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 لمادةالعامة ل معلوماتال

 التدريب الميداني اسم المادة:

 01074241 رقم المادة:

 معتمدةساعات  9 الساعات المعتمدة:

 لرشيدتدريب في مركز مستشفى ا االثنين واألربعاء  2 – 8   سبوعيااساعة  12 ساعات التدريس:

 المدخل إلى العالج النفسي المتطلبات السابقة:

 البكالوريوس في علم النفس البرنامج األكاديمي:

 07 رمز البرنامج األكاديمي:

 اإلسراء الجامعة:

 اآلداب الكلية:

 علم النفس القسم:

 سنه رابعة مستوى المادة:

 الفصل األول  2019/2020 :الحالي العام األكاديمي والفصل الدراسي

 ..... المؤهل األكاديمي:

 ........ األقسام األخرى ذات العالقة بالمادة:

 العربية لغة التدريس:

 6/10/2019 تاريخ وضع الخطة / تاريخ مراجعتها:

 منسق المادة:

 د. سامي المصاروه منسق المادة:اسم 

 27:رقم المكتب

 2435:فرقم الهات

 1-12 الخميس       1-12،  11-10 الثالثاء       4-3 الثنينا     11-10،  9-8 االحد :ساعات المكتبيةال

 Sami.almassarweh@iu.edu.jo:االيميل

 مدرسو المادة

 المصاروهد. سامي :اسم المدرس

 27:رقم المكتب

 2435:رقم الهاتف

 1-12 الخميس       1-12،  11-10 الثالثاء       4-3 الثنينا     11-10،  9-8 االحد :الساعات المكتبية

 edu.joSami.almassarweh@iu. االيميل

 وصف المادة

ختباارات اساتخدام عادد مان ادوات التشاخيم وجماع المعلوماات : اال –تطبيق المبااد  واألساس النيرياة التاي درساوها فاي الميادان 

ت، تطبياق ات والبيانااالنفسية، المقابلة اإلكلينيكية، دراسة الحالة، مهارات تفسير وتحليل النتائج المستخلصة مان ادوات جماع المعلوما

حا  علماي منهجاي بكتاباة  –قياة للخادمات النفساية تطبيق المبااد  األخال –كتابة التقارير اإلكلينيكية  –بعض االختبارات االسقاطية 

 في مجال علم النفس.
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 (الكاتب، الناشر، الطبعة، السنة، الموقع االلكتروني)الكتاب المعتمد 

 حسب مشروع التخرج .1

 (الكاتب، الناشر، الطبعة، السنة،الموقع االلكترونيالمراجع )

 الموصى بها لمرئيةاو االمسموعة المواد او القراءات المطلوبة،الكتب 

 حسب ما هو مطلوب في مشروع التخرج 

 

 (CEOs) :اهداف المادة التعليمية

  .1 ممارسة المهارات اإلرشادية لتقديم خدمات وقائية نفسية مختلفة على المستوى الفردي والجماعي.

  .2 النفسية.تطبيق اساليب جمع المعلومات والبيانات ) دراسة الحالة، المقابلة، واالختبارات 

  .3 اكتساب القدرات على تقييم شخصية المتدرب في الجوانب النفسية والسلوكية.

  .4 تطوير بعض السمات الشخصبة الالزمة للمتدرب كالثقة بالنفس والجراة والتفاعل اإلجتماعي.

  .5 استخدام مهارات االتصال الناجح والفعال في بيئة التدريب الميداني.

  .6 التقارير النفسية والنماذج الالزمة إلدارة الخدمات النفسية.التمكن من كتابة 

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 
االسهام في تحقيق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 اهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)التعلم للمادة ت مخرجا

 

 A المعرفة والفهم

a 1   مهارة واساليب تقديم المعلوماتاتقان. A1 

f 3 .اتقان مهارة واساليب اإلرشاد النفسي الفردي والجماعي A2 

   A3 

 B المهارات الذهنية

g   ,  h 5 .تقديم خدمة التوجيه األسري الوقائي B1 

g   ,  h 4 االسشارة ألولياء األمور والمعلمين. تقديم خدمة B2 

   B3 

 C المهارات الخاصة بالمادة

c 2  ،6 
خصية، جمع البيانات باستخدام الوسائل المختلفة ) المقابلة الشمهارات واساليب 

 االختبارات النفسية، ودراسة الحالة(.

C1 

d 3  ،4 .القدرة على تقديم اإلرشاد الوقائي C2 

   C3 
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االسهام في تحقيق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 اهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)التعلم للمادة ت مخرجا

 

 D القابلة للنقلالمهارات 

b   , c  ,  d  , e 2   ،6 
 ن خاللم االختبارات النفسيةإعداد وتطبيق والقدرة  تفسير مياهر السلوك اإلنساني

 .كتابة األبحا  النفسيةو التشخيم والعالج  اإلكلينيكي

D1 

   D3 

   D3 

 

 المادة الدراسية والجدول الزمني لها ىمحتو

 الموضوع األسبوع نتاجات التعلّم المتحققة

 صياغة عنوان مشروع التخرج بطريقة صحيحة.
1.  

وتحديد  االجنماع مع الطلبة

 عناوين مشاريع التخرج.

 MMPIاتقان المصطلحات الهامة المتعلقة بعلم النفس وخاصة باختبار 
2.  

دورة في مصطلحات في 

 علم النفس

 .وطريقة تطبيقة  MMPIتوضيح اهمية اختبار 
3.  

التدريب على اختبار 

 MMPIالشخصية

 MMPIالتطبيق العملي الختبار 
4.  

التطبيق العملي على 

MMPI اختبار   

 باراتتفسير مياهر السلوك اإلنساني والقدرة إعداد وتطبيق االختاتقان مهارة 

  .5 ة.النفسية من خالل التشخيم والعالج  اإلكلينيكي و كتابة األبحا  النفسي

التدريب الميداني في     

مستشفى الرشيد للطب 

 النفسي واإلدمان

 باراتإعداد وتطبيق االختاتقان مهارة تفسير مظاهر السلوك اإلنساني والقدرة 

  .6 .ةالنفسية من خالل التشخيص والعالج  اإلكلينيكي و كتابة األبحاث النفسي

التدريب الميداني في     

مستشفى الرشيد للطب 

 النفسي واإلدمان

ت بارااتقان مهارة تفسير مظاهر السلوك اإلنساني والقدرة إعداد وتطبيق االخت

  .7 .ةوالعالج  اإلكلينيكي و كتابة األبحاث النفسيالنفسية من خالل التشخيص 

التدريب الميداني في     

مستشفى الرشيد للطب 

 النفسي واإلدمان

ت بارااتقان مهارة تفسير مظاهر السلوك اإلنساني والقدرة إعداد وتطبيق االخت

  .8 .ةالنفسية من خالل التشخيص والعالج  اإلكلينيكي و كتابة األبحاث النفسي

الميداني في     التدريب 

مستشفى الرشيد للطب 

 النفسي واإلدمان

ت بارااتقان مهارة تفسير مظاهر السلوك اإلنساني والقدرة إعداد وتطبيق االخت

  .9 .ةالنفسية من خالل التشخيص والعالج  اإلكلينيكي و كتابة األبحاث النفسي

التدريب الميداني في     

مستشفى الرشيد للطب 

 النفسي واإلدمان

ت بارااتقان مهارة تفسير مظاهر السلوك اإلنساني والقدرة إعداد وتطبيق االخت

  .10 .ةالنفسية من خالل التشخيص والعالج  اإلكلينيكي و كتابة األبحاث النفسي

التدريب الميداني في     

مستشفى الرشيد للطب 

 النفسي واإلدمان

 باراتوتطبيق االختاتقان مهارة تفسير مظاهر السلوك اإلنساني والقدرة إعداد 

  .11 .ةالنفسية من خالل التشخيص والعالج  اإلكلينيكي و كتابة األبحاث النفسي

التدريب الميداني في     

مستشفى الرشيد للطب 

 النفسي واإلدمان

متابعة كتابة مشروع   .12 القدرة على كتابة األبحاث النفسية والتقارير اإلكلينيكية.
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 التخرج

 النفسية والتقارير اإلكلينيكية. القدرة على كتابة األبحاث
13.  

متابعة كتابة مشروع 

 التخرج

 القدرة على كتابة األبحاث النفسية والتقارير اإلكلينيكية.
14.  

متابعة كتابة مشروع 

 التخرج

 القدرة على كتابة األبحاث النفسية والتقارير اإلكلينيكية.
15.  

متابعة كتابة مشروع 

 التخرج

 مناقشة مشروع التخرج  .16 النفسية والتقارير اإلكلينيكية.القدرة على كتابة األبحاث 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية

 

 يتم تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:

 المحاضرات

 مختبر عملي√

 دريب عملي في المستشفىت  √

 تقارير اكلينيكية√

 مشروع تخرج√

 الكتروني -مختبر عملي 

 

 السياسات المتبعة بالمادة

سياسة الحضور والغياب -أ  

ن الساعات المقررة للمادة.م%( 15ال يسمح للطالب بالتغيب عن اكثر من )  

لغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحددا -ب  

  المدرسبناًء على موافقة األول والثاني االمتحان  إعادةيمكن. 

 يلتزم الطالب بتسليم الواجبات في الوقت المحدد. 

إجراءات السالمة والصحة -ج  

.)اإلجراءات التأديبية( لغش والخروج عن النظام الصفيا -د  

 .سوف يؤدي الغش واالنتحال وسوء السلوك إلى درجة الصفر واتخاذ المزيد من اإلجراءات التأديبية 

إعطاء الدرجات -ـه  

 المنزلية عبر اإلنترنت من خالل نيام التعليم اإللكتروني. سيتم نشر جميع الواجبات 

  ساعة وسيتم تسليم اوراق االمتحانات المحددة للطالب. 72سيتم وضع عالمة على االمتحانات في غضون 

المختبرات ، المكتبة  لخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادةا -و  
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 متطلبات المادة

 مشروع تخرج،  مختبر عملي  ،   تقارير اكلينيكية،   مستشفىتدريب عملي في ال

 

 أدوات تقييم أداء الطلبة المستخدمة في المادة

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل اساليب التقييم والمتطلبات التالية:

 .االمتحان  األول 

 .االمتحان  الثاني 

 .االمتحان الكتابي النهائي

 .االختبارات القصيرة ☐

 .الواجبات☐

 .مشاريع تكاملية√ ☐√

 .حاالت دراسية√ ☐√

 .التقارير المكتوبة√ ☐√

 .التفاعل والمشاركة اثناء المحاضرة ☐

 .التفاعل والمشاركة بالمختبر ☐

 .العروض التوضيحية ☐

 .االختبارات الشفهية ☐

 اخرى  ☐

 :(PLOs) مخرجات البرنامج التعليمية
 ق بالمعرفةذه تتعلهتعلُّم البرنامج ما يُتوقع من الطالب معرفته ويكونوا قادرين على القيام به بحلول وقت التخرج. تصف نتائج 

 والمهارات والسلوكيات التي يكتسبها الطالب اثناء تقدمهم من خالل البرنامج.

  .a المعرفة األساسية بفروع علم النفس المختلفة اكتساب

  .b اإلنساني ومراحل النمو الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي.تفسير مظاهر السلوك 

  .c وتطبيق االختبارات النفسية وتفسيرها عدادإ

  .d القدرة على التشخيص والعالج  اإلكلينيكي في أساليبه المختلفة.

  .e القدرة على كتابة األبحاث النفسية والتقارير اإلكلينيكية.

  .f تطوير الذات ومهارات التواصل االجتماعي.القدرة على تطوير استراتيجيات 

  .g على معالجة المعرفة واتخاذ القرارات ومهارة حل المشكالت القدرة

  .h .على تفسير العمليات الحسية والعقلية في ضوء المعايير المعاصرة القدرة

والتواقيع  ولونؤالمس  

 منسق المادة د. سامي المصاروه رئيس القسم د. مالك الخطبا

 التوقيع  التوقيع 

7/10/2019  التاريخ 6/10/2019    التاريخ 

 

 


