
 
 

 

 جـامعـة اإلسـراء 
 كميـة اآلداب

 خـــــطــــــة مـــــســـــــاق
 مدخل إلى العالج النفسي

 

 
 مهيد: ت

    
 ج الفسيللس ييللامع  لاعللع لاللع للل ا الاعلل للع الفسيللمع العملامللع هد الفسيللمع اليللس ي للا   للل   للسل  العللا

للل  يفامللع ال عالللمعن هي هع العللا ج الفسيللس معلل    اللع عللا   األالل اا الفسيللمع هد الاعلفلللة الفسيللمع ال يللامع داا
لفلس عل  اليعلص اع األع اا اييعاام ل ا اليأثي  الفسيمعن داع هفل فأهاا  العا ج الفسيس يااع ايلعاة ا

الا ضمع الفسيمع اليس معلفدع اف ل هد اليعسيف اف ل دايلعاي م عل  يفامع  عالليي م ديقييلت يسلعلع هفضلع ال  
 .البيئع الاقملعن كال دي ا  العا ج لفسيس  ل  زيلاة ف م اإلفيلع لفسيه ديقايا  اكلفليه دقا ايه

  
 أهداف المساق: 

 مه إلى تحقيق األهداف اآلتية: يهدف هذا المساق في مجم
 اع ييع   اللللب عل  ااا س علم الفسس دل ا يسيي هل للا ان -1

 اع ييع   اللللب عل  هيلليب كع اا يع فس العا ج الفسيسن -2

 اع ييادع لاى اللللب الد ة داضقه عع الامسمع العالمع للعا جن -3
 وصف المساق:

ااعااا د  ،دلبمعع العاقع بيع الاعللج دالا يا لمه،  ييفلد  هذا الايلا يع يف العا ج الفسيس داع يل أ
ع دكمسمع ياد   ل عالملت الاعيلسع،دكمسمع يسيي  فظ يلت علم الفسس ل ،دفظ يلت ال عالمع ،االيسلقمع العا مع

 ف ل  العاقع العا معن، داا داع فع قادا الاعللج ،دآلمع عا  ل ،الا كلع عفا االفيلع
 

 :ة لممادةاألهداف الرئيس
يسيللي  األالل اا الفسيللمع افللذ اليلل ع الثلللاع ع لل  دقيلل  اليلل ع لعللل  اليلللد  اليللل يعس  اللللللبهع ييعلل    -1

 الداقا دالع  يعن
 ع فس عالمع العا ج الفسيسنت ال ئميهع ييع   اللللب عل  الابلائ داأليليمل -2

  الفصل الدراسي  مدرس المساق
  القسم  البريد اإللكتروني
  اسم المساق  الساعات المكتبية

  م  المساقرق  مواعيد المحاضرات
  متطمب سابق   عدد الساعات



 ج الاعيلسللع فللس دعللل  هيلللليب العللا ،هع ييعلل   اللللللب عللل  الاسلللهمم األيليللمع لفظ يلللت العللا ج الفسيللس -3
 يلك الفظ يلت يبعًل لاضل ابلت الاعيلسعناقااات ضد  

 
 :محتويات المساق

 فترة االمتحان أنشطة مقترحة ومالحظات الموضوع الفترة الزمية األسبوع
/ 01/ 4102 االول 42-01    يع يف بللعا ج الفسيس 

2/00/4102-4 التاني     الفظ يلت اليلدكمع 

00/00/4102-9 التالت    الفظ يلت الظله ايمع 

41/00/4102-02 الرابع     الفظ يلت الاع فمعن 

42/00/4102-40 الخامس فترة إجراء االختبار  52/11/5112  
 األول

2/04/4102-01/00 السادس    

00/04/4102-2 السابع يلبيت اياافس فس +  الفظ يلت الاع فمعن 
 اعيب  علم الفسس

 

 الثامن
02-01/04/4102  

الفظ يلللللللللللللللللللللللللللللللللللللت  -1
 ن+ اإلفيلفمعن

 

يلبيت اياافس فس اعيب  
 علم الفسس

 

40/42/04/4102 التاسع    الفظ يلت اليقليلمع 

-/41/04 العاشر 

0/0/41024102  

فترة االختبار  01/15/5112 
 الثاني

1/0/4102-2 الحادي عشر    

02/0/4102-00 الثاني عشر    االفييلئمع داليدفميمع الفظ يلت 

44/0/4102-01 رالثالث عش يلبيت اياافس فس اعيب   االفييلئمع داليدفميمع الفظ يلت 
 علم الفسسن

 

49/0/4102-42 الرابع عشر    مراجعة 

الخامس 
 عشر

0-2/4/4102 فترة إجراء    
 االمتحان النهائي

السادس 
 عشر

1-04/4/4102    

 
 :متطمبات المادة

 25/11/2114  نعااع 25: د األايقلع الا -
 12/2114-31   نعااع 25: الثلفسلع ايقالا -
 نعاالت11 :الا ل كع دالدا بلت -
 مكلف كع لللب فس   ح الاة دميمم بفل  عل  يقضي ه دل ييع األاا ن *
 يقااه ال لاعع  نعااع 40: ف لئسالايقلع الا -
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  الا    ال ئمس:
 األ اعن-عالع ،اا  السك  ن  لا دالعا ج الفسيسفظ يلت اإل ،(2112دمحم قليم عباهللا ) ن3
 

 اداق  افي فت:
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=143638 
 http://books.google.jo/books?id=-jPnQFlxC6QC&pg=PT  

 
 آلية تدريس المساق: 

 والحوارالمعتمدة عمى األسئمة   المحاضرات الصفية . 

  المناقشات الصفية القائمة عمى العصف الذهني بشكل فردي وجماعي وهذا يتطمب التحضير المسبق
 قبل موعد المحاضرة.

 .تفعيل االنترنت والمكتبة لالطالع عمى الجديد في الموضوع 

 .غناء محتويات المساق  مبادرات الطمبة الثراء وا 

 مالحظات هامة:
 قراءات الواردة في الخطة خالل مسيرة الفصل الدراسي حسب يمكن إضافة أو استبدال بعض ال

الضرورة وبما يخدم موضوعات المساق بشكل أفضل وهناك عدد من القراءات االثرائية التي سوف 
 يتم تزويدكم بها خالل المساق. 

 

 بالتأخير يتعمق فيما الجامعة قوانين وفق المحاسبة وستتم المحاضرات بمواعيد االلتزام ضرورة 
 الغياب.و 

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=143638
http://books.google.jo/books?id=-jPnQFlxC6QC&pg=PT

