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 1. اسم المادة عمم النفس لطب األسنان

 2. رقم المادة 2307271

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات 2
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات 2

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج بكالوريوس

 6. رقم البرنامج 7

 7. لجامعةاسم ا األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم عمم النفس

 10. مستوى المادة متطمب كمية اجباري

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الثاني/  8102/8102

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة طب األسنان

 14. تدريسلغة ال نجميزيةالمغة اال

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  8102 \شباط 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ربعاءاإلثنين و األ 1::01-1::2قسم عمم النفس

1444667:78 
arafat.da@hotmail.com 

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ربعاءاإلثنين و األ 1::01-1::2قسم عمم النفس

2444667770 
arafat.da@hotmail.com 

 

 وصف المادة .71
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 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
وي األسس البيولوجية لمسموك والعمميات العقمية، بما في ذلك اإلحساس واإلدراك والدوافع، واالنفعاالت، ونمو الشخصية، ومظاىر السموك الس

 والسموك الشاذ.
 

 
 نتاجات تعلمهاالمادة وتدريس أهداف  19.

 :األىداف -أ
تيدف ىذه تامتدة عموما الة اكساب الطالب المعرفة الالزمة حول العالقة ما بين مينة طب األسنان من جية، وما بين األبعاد النفسية 

 واالجتماعية الواجب اإلحتياط ليا ومتابعتيا أثناء العمل في مينة طب األسنان.
 
 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءب عند نتاجات التعّمم: يتوقع من الطال -ب

 فيم العالقة بين العمل في طب األسنان وعمم النفس .0
 فيم األبعاد النفسية المؤدية الى تقديم خدكات أكثر مينية .8
 معرفة آليات التواصل الجيد والسيء مع المرضى بما يضمن تقديم خدمات أكثر تميزا .:
 تطوير أخالقيات عمل أكثر مينية .7
 عض المشاكل األسنان ذات منبع نفسيتفسير ب .7
 وضع خطط عالجية تتناول في مضمونيا عوامل نفسية ذات عالقة .6

 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

Butcher, J. N., 
Mineka, S., & 

Hooley, J. M. 
(2013), Abnormal 

psychology 

الحوار و التفاعل 
 االيجابي

المعمومات العممية 
 التمييدية

مقدمة في عمم  األول داليا عرفات
 النفس

Butcher, J. N., 

Mineka, S., & 
Hooley, J. M. 

(2013), Abnormal 

psychology 

الحوار و التفاعل 
 االيجابي

المعمومات العممية 
 التمييدية

مقدمة لمختمف  الثاني داليا عرفات
 ميادين عمم النفس

Butcher, J. N., 
Mineka, S., & 
Hooley, J. M. 

(2013), Abnormal 

psychology 

الحوار و التفاعل 
 االيجابي

المعمومات العممية 
 التمييدية

مقدمة لمدراس عمم  الثالث داليا عرفات
 النفس المختمفة

Butcher, J. N., 

Mineka, S., & 
Hooley, J. M. 

(2013), Abnormal 

psychology 

الحوار و التفاعل 
 االيجابي

المعمومات العممية 
 التمييدية

مقدمة لمدراس عمم  الرابع داليا عرفات
 النفس المختمفة

Butcher, J. N., 
Mineka, S., & 

Hooley, J. M. 

(2013), Abnormal 
psychology 

الحوار و التفاعل 
 االيجابي

التعرف عمى أعراض 
ضطرابات النفسية اال

 وكيفية التعامل معيا

أكثر اضطرابات  الخامس داليا عرفات
 النفسية انتشارا

Taylor, S. E. ( 

2018), Health 

Psychology (10th 
ed.). 

الحوار و التفاعل 
 االيجابي

كشف الخوف والقمق 
 وكيفية التعامل معيم

الخوق والقمق في  السادس داليا عرفات
 مينة طب األسنان

Taylor, S. E. ( 

2018), Health 

Psychology (10th 
ed.). 

الحوار و التفاعل 
 االيجابي

كشف الخوف والقمق 
 وكيفية التعامل معيم

الخوق والقمق في  السابع داليا عرفات
 مينة طب األسنان

Taylor, S. E. ( 

2018), Health 

Psychology (10th 
ed.). 

الحوار و التفاعل 
 االيجابي

النفسي  مفيوم الضغط
عند المريض واالخصائي، 

 ومصادره، وكيفية ادارتو

الضغط النفسي  الثامن داليا عرفات
 وأمراض األسنان

Taylor, S. E. ( 

2018), Health 

Psychology (10th 

ed.). 

الحوار و التفاعل 
 االيجابي

لتعرف عمى عتبة األلم ا
 وتعبيراتيا وقياسيا

 وعتبة األلم وقياس التاسع داليا عرفات

Taylor, S. E. ( 

2018), Health 

Psychology (10th 
ed.). 

الحوار و التفاعل 
 االيجابي

عمى أنواع  فالتعر 
 األلم و اليات إدارتو

أنواع األلم وأليات  العاشر داليا عرفات
 ادارة األلم

Taylor, S. E. ( 

2018), Health 

Psychology (10th 

ed.). 

الحوار و التفاعل 
 االيجابي

التعرف عمى نماذج 
وأبعاد العالقة بين 
 الطبيب والمريض

العالقة بين  الحادي عشر داليا عرفات
األخصائي 

 والمريض
Taylor, S. E. ( 

2018), Health 

Psychology (10th 
ed.). 

الحوار و التفاعل 
 االيجابي

التعرف عمى أسباب 
والعوامل المؤثرة في 

 مص اإلبيام

عبدات الفمية ال الثاني عشر داليا عرفات

 السيئة

Taylor, S. E. ( 

2018), Health 

Psychology (10th 

ed.). 

الحوار و التفاعل 
 االيجابي

التعرف عمى أسباب 
والعوامل المؤثرة في 

 التدخين

العبدات الفمية  الثالث عشر داليا عرفات

 السيئة

Taylor, S. E. ( 

2018), Health 

Psychology (10th 
ed.). 

فاعل الحوار و الت
 االيجابي

مراجعة مينة طب 
األسنان والعالقة 
بينيا وبين عمم 

 النفس

مراجعة مينة طب  الرابع عشر داليا عرفات
األسنان والعالقة 
بينيا وبين عمم 

 النفس
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: يسيةالنشاطات واالستراتيجيات التدر تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 التواصل و التفاعل اإليجابي لمطمبة

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
موعد المحبضرة( - 7/7/0202% ) 72امتحبن منتصف الفصل    

%72أعمبل الفصل   

% 72امتحبن نهبئي   

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 ) تطبيق التعميمات ذات الصمة بذلك( والغياب سياسة الحضور -أ

 ) تطبيق التعميمات ذات الصمة بذلك(الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 ) تطبيق التعميمات ذات الصمة بذلك(والصحة إجراءات السالمة -ج

 ) تطبيق التعميمات ذات الصمة بذلك(ام الصفيالغش والخروج عن النظ -د

 ) إعالن عنيا و مناقشتيا مع الطمبة(إعطاء الدرجات -ه

 )ايتخدام الخدمات المتاحة قي الجامعة و القسم(تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 ات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب()المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيمصادر التعّمم والتعميم  .02

 مكتبة الجامعة األردنية

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
Taylor, S. E. ( 2018), Health Psychology (10

th
 ed.). McGraw-Hill Education. 

 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
American Psychiatric Association. (2013), Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). 

Washington, DC: Author 

Ayer, W. ( 2005) Psychology and Dentistry: Mental Health Aspects of Patient Case. Charles Thomas: USA 

Ayer, W., Hirschman, R. ( 1972) Psychology and Dentistry: Selected Readings. Charles Thomas: USA 

Bhat, S. & Basson, W. (2013) perceived Stress of dental students. Journal of psychology in Africa. 23(4): 647-

650 
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Butcher, J. N., Mineka, S., & Hooley, J. M. (2013), Abnormal psychology. Boston: Pearson. 

H mud R., & Walsh L. J. (2009) Dental Anxiety: Causes, complications and management approaches. Journal 

of Minimum Intervention in Dentistry. 2(1):67-77 

 معمومات إضافية 26.

 
 
 

 

 ------------------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  يا عبد الرحيم عرفاتدالمنسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

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

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


