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 1. اسم املادة الدعم النفس ي االجتماعي لالجئين

 2. رقم املادة 2307402

 الساعات املعتمدة )نظرية،عملية( 
.3 

 الساعات الفعلية )نظرية، عملية( 

بات  علم النفس االجتماعي
ّ
 4. السابقة/املتطلبات املتزامنةاملتطل

 5. اسم البرنامج علم النفس العام

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة األردنية

 8. الكلية اآلداب

 9. القسم علم النفس

 10. مستوى املادة ثانية/ ثالثة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراس ي الفصل األول  2021-2022

 12. العلمية للبرنامجالدرجة  البكالوريوس

 13. األقسام األخرى املشتركة في تدريس املادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

 15. أسلوب التدريس إلكتروني عن بعد ☐Xمدمج     ☐

☐X Moodle     ☐X Microsoft Teams   ☐Skype     

☐Zoom      ☐Others………… 16. املنصة اإللكترونية 

تاريخ استحداث مخطط املادة الدراسية/ تاريخ  2021تشرين األول 

 مراجعة مخطط املادة الدراسية
17.  
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 منّسق المادة .18

  10.30لغاية  9.30مختبر علم النفس، مواعيد التواصل يومياً من الساعة: 

 a.alsheikh@ju.edu.joبريد الكتروني:

 

 مدرسو المادة .19

 .الدكتور أحمد الشيخ علي 

 

 وصف المادة .20

سي فتتناول هذه المادة مباديء تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لألشخاص الذين يرزحون تحت وطأة الكوارث والنكبات. تقدم المادة للتدخل الن
ائص خصمن خالل تسليط الضوء على مباديء االسعاف األولي والخطوات الرئيسية في المساعدة النفسية األولية. كما تركز المادة على ال

ز على يالنفسية لألشخاص المنكوبين والحاجات النفسية واالجتماعية الملحة لديهم. كما تقدم المادة مجموعة من األساليب وطرق االستجابة بالترك
دمة لدى صاألطفال وردود فعلهم تجاه الصدمة. كما تولي المادة أهمية لتمكين األهل والمعلمين من لعب دور اسعافي في التخفيف من أعراض ال

 .األطفال.

 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 21.
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 األهداف: -أ

 التعرف على معنى الدعم النفسي واالجتماعي. .1
 التعرف على مباديء االسعاف األولي  .2
 PTSDالتعرف على الخصائص النفسية واالجتماعية لألشخاص ب  .3
 إعداد خطط التدخل وقت الكوارث  التدرب على .4
 التدرب على مهارات االستجابة والتواصل مع األشخاص المنكوبين.  .5
 إكتساب مهارة تدريب المعلمين واألهل على لعب دور تلطيفي في الصدمة. .6

 

 نتاجات التعلّم:  -ب

 

 نتاجات التعلم لبرنامج البكالوريوس في علم النفس

 :النفس أنيتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسته لبرنامج بكالوريوس علم 

يحدد ويصف المبادئ والمفاهيم األساسية والنتائج التجريبية واالتجاهات التاريخية والتطورات الحديثة في علم النفس ويحلل نظرياته  .1

 .المختلفة، ويقدم بموضوعية ووضوح وجهة نظره وموقفه من كل نظرية

 .النمطي والعمليات العقليةيصف األسس البيولوجية والنفسية واالجتماعية للسلوك النمطي وغير  .2

 .يستخدم مهارات التفكير العليا والتفكير الناقد واإلبداعي في تحليل واستقصاء القضايا المتصلة بعلم النفس . .3

يوظف بفاعلية التفكير العلمي واالبتكاري والناقد في دراسة وتحليل المشكالت والقضايا المعاصرة التي تتعلق بمهنته كاختصاصي نفسي  .4

 .ته العمليةوبحيا

 هيحلل ويقيَم الفروق الفردية والثقافية الباعثة على االختالفات بين األفراد والمجتمعات ويستثمر هذه الفروق بشكل إيجابي خالل ممارست .5

 .للمهنة

فس مع القدرة نيستخدم بكفاءة مناهج البحث العملي وأدواته في جمع وتحليل وتفسير البيانات وفي إعداد بحوث وتقارير علمية في علم ال .6

 .على مقارنة ونقد وتفنيد البحوث السابقة في هذا المجال

 .يلتزم بأخالقيات البحث العلمي ويطبق باحتراف أخالقيات المهنة كاختصاصي نفسي في جميع المجاالت التي تتعلق بمهنته .7

 .قات البين خخصيةيستخدم بفاعلية مهارات التواصل اإليجابي ويوظفها بكفاءة في التفاعل االجتماعي والعال .8

يستخدم قواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية مهارته المهنية وتطوير قدراته المعرفية ويبدي التزاماً باكتساب وتوليد معارف  .9

 .ومهارات جديدة في مجاالت علم النفس

 .واألعمال في مجال العمل النفسييتحمل المسؤولية ويعمل بفاعلية ضمن فريق ويلتزم بالقيم المجتمعية في تأدية المهام  .10
 

 يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادراً على أن:نتاجات تعلم المادة: 

 تقديم دعم نفسي اجتماعي فردي  .1

 تقديم دعم نفسي إجتماعي جماعي .2

 تنفيذ اإلسعاف النفسي األولي .3

  تطبيق إجراءات إدارة الحالة .4

 

 حسب أرقامها أعاله نتاجات تعلم المادة

 

رنامج بعلم للنتاج تكل  تعلم البرنامج الذي تحققه المادة حسب رقم  اتنتاج

 أعاله 

 

1 

 

1،3،4 

2 1،8،5 
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3 7,10  

4 2.6 
 

 

 محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني لها. 22

 االسبوع

 املحاضرة

 املوضوع

نتاجات 

م 
ّ
التعل

 املستهدفة

 للمادة

*أساليب 

التدريس)وجاهي، 

مدمج، إلكتروني 

 كامل(

متزامن/غير  املنصة

أساليب * متزامن

 التقييم
 املصادر/املراجع

ما هي اإلسعافات النفسية  1.1 1

 األولية

 & Moodle  إلكتروني  1.2

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

اإلسعافات األولية: 

دليل العاملين في 

 امليدان
1.2 

الصادمة كيف تؤثر األحداث 

 على الناس

 & Moodle  إلكتروني  1.2

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

1.3 
االسعافات األولية: من ومتى 

 وأين

 & Moodle  إلكتروني  1.2

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

2 
2.1 

 & Moodle  إلكتروني  1.2 كيفية تقديم املساعدة

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

2.2 
الواجب مراعاته  االعتبارات

عند تقديم االسعاف النفس ي 

 األولي

 & Moodle  إلكتروني  1.2

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

2.3 

التواصل، التحضير 

للمساعدة، تقديم اإلسعاف، 

إنهاء املساعدة، األشخاص 

 األكثر للمساعدة

 & Moodle  إلكتروني  1.2

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

3 
3.1 

 & Moodle  إلكتروني  1.2 بالذاتاالعتناء 

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

3.2 
سيناريوهات تقديم املساعدة 

 في الكوارث

 & Moodle  إلكتروني  3

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات
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3.3 
ماذا نفعل أو النفعل خالل 

 املساعدة

 & Moodle  إلكتروني  3

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

4 
4.1 

في في الصحة العقلية: مقدمة 

الدعم النفس ي االجتماعي في 

 الطواريء

 & Moodle  إلكتروني  1.2

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

دليل الدعم النفس ي 

االجتماعي. منظمة 

أبعاد واالتحاد 

 2017األوروبي، 
4.2 

تطوير مفهوم الدعم النفس ي 

 االجتماعي 

 & Moodle  إلكتروني  1.2

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

4.3 
اللغة والتعاريف نموذج 

 املقاربة متعدد الطبقات

 & Moodle  إلكتروني  1.2

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

5 
5.1 

العمل مع النساء والفتيات 

 املعرضات للعنف

 & Moodle  إلكتروني  3.4

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

5.2 
 & Moodle  إلكتروني  3.4 إدارة الحالة 

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

5.3 
 & Moodle  إلكتروني  3.4 كفاءة امليسرة

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

6 
6.1 

خصوصيات العمل مع النساء 

 املعرضات للخطر

 & Moodle  إلكتروني  3.4

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

6.2 
 6مجموعات دعم النساء في 

 جلسات

 & Moodle  إلكتروني  3.4

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

6.3 
 & Moodle  إلكتروني  3.4 نموذج لبرنامج دعم للنساء

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

7 
7.1 

العمل مع الرجال في برامج 

 الدعم

 & Moodle  إلكتروني  3.4

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

7.2 
املباديء التوجيهية إلشراك 

 برامج الدعمالرجال في 

 & Moodle  إلكتروني  3.4

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

7.3 
 & Moodle  إلكتروني  3.4 مهارات ومؤهالت امليسر

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

8 
8.1 

 & Moodle  إلكتروني  3.4 ما هو النوع االجتماعي

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات
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8.2 
املباديء بناء برامج الرجال: 

 واألسس

 & Moodle  إلكتروني  3.4

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

8.3 
 & Moodle  إلكتروني  3.4 ورشة عمل املخدرات للرجال

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

9 
9.1 

ورشة التوعية بالعنف وإدارة 

 الغضب

 & Moodle  إلكتروني  3.4

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

9.2 
 & Moodle  إلكتروني  3.4 مع اآلباء واألطفالالعمل 

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

 

9.3 
 & Moodle  إلكتروني  3.4 املباديء والتوجيهات

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

10 
10.1 

عالمات الكرب االنفعالي عند 

 االأطفال

 & Moodle  إلكتروني  3.4

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

10.2 
استخدام اللعب واملسرح مع 

 األطفال

 & Moodle  إلكتروني  3.4

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

10.3 
مباديء تطوير ورش عمل 

 اآلباء واألطفال

 & Moodle  إلكتروني  3.4

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

11 
11.1 

نماذج لورش عمل اآلباء 

 واألطفال

 & Moodle  إلكتروني  3.4

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

11.2 
دعم األطفال الناجين من 

 االعتداء الجنس ي

 & Moodle  إلكتروني  3.4

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

11.3 
 & Moodle  إلكتروني  3.4 املباديء التوجيهية

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

12 
12.1 

املجموعات األساسية إلدارة 

 الحالة

 & Moodle  إلكتروني  3.4

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

12.2 
تنمية قدرات األطفال على 

 الحماية الذاتية

 & Moodle  إلكتروني  3.4

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

12.3 
 & Moodle  إلكتروني  3.4 إعادة دمج األطفال الناجيين

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات
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13 
13.1 

 & Moodle  إلكتروني  3.4 املعالجة املطورة للمشكالت

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

 

13.2 
 & Moodle  إلكتروني  3.4 مصفوفة التدخالت

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

 

13.3 
 & Moodle  إلكتروني  3.4 كيفية استخدام الوثيقة

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

 

14 
14.1 

 & Moodle  إلكتروني  3.4 عرض مشاريع الطلبة

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

 

14.2 
 & Moodle  إلكتروني  3.4 عرض مشاريع الطلبة

Teams 

الواجبات 

 واالمتحانات

 

 & Moodle  إلكتروني  3.4 عرض مشاريع الطلبة 14.3

Teams 
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 . أساليب التقييم 23

 التقييم واملتطلبات التالية:يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم املستهدفة من خالل أساليب 

م  املوضوع العالمة أسلوب التقييم
ّ
نتاجات التعل

 املستهدفة للمادة

 املنصة االسبوع

  العاشر 1،2،3.4 جميع مواضيع املادة 30 االمتحانات

  األسبوع الحادي عشر 1،2،3.4 جميع مواضيع املادة 20 الواجبات

  األسبوع الرابع عشر 1،2،3.4 جميع املوضوعات 50 االختبار النهائي
 

 متطلبات المادة .24

 جهاز حاسوب موصول باألنترنت، كاميرا، حساب على املنصة اإللكترونية املستخدمة. كعلى الطالب أن يمتل

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .25

 سياسة الحضور والغياب

 للغياب ب ذن  وعقوبات يتم تطبيق لوائح الجامعة على هذه املادة، في ما يتعلق 
 
بالحضووووووووووووووور، والتقيد باملواعيد، واالمتحانات، واالمتحانات التعويضووووووووووووووية نظرا

 .رى الغش  والسياسات املتعلقة بالواجبات واملشاريع. وينبغي أن يكون الطالب على علم بتلك اللوائح، باإلضافة إلى القوانين واألنظمة األخ

 ات في الوقت املحددالغياب عن االمتحانات وتسليم الواجب -ب

 للغي
 
 ذن  وعقوبات اب بيتم تطبيق لوائح الجامعة على هذه املادة، في ما يتعلق بالحضووووووووووووووور، والتقيد باملواعيد، واالمتحانات، واالمتحانات التعويضووووووووووووووية نظرا

 افة إلى القوانين واألنظمة األخرى.الغش  والسياسات املتعلقة بالواجبات واملشاريع. وينبغي أن يكون الطالب على علم بتلك اللوائح، باإلض

 إجراءات السالمة والصحة -ج

 تطبق قوانين الدفاع الخاصة بالصحة والسالمة العامة وتحت طائلة املسؤولية

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د
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 وس" يتم تطبيق لوائح الجامعة املعلنة على موقع الجامعة الرسمي تحت عنوان " تعليمات منح درجة البكالوري

 إعطاء الدرجات -ه

 درجة لختبار منتصف الفصل 30

 درجة للواجبات واملشروع 20

 درجة لالمتحان النهائي 50

 الخدمات املتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة املادة -و

 المراجع .26

 الكتب املطلوبة، والقراءات واملواد السمعية والبصرية املخصصة:  -أ

  2012اإلسعافات النفسية األولية: دليل العاملين في امليدان، منظمة الصحة العاملية، -

  2017دليل الدعم النفس ي االجتماعي، منظمة أبعاد واالتحاد األوروبي، -

بة ميدانية، ن، منظمة الصحة العاملية، تجر املعالجة املطورة للمشكالت، املساعدة النفسية الفردية للبالغين املتضررين من الضيق في املجتمعات املعرضة للمح -

 (. دراسات في سيكولوجية املسنين. مكتبة النور 2007خليفة، عبد اللطيف )

 

 الكتب املوص ى بها، وغيرها من املواد التعليمية الورقية واإللكترونية.  -ب

 محفوظة للمؤلف. دمشق  (. االسعاف النفس ي األولي لضحايا الصدمات والكوارث. حقوق الطبع2007بركات، مطاع )

 ل. ورشة املوارد العربية. بيروت. نيقوسيا. دعم األطفال في ظروف النزاعات والطوارئ: دليل املعلم/ة واأله(. 2010مرهج، ريتا ) 

 معلومات إضافية .27 

 

 بأول وإعالم الطلبة عبر املنصة 
 
 بالواجبات املطلوبة من هذه املواد.سيتم رفع مواد ودراسات على منصة التعليم األلكتروني أوال

 

 

 

 

 2021-10-10التاريخ: - ---------------------التوقيع:  د. أحمد الشيخ علي     مدرس أو منسق المادة:
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QF-AQAC-03.02.01                                                                                                                   
 

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

 -----------------------------------------------التوقيع د. فراس الحبيس            رئيس القسم: 

 -------------------------------------- التوقيع -------------------------مقرر لجنة الخطة/ الكلية: 

 --------------------------------التوقيع أ.د اسماعيل الزيود           العميد: 

 


