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 المعمومات العامة:  ووً 
 جاهعت هؤتت: اسن الجاهعت  عمم النفس السريري:اسن الوادة  

 الطب: الكليت  ساعتاى: عدد الساعاث الوعتودة 

 القسن :  1507201: رهز الوادة 

 2018/2019: الفصل الدراسي والعام الجاهعي  فارس الصرايره. د: اسن الودّرس 

 السنت الثانيت: هستوى الوادة  الساعاث الوكتبيت : 

 هداف المادة الدراسية :  انياً 
  علم النفس السرٌريوصف طبٌعة وفلسفة ونطاق  
  وما ٌتعلق به من مفاهٌم علم النفس السرٌريتعرٌف  
 ًمناقشة مفهوم الصحة العقلٌة والمرض العقل 
  وصف مهارات االتصال العالجٌة الالزمة للتفاعل مع المرضى الذٌن ٌعانون من 

 االضطرابات النفسٌة
  مناقشة مفاهٌم الصحة النفسٌة العقلٌة والنظرٌات والتدخالت العالجٌة المحددة 

 المستخدمة مع المرضى
  ،المقارنة بٌن النظرٌات المحددة واألطر والبحوث ذات الصلة بالسلوك والمسببات

 وإدارة القضاٌا السلوكٌة واالضطرابات النفسٌة المحددة الحد
  تحلٌل العالقة بٌن المسائل الثقافٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والروحٌة فً التقٌٌم 

 النفسً والتشخٌص والتخطٌط، والعالج والتقٌٌم المتعلقة بالمرضى 
  وصف أهمٌة تعاون االطباء مع غٌرهم من المهنٌٌن فً نظام الرعاٌة الصحٌة 

 النفسٌة لتوفٌر الرعاٌة لخدمة المرضى الذٌن ٌعانون من اضطرابات نفسٌة
 اكتساب المعرفة حول طرق العالج المختلفة وتطبٌقاتها  
 ًاالمراض  بشكل صحٌح لوصف اعراضاستخدام مصطلحات الطب النفس 

 النفسٌة 
  تطبٌق مكونات التقٌٌم النفسً الشامل، بما فً ذلك قٌاس وتطبٌق االختبارات

النفسٌة المختلفة 

 (الخطة التفصيمية لممادة الدراسية ومصادر التعمم : ) ال اً 
Topics to be Covered  

Lectures 

Introduction  

Definitions fields of psychology and aims in relation medicine, 

determinant of behavior. 

Instincts 

Concepts, motives, drives and nature of instinctual behavior 

development 

Ethology and human behavior 

Needs according to Maslow 

Higher mental processes 

 Perception (definition, influence, attention, and disorders of 

perception, illusions and hallucinations) 
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Memory (definition, mechanism and influencing factors, forgetting and 

disorders) 

Thinking (definition, characteristics, concepts, symbols, abstract 

factors disorders) 

Learning (definition, modes, classical and operant conditioning 

modeling and cognitive, principles of conditioning, reinforcement 

principles, implication and fear formation) 

Emotion 

Definition, aspects, theories, psychophysiology, emotion and 

learning 

Relation between mind and body 

Psychosomatic medicine, experiments, human diseases 

Personality 

Concept, approaches in understanding determinants of personality, 

(internal influencing factors, genetics, constitution,..,) external 

determinants, (family, school, society, illness,..) 

Anxiety Disorders 

Concepts, factors, coping 

Schizophrenia and other psychotic disorders 

 Concepts, etiological factors, types, … 

Mood disorders 

Concepts, factors, coping 

Eating disorders 

Concepts, factors, coping 

Cognitive disorders 

 Concepts, factors, coping 

Mental defense mechanisms 

 Definitions, characteristics, types,…. 

Doctor – patient relationship 

Patient role, doctor role,  

Sleep pathophysiology 

Definition, sleep cycle,.. 

Treatment modalities 

Types of psychotherapies,…. 
 

                             Learning resources 
1. Hunsley, J., & Lee, C.M. (2014). Introduction to clinical        
psychology (2nd ed.). Hoboken: Wiley & Sons 
2. Synopsis of Psychiatry, 8th Edition, Kaplan H. & Sadock B. 
(1998)  
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3. Human Behavior: An Introduction for Medical Students, 
Stoudemire, Alan 3rdEdition, 1997, Lippincott  
4. Behavioral Science in Medicine, B Fadem. Lipincott Williams & 
Williams, 2003 

 : طرائق واستراتيجيات التدريس المتاعة في تنفيذ الخطة الدراسية: رااعاً 
No  الطرائق واوستراتيجيات والوسائل 

 المحاضرات النظرٌة 1

  

 (تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطماة وفقها خالل الفصل الدراسي ): ساليب التقويم: خامساً 
No  مالحظات  )%(نساة الدرجة إلى درجة  التقييم النهائيطايعة التقييم 

1 
اومتحان 

النصف فصمي 
 امتحان شامل من نوع  سئمة متعددة الخيارات من العالمة النهائية % 40

2 
اإلمتحان 
النهائي 

العالمة النهائية % 60
امتحان شامل يجرى في نهاية العام الدراسي من 

 نوع  سئمة متعددة الخيارات 
  %(100) المجموع الكمي

 

 إرشادات عامة : اً سادس

No  ،سياسة الحضور والغياب، التغيب عن اومتحانات، قاول األعذار................ 

رة من جامعة مؤتة والموجودة فً دلٌل الطالب لكلٌة الطب قتتبع كافة التعلٌمات الجامعٌة الم 1
(2014 )
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