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 لمادةالعامة ل معلوماتال

 األسري والمجتمعيالعنف علم نفس اسم المادة:

 01074135 رقم المادة:

 معتمده ساعات 3 الساعات المعتمدة:

 )ن،ر( 3:30-2 ساعات التدريس:

 مناهج البحث في علم النفس المتطلبات السابقة:

 بكالوريس علم النفس البرنامج األكاديمي:

 07 رمز البرنامج األكاديمي:

 االسراء الجامعة:

 االداب الكلية:

 علم النفس القسم:

 الثانيه مستوى المادة:

 ، االول2019/2020 :الحالي العام األكاديمي والفصل الدراسي

 البكالوريس المؤهل األكاديمي:

 ال يوجد األقسام األخرى ذات العالقة بالمادة:

 العربيه لغة التدريس:

 9/10/2019 تاريخ وضع الخطة / تاريخ مراجعتها:

 المادة:منسق 

 د.حنان جميل هلسهمنسق المادة:اسم 

 28 :رقم المكتب

 ال يوجد :فرقم الهات

 ث 3-4ن،ر/ 2-1،خ / 1-12ح, / 3-2:ساعات المكتبيةال

 hanan.halaseh@iu.edu.jo ل  االيمي

 مدرسو المادة

 د.حنان جميل هلسة :اسم المدرس

 28:رقم المكتب

 ال يوجد :رقم الهاتف

 :الساعات المكتبية

 hanan.halaseh@iu.edu.joااليميل

 وصف المادة

النظريات النفسية للعنف  –ضحايا العنف األسري والمجتمعي  –مفهوم العنف االسري والمجتمعي: طبيعته، أسبابه، أنواعه 

طرق الوقاية من  –العنف األسري والمجتمعي من منظور إسالمي  –نماذج من العنف األسري والمجتمعي  –المجتمعي والفردي 

 .العنف االسري و المجتمعي

 

 (الكاتب، الناشر، الطبعة، السنة، الموقع االلكتروني)الكتاب المعتمد 

 دار وائل للنشر ، عمان.–( المدخل الى علم النفس االجتماعي، ترجمة ياسمين حداد واخرون2001مكفلين وغروس.) .1
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 (الكاتب، الناشر، الطبعة، السنة،الموقع االلكترونيالمراجع )

 الموصى بها لمرئيةأو االمسموعة المواد أو القراءات المطلوبة،الكتب 

عبز 302. رقم التصنيف 1(. علم النفس االجتماعي. دار زهران للنش والتوزيع ،عمان ط2008الزعبي، احمد محمد.) -  

كتاب العنف في عالم متغير الجزء الثاني اصدار جامعة ام  القرى مكة المكرمة، السعودية.  (2014االل ،زكريا يحي .) -     
 المصدر االنترنت

بوالحسن ورقة عمل  بعنوان وقاية ومعالجة العنف األسري من اوراقي الخاصةاالسيد، محاسن  -  

 

 (CEOs) :أهداف المادة التعليمية

  .1 المجتمعيالعوامل المؤديه للتعصب والعنف تمييز 

  .2 العوامل المؤديه للعنف االسريه التعرف على 

  .3 سيكولوجيه المعُنف والضحيهالتعرف على 

  .4 الحد من العنفمعرفة العوامل التي تؤدي الى 

 5.  

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 
االسهام في تحقيق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)التعلم للمادة ت مخرجا

 

 A المعرفة والفهم

A,f,g 1،2  اسباب العنف المجتمعي واالسريالتعرف على A1 

   A2 

   A3 

 B المهارات الذهنية

F,g 4 مع حاالت العنف بشقيه االسري والمجتمعي امتالك المهارة في التعامل B1 

   B2 

   B3 

 C المهارات الخاصة بالمادة

f 2,3  التواصل مع المؤسسات المدنيه لحل المشكلهان يعرف كيفية C1 

   C2 

   C3 

 D القابلة للنقلالمهارات 

b 3 تمييز الشخصيه العنيفه ولالسويه D1 

   D3 
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االسهام في تحقيق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)التعلم للمادة ت مخرجا

 

   D3 

 

 المادة الدراسية والجدول الزمني لها ىمحتو

 الموضوع األسبوع نتاجات التعلّم المتحققة

لتعصبا-العنف المجتمعي  .1   التعصب تمييز سلوك    

العوامل التى تحد من التعصب تمييز ا  الحد من التعصب  .2 

السلوك العدوان ومعنى االرهابما هو  الرهابا-السلوك العدواني  .3   

من العدوانالحد   
4.  

كيفية الحد من السلوك 

 العدواني

اهمية االعالمدور و   

5.  

تأثير وسائل االعالم على 

السلوك المساند والسلوك 

 العدائي اجتماعيا

اشكال العنف االسري واسبابهتمييز ا  
6.  

انماطه -العنف االسري

 واشكاله

اشكال العنف االسري واسبابهتمييز   اسباب العنف  .7 

 تفسير العنف االسري
8.  

االتجاهات النظريه في 

 تفسير العنف

 نتابع االتجاهات النظريه  .9 ان يمتلك معرفة عامه في تفسير العنف االسري

الخرافات االجتماعيه المرتبطه في العنف ضد المرأهيمييز  
10.  

العنف ضد المرأه 

 والخرافات المرتبطه به

 يمييز شخصية المعنِف والمعنفه
11.  

سيكولوجية المرأة المعنفه 

المعنف لوالرج  

سلوك العنف ضد المسنين واالطفالما هو    
12.  

العنف ضد المسنين 

 واالطفال

التي تحمي االنسان من العنفالتعرف على االتفاقيات الدوليه   
13.  

اتفاقيات حقوق الطفل 

 والمرأة

  اساليب للحد من العنف االسريمعرفة  
14.  

كيفية الحد من العنف 

 االسري

 امتالك  مهارة التواصل مع المؤسسات المعنية بالحماية من العنف

  .15 امتالك مهارة للقاء االبحاث امام الطالب

تقارير زيارات الميدانيه 

الداعمه لالسر للمؤسسات 

 المعنفه

 االمتحان النهائي  .16 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية

 

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

 المحاضرات
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 السياسات المتبعة بالمادة

سياسة الحضور والغياب -أ  

ن الساعات المقررة للمادة.م%( 15ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر 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  

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

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

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

 متطلبات المادة

 زيارات ميدانيه للمؤسسات المدنيه والحكوميه لحماية األسر من العنف االسري.

 

 

أداء الطلبة المستخدمة في المادةأدوات تقييم   

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب 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 ☐

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

 والمهارات والسلوكيات التي يكتسبها الطالب أثناء تقدمهم من خالل البرنامج.

  .a اكتساب المعرفة األساسية بفروع علم النفس المختلفة -

  .b . سيرمظاهر السلوكاإلنساني ومراحل النمو الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعيفت-

. النفسية وتفسيرها وتطبيق االختباراتإعداد  -  c.  

. القدرة على التشخيصوالعالج اإلكلينيكي في أساليبه المختلفة -  d.  

. القدرة على كتابة األبحاث النفسية والتقارير اإلكلينيكية  e.  

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

واتخاذ القرارات ومهارة حل المشكالتالقدرة على معالجة المعرفة   g.  

. تفسير العمليات الحسية والعقلية في ضوء المعايير المعاصرةالقدرة على   h.  

والتواقيع  ولونؤالمس  

 
. حنان جميل هلسةد رئيس القسم  منسق المادة 

 التوقيع  التوقيع 

0192-10-9 التاريخ   التاريخ 

 

 


