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 1. اسم المادة التدخل االجتماعي في االضطرابات النفسية 

 2. رقم المادة 4643232

 (ة،عممية)نظريالساعات المعتمدة  4
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 4

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 4643444العمل االجتماعي مع االفراد 

 5. اسم البرنامج بكالوريس

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكمية االداب

 9. القسم العمل االجتماعي

 10. مستوى المادة رابعةسنة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2019/2020

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس  االنجميزيةوالنصوص بالمغة المصطمحات  بعض العربية مع التركيز عمى

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  4444الفصل الثاني 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 : ما يمي الرجاء إدراج
 الدكتورة منال عنبتاوي

 00:64-04:64: احد، ثالثاء، خميس الساعات المكتبية
 5655444/42442ف: رقم اليات 
 m.anabtawi@ju.edu.jo: البريد اإللكتروني 
 

 مدرسو المادة .61

 د. منال عنبتاوي
 
 
 

 

 وصف المادة .61
دراسخ االظطزاثبد انُفسٍخ ثبختالف درجبتهب يٍ اظطزاثبد انًشاج وصىال انى اعهى درجبد االظطزاة انُفسً ، يفهىو انصحخ انُفسٍخفهى وتحهٍم ٌهذف هذا انًسبق انى 

و انتعزف عهى طزق انتذخم االجتًبعً كبخصبئٍٍٍ اجتًبعٍٍٍ يع  االَتحبر، انتحزش انجُسً ثبالطفبل، واالديبٌانتزكٍش عهى انًشكالد االجتًبعٍخ يثم ، )يزض انفصبو(

 انحبالد انًختهفخ انتً لذ تعبًَ يٍ اظطزاثبد َفسٍخ ظًٍ االطبر انُظزي وانعًهً انًتجع فًظبفخ إنى تذرٌت انطهجخ عهى كٍفٍخ انعًم ظًٍ فزٌك نهعًم يع ال. ثبانًستفٍذٌٍ

 انخذيخ االجتًبعٍخ.
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 : ييدف ىذا المساق الى:األىداف - أ
 تعريف مفيوم واىداف الصحة النفسية 
 التعرف عمى مفيوم التكيف والتوافق 
 التعريف بمفيوم االضطرابات النفسية والعقمية 
 النفسية ميارات االخصائي االجتماعي في التعامل مع االضطرابات 
  فريق التدخل االجتماعيميارات العمل ضمن 
 ميارات اجراء التقرير االجتماعي متعدد االبعاد 

 
 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  - ب

التقرير االجتماعي متعدد االبعاد، وضع خطة ات النفسية االجتماعية وطرق التدخل فييا من خالل اجراء بفيم وتحميل االسباب واالعراض الناجمة عن االضطرا
 تدخل ، و اجراء المتابعة وعمميات التقييم والتقويم المستمر لمحاالت المختمفة التي تعاني من اضطرابات نفسية وعقمية.

 
 
 
 
 
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّمم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

 الصحة النفسية االول والثاني د.منال عنبتاوي   
ومفيومي التوافق 

 والتكيف

اضطرابات      
المزاج واالكتئاب 
واكتئاب ما بعد 

 الوالدة

الوسواس القيري      
و السموك غير 

الناضج عند 
االطفال 

 والمراىقين

التحرش الجنسي      
باالطفال/ المعب 

الجنسي/ 
االدمان/ 
الفصام/ 
 االنتحار
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
االضطرابات وعرضيا امام زمالئة مدعما بشرح وافي عن عمى كل طالب ان يقوم بتحضير والتعامل مع حالة من الحاالت التي تم تدريسيا من مختمف انواع 

 مع التركيز عمى دور االخصائي االجتماعي في عممية التدخل. االضطراب بشكل عام واعراضو وطرق الوقاية منو

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 %64امتحان منتصف الفصل 

 %44لحاالت مختمفو و عرض مشاركة وتقديم تحميل 
 %54امتحان نيائي 

 
 
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 : عدد الغياب المسموح بو من الجامعو والغياب سياسة الحضور -أ

: لن يتم اعادة االمتحان الي طالب اال بعذر قاىر عمى ان يتم اعتماده من مساعد المحددالوقت ت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 العميد لشؤون الطمبة

 .....................................والصحة إجراءات السالمة -ج

ي المكتب)ضمن الساعات المكتبية : عمى اي طالب يتصرف بطريقة غير الئقة اثناء المحاضرة مراجعتي فالغش والخروج عن النظام الصفي -د
 المحددة(، اما الغش فيعتبر الطالب محروم من االمتحان

 ي القاعة فقطف: يتم اعطاء عالمات االمتحان والمشاركة إعطاء الدرجات -ه

، االنترنت، مع التركيز عمى الموقع االلكتروني لمنظمة الصحة العالمية : المكتبةفي دراسة المادة تسيمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
WHO 
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 المعدات واألجهزة المطموبة .02

Datashow 

Laptop 
 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
  .المساعدة فييا )مترجم من االنجميزية(. دار وائل لمنشر.مشكالت االطفال والمراىقين واساليب : 4402حمدي، ن. داود،ن 

  ،انخذيخ االجتًبعٍخ انطجٍخ ،انطجعخ االونى ، دار وائم نهُشز.8002غزاٌجخ،فٍصم ، 

  ،نثبٍَخ،انكًتت انجبيعً ، انًًبرسخ انًهٍُخ نهخذيخ االجتًبعٍخ فً انًجبل انعمهً وانُفسً.انطجعخ ا8002رشىاٌ،عجذ انًُصف

 انحذٌث، االسكُذرٌخ

  ،انخذيخ االجتًبعٍخ فً انًجبل انطجً، دار انًعزفخ انجبيعٍخ، االسكُذرٌخ.8002انًهٍجً، اثزاهٍى ، 

  ،ٌاالكتئبة، انطجعخ االونى، دار يجذالوي نهُشز وانتىسٌع.8002سزحبٌ، ونٍذ وآخزو ، 

  ،فً انًجبل انطجً، انًعهذ انعبنً نهخذيخ االجتًبعٍخ،االسكُذرٌخ. ، ادوار االخصبئً االجتًبع8002ًغجبري، يحًذ 

 ،عىايم انصحخ انُفسٍخ انسهًٍخ، اٌتزان نهطجبعخ وانُشز وانتىسٌع، انمبهزح.8002اسًبعٍم،َجٍه ، 

  ،اسبسٍبد انتًزٌط فً االيزاض انُفسٍخ وانعمهٍخ8002اثى انخٍز، عجذ انكزٌى : 

 Cooper, M.G.J. 2007. Clinical Social Work Practice. 3th edn, Pearson. USA. 

 Pritchard, C. 2006. Mental Health: Social work Evidence Based Practice. Rutleged, 

Taylor & Francis group. London. 

 Roberts, A, 2005: Crisis Intervention Handbook. Oxford University Press.  

  
 
الدخول الى المواقع االلكترونية الخاصة بالمؤسسات ذات الصمة بالموضوع واالمراض   :التعميمية وغيرىا من الموادالكتب الموصى بيا،   -ب

 المشار ليا ضمن الخطة.
 

 
 

 معمومات إضافية 26.
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 4402/ شباط/5اريخ: الت - ------------------------التوقيع:   د. منال عنبتاوي-اسم منسق المادة: 
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: لجنة الخطةمقرر 

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

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

                                                                                                                                         :إلى
                  قسمالرئيس                                                         

     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    
 الدراسية المادةممف                                                                                           


