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 جـامعـة الإسـراء 

 كليـة العـلـوم  التـربـويــــــــــة

 خطة مساق  

 علم النفس الشواذ

 

 إلف ًكتترفرً  ،ًالضفررااذ  تشفدم  إلف  كلًاكصف التقيفم  كاسفتداا  كالحذضفر المذضف  فف  شفذ ال السفمك  تعريف :المسفق  وصف 

 كالكتئفذ  القمف  مثف  مف  األدفرً ًالعقممف  كالضفررااذ  كالتكيف  كالضفوك  النفك  كاضفررااذ  كالمراىقف ، لمرفكلف  النفسفم  الضفررااذ 

 تفثثر التف  النفسفم  العكام  تشم  كمذ لالضررااذ ًالنفسم ،ًًدذمسحصذئ ًالاعتمذاااًعم ًالالي ًالتشدمص ًكالًكاإلامذ  كالسمكزكفرنمذ

ً.ًًالعذم ًالصح  ف 

 االهداف

ًمفيك ًالمرضًالنفس ًعم ًالتعرف .1
 ًاسسًالتصني ًلالمراضًالنفسم ًعم ًالتعرف .2
 اذساذ ًالمراضًالنفسم ًالرذل ًتعري ً .3
 انكاعًالضررااذ ًالمتف ًعمييذًعذلممذاًكاعراضيذ.ًمعرف  .4
 التقويم اسقليب

 المطموبة المقدة العالمة الموعد االداة
 +كاجاذ ًالثذلث ًالكحاة+ًًالثذنم ًالكحاة+ًًالكل ًالكحاة %23/3ً25 الكلًالمتحذ 
ًًالرااع ًالكحاة %4/5ً25 الثذن ًالمتحذ  ًًالدذمس ًالكحاة+ ًاحاًالسذاس ًالكحاة+ ًع  ًاحثم  ًكرق  +

 المراضًالنفسم 
 المذاةًكذم  %40ً- يذئ النًالمتحذ 

 DSM 5ترجم ًاحاًالضررااذ ًم ً %10ً- مشذرك ً

ً

 قدةفففففففففالم وى ففمحت

  مقدمة:  االسبوع االول

 ًالشكا ًالنفسًعم ًتعري  -

 مذًىكًالربمع ًكمذًىكًالشذ  -

 تركرًمياا ًعم ًنفسًالشكا  -

الفصل   مدرس المساق

 الدراسي
 

البريد 

 الكتروني
  المسم 

الساعات 

  المكتبية
  اسم المساق

مواعيد 

 المحاضرات
م  رل 

 المساق
 

  متطلب سابك   عدد الساعات
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  مقدمة  االسبوع الثقني:

 العذممك ًف ًمياا ًعم ًنفسًالشكا ً -

 ًذ ًتفسيرًالسمك ًالشذ نظري -

 عالق ًعم ًنفسًالشكا ًاذلعمك ًالدرً  -

  عممية التصني :  االسبوع الثقلث

 ضًالنفسم امذًىكًتصني ًالمًر -

 الدتالفًحكلًاىمم ًعممم ًالتصني  -

 رر ًتصني ًالمراضًالنفسم ًقاممذًكحايثذًا -

  سيةالدليل التشخيصي واالحصقئي  الخقمس لالمراض النف:   االسبوع الرابع

 ًًالتعري ًاوًكمقذرنتوًاذلنسخًالسذاق  -

 DSM 5كمفم ًاستداا ًالً -

  العصبية االضطرابقت النمقئية: االسبوع الخقمس

 ًالعذقذ ًال ىنم  -

 اضررااذ ًالتكاص  -

 التكحا -

 تشش ًالنتاذهًالمصحك ًاذلنشذ ًالزائا -

 اضررااذ ًتعم ًمحااة -

 الضررااذ ًالحركم  -

 واضطرابقت الشخصية  طرابقت الذهقنية االخرى الفصقم واالض: السقدساالسبوع 

 الشدصم ًالفصذمم  -

 ضررا ًالتكى ا -

 اضررا ً ىذن ًقصيرً)مدتصر( -

 اضررااذ ًالفصذ ًالدرً  -

 اضررااذ ًالشدصم  -

  واالكتئقب اضطرابقت ثنقئية القطب: السقبع سبوعاال

 1را ًثنذئ ًالقر ًالضر -
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 2را ًثنذئ ًالقر ًالضر -

 المزاجًالاكرًي -

 مزاجًادرً ًاضررااذ  -

 الكتئذ ًالرئمس  -

  اضطرابقت القمق ولضطرابقت الوسواس القهري : الثقمن سبوعاال

 .قم ًالنفصذل -

 المدذكفًالمحااة -

 القم ًالجتمذع  -

 القم ًالعذ  -

 الكسكاسًالقيرًي -

 نت ًالشعر -

 نت ًالجما -

 اضطرابقت الصدمة والضغوط النفسية: تقسعال سبوعاال

ًاضررا ًالتعم ً -

 PTSDاضررا ًمذاعاًالصام ً -

ًضع ًالنامذجًالجتمذع  -

 االضطرابت التفككية واالضطرابت النفس جسدية: عقشرال سبوعاال

ًاضررا ًاليكم ًالتفككم  -

 الدرفًالتفكك  -

ًاضررا ًالعراضًالنفسًجسام  -

 اضطرابقت التغذية واضطرابت االخراج: حقدي عشرال سبوعاال

ًبمكذ -

 السترجذع -

 ب فقاا ًالشيم ًالعص -

 العصب ً)بكلمممذ(ًالشره -

 التبكلًالالارااي -
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ًالتبرزًالالارااي -

 واضطرابت التصرفضطرابقت النوم ا: قني عشرالث سبوعاال

ًاآلرً  -

 النك ًالمفر  -

 التنفسًالمرتاطًاذضرربذ ًالنك  -

 التحايًكالمعذرض  -

ًالشدصم ًالمضذاةًلممجتمع -

 راب الهوية الجندريةاالضطرابقت واالنحرافقت الجنسية واضط: لث عشرقالث سبوعاال

ًالضررااذ ًالجنسم  -

 اضررااذ ًاليكم ًالجناري  -

ًالنحرافذ ًالجنسم  -

 االدمقن واالضطرابقت المعرفية العصبية: رابع عشرال سبوعاال

ًاامذ ًالكحكل -

 اضررا ًالعتمذاًعم ًالكذفيي  -

 الضررااذ ًالامذنم ًالدرً  -

 الي مذ  -

ًتكسطاضررااذ ًالمعرفم ًالعصبم ًالرئمس ًكالم -

 اضطرابقت اخرى لم تذكر: خقمس عشرال سبوعاال

 + فترة االمتحقنقت النهقئية االسبوع السقدس عشر: مراجعة

 :الرئيسي المرجع

ًAmerican psychiatric Association,  APA (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

disorders, fifth edition, APA. 

 :ةمقترح عربية مراجع

ًالاارًالاكلم ًلالستثمذرا ًالثقذفم .ًالقذىرة،ً،الشكا ًالنفسًعم (.2000ً)ًأحماً،جالل -1
 األنجمك.،ًالقذىرة،سمسم ًاحكثًف ًالشدصم ًكعم ًالنفسًالمرض (2002ً)ًأحما،دذل الًعبا -2

 اارًالمعرف ًالجذمعم .،،ًمصرعم ًالنفسًالمرض (2004ً)مجايًً،عباًهللا -3

 

 :مقترح ًاجنبم ًمراجع
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1. Brachfeld, F. (1999) Inferiority feelings in the individual and the group , Abnormal and 

clinical psychology ;Routledge, London . 

2. Brian D. (2003) practice tests for Durand and Barlow's Essentials of abnormal psychology / 

Essentials of abnormal psychology, Thomson/Wadsworth, Australia.  

3. Richard, P. (2005)Taking sides : Clashing views on controversial issues in abnormal 

psychology, McGraw-Hill/Dushkin, Dubuque, Iowa.  

 

 

 

 

 

 : الشواذ النفس علم لمساق العملية الخطة

 

 

 اليوم

 

 المطلوب عدد الطلبة المشرف المهمة التاريخ

عرض فيديى لحاالت  23/3 االحد

 مرضية

جهاز داتا شى  15 د. خىلة

 والب تىب

عرض فيديى لحاالت  13/4 االحد

 مرضية

جهاز داتا شى  15 د. خىلة

 والب تىب

 الثالثاء 

 

زيارة علمية للمستشفى  15/4

 الىطني لالمراض العقلية 

 - 3 د. خىلة

عرض فيديى لحاالت  22/4 االحد

 مرضية

جهاز داتا شى  15 د. خىلة 

 والب تىب

 االحد

 

عرض فيديى لحاالت  4/5

 مرضية

جهاز داتا شى  15 د. خىلة

 والب تىب

 االحد

 

عرض فيديى لحاالت  11/5

 مرضية

جهاز داتا شى  15 د. خىلة

 والب تىب

 

 

 

 


