essential Psychotherapies: Theory and Practice, 

Third Edition. The Guilford Press. 

االلكترونٌة المواقع  
http://www.topsite.com/top/psychotherapy 

 

 معمومات إضافية 26.
 ال يوجد

 
 

 

------------------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  د. أحمد الشيخ عمي         منسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع د. أشرف القضاة                        رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

http://www.topsite.com/top/psychotherapy

