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 مراجعة مخطط المادة الدراسية
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 المادة منّسق .16

 : ما يلي الرجاء إدراج

 الدكتورة منال عنبتاوي

 12-11: احد، ثالثاء، خميس الساعات المكتبية

 5355000/24994ف: رقم الهات 

 m.anabtawi@ju.edu.jo: البريد اإللكتروني 

 

 مدرسو المادة .17

 د. منال عنبتاوي

 
 
 

 

 وصف المادة .18
دراسة االضطرابات النفسية باختالف درجاتها من اضطرابات المزاج وصوال الى اعلى درجات االضطراب النفسي ، الصحة النفسيةمفهوم فهم وتحليل يهدف هذا المساق الى 

ين مع و التعرف على طرق التدخل االجتماعي كاخصائيين اجتماعي االنتحار، التحرش الجنسي باالطفال، واالدمانالتركيز على المشكالت االجتماعية مثل ، )مرض الفصام(

الحاالت المختلفة التي قد تعاني من اضطرابات نفسية ضمن االطار النظري والعملي المتبع في ضافة إلى تدريب الطلبة على كيفية العمل ضمن فريق للعمل مع ال. باالمستفيدين

 الخدمة االجتماعية.
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.
 : يهدف هذا المساق الى:األهداف -أ

 مفهوم واهداف الصحة النفسيةتعريف  •

 التعرف على مفهوم التكيف والتوافق •

 التعريف بمفهوم االضطرابات النفسية والعقلية •

 النفسية مهارات االخصائي االجتماعي في التعامل مع االضطرابات •

 فريق التدخل االجتماعيمهارات العمل ضمن  •

 مهارات اجراء التقرير االجتماعي متعدد االبعاد •

 

 على... ا  يكون قادر أنالمادة  إنهاءنتاجات التعلّم: يتوقع من الطالب عند  -ب

ات النفسية االجتماعية وطرق التدخل فيها من خالل اجراء التقرير االجتماعي متعدد االبعاد، وضع خطة بفهم وتحليل االسباب واالعراض الناجمة عن االضطرا

 والتقويم المستمر للحاالت المختلفة التي تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية.تدخل ، و اجراء المتابعة وعمليات التقييم 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

 

 

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعلّم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

 الصحة النفسية االول والثاني د.منال عنبتاوي   

ومفهومي 

 التوافق والتكيف

اضطرابات      

المزاج 

واالكتئاب 

واكتئاب ما بعد 

 الوالدة

الوسواس      

القهري و 

السلوك غير 

الناضج عند 

االطفال 

 والمراهقين

التحرش الجنسي      

باالطفال/ اللعب 

الجنسي/ 

االدمان/ الفصام/ 

 االنتحار

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم

ح وافي عن على كل طالب ان يقوم بتحضير والتعامل مع حالة من الحاالت التي تم تدريسها من مختلف انواع االضطرابات وعرضها امام زمالئة مدعما بشر

 مع التركيز على دور االخصائي االجتماعي في عملية التدخل. ية منهاالضطراب بشكل عام واعراضه وطرق الوقا

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22
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 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 %30امتحان منتصف الفصل 

 %30لحاالت مختلفه و عرض مشاركة وتقديم تحليل 

 %40نهائي  امتحان

 

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .23

 : عدد الغياب المسموح به من الجامعه والغياب سياسة الحضور -أ

: لن يتم اعادة االمتحان الي طالب اال بعذر قاهر على ان يتم اعتماده من مساعد الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 العميد لشؤون الطلبة

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

: على اي طالب يتصرف بطريقة غير الئقة اثناء المحاضرة مراجعتي في المكتب)ضمن الساعات المكتبية الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 المحددة(، اما الغش فيعتبر الطالب محروم من االمتحان

 ي القاعة فقطفم اعطاء عالمات االمتحان والمشاركة : يتإعطاء الدرجات -ه

، االنترنت، مع التركيز على الموقع االلكتروني لمنظمة الصحة العالمية : المكتبةفي دراسة المادة تسهمالتي والجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

WHO 

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

Datashow 

Laptop 
 

 المراجع .25
 

 المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.الكتب  -أ

 المساعدة فيها )مترجم من االنجليزية(. دار وائل للنشر.مشكالت االطفال والمراهقين واساليب : 2014حمدي، ن. داود،ن.  •

  ،للنشر.، الخدمة االجتماعية الطبية ،الطبعة االولى ، دار وائل 2008غرايبة،فيصل 

  ،الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في المجال العقلي والنفسي.الطبعة الثانية،الكمتب الجامعي 2007رشوان،عبد المنصف ،

 الحديث، االسكندرية

  ،الخدمة االجتماعية في المجال الطبي، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية.2004المليجي، ابراهيم ، 

  ،االكتئاب، الطبعة االولى، دار مجدالوي للنشر والتوزيع.2001سرحان، وليد وآخرون ، 

  ،ادوار االخصائي االجتماعي في المجال الطبي، المعهد العالي للخدمة االجتماعية،االسكندرية.2003غباري، محمد ، 

 ،عوامل الصحة النفسية السليمة، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.2001اسماعيل،نبيه ، 

 اساسيات التمريض في االمراض النفسية والعقلية2001خير، عبد الكريم، ابو ال : 

 Cooper, M.G.J. 2007. Clinical Social Work Practice. 3th edn, Pearson. USA. 
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 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 الصلة بالموضوع واالمراض   :التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب

 المشار لها ضمن الخطة.
 

 
 

 معلومات إضافية 26.
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