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انياًال :هداف المادة الدراسية (األهداف المعرفية والسموكية والمهارية)

 ان دورة الطب النفسي في كمية طب جامعة مؤتة تمنح الطمبة مجموعة واسعة من الخبرات العممية في طب نفس الشباب
والمراهقين وكبار السن واالطفال  .وبعد مرور شهر عمى التدريب سوف يكون بمقدار الطالب :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اخذ واكمال السيرة المرضية وفحص الحالة العقمية لممريض
وصف مكونات التقٌٌم النفسً
استخدام  DSM-IVالجراء التشخٌص النفسً
تقٌٌم المرضى لتشخٌص األمراض النفسٌة الكبرى مثل االكتئاب والذهان ،اضطرابات الشخصٌة ،واضطرابات
القلق .
التعرض لبعض االضطرابات النفسٌة للمراهقٌن ،والمسنٌن واألطفال .
مراجعة استراتٌجٌات العالج النفسً المعرفً الرئٌسٌة الداعمة ،وعالج التبصر
إظهار المعرفة األساسٌة لعلم األدوٌة النفسٌة .

ال اًال  ( :الخطة التفصيمية لممادة الدراسية ومصادر التعمم موزعة عمى األسابيع
ا

انًوضوعاث
(انًوضوع ،اندرس ،انوحدة)

-1

مقدمة فً الطب النفسً .
األمراض النفسٌة (اضطرابات السلوك والكالم،

-2
-3
-4
-5
-6
-7

والعواطف ،والتفكٌر ،وتصورات وغٌرها

)

انًصادر وانًراجع انًطهوبت
course notes
)Essential books (text books

).

● Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook
تصنٌف االضطرابات النفسٌة .
of Psychiatry
● Oxford Textbook of Psychiatry
اضطرابات القلق :المعمم ،الهلع واضطرابات الرهاب .
Recommended books
اضطراببت الهستيريب التحىلية
a. First. Aid. Psychiatry.
اضطراب الوسواس القهري
b. Oxford Handbook of Psychiatry

اضطرابات النفسجسدٌة  :وسواس المرض  ،الجسدنة

c. Essentials of Psychiatry

 - 8اضطراببت الوساج (االكتئبة والهىش والسوبت السريرية)

-9

الفصام (الصورة السرٌرٌة،المسببات والعالج)

- 10

اال ضطرابات العضوٌة  :الهذٌان والخرف .

- 11

إدمان الكحول وتعاطً المخدرات

d. Kaplan concise textbook of clinical psychiatry
Periodicals, Web sites, etc
British journal of psychiatry.
American journal of psychiatry
Archives of General Psychiatry
Medscape
PubMed

2

- 12

اضطرابات الشخصٌة .

- 13

االضطرابات الجنسٌة  :الضعف الجنسً والخرف .
اضطرابات األكل :فقدان الشهٌة والنهم المرضً
العصبً
الطب النفسً لألطفال :المفهوم وطرٌقة التقٌٌم وبعض
االضطرابات الشائعة (الرهاب ،البول فً الفراش،
 ،ADHDالتوحد وغٌرها .

- 14
- 15

.Bالحلقات الدراسية  2 ( :ساعت  /األسبوع أكثر يٍ 4
- 16
أسابيع).
ردود الفعل على االضطرابات النفسٌة والتكٌف
- 17
- 18

.العالقة بٌن االضطرابات البدنٌة والنفسٌة .
أ -الجوانب النفسٌة من االضطرابات الجسدٌة .
ب  -الجوانب الجسدٌة لالضطرابات النفسٌة .

- 19

الضالالت ,الفصبم العبطفي واالضطراببت ذات العالقة

- 20

(علم االدوٌة النفسٌة (االستخدام وسىء االستعوبل

- 21

الطوارئ النفسٌة

- 22

الطب النفسً الشرعً

- 23

العالج النفسً لأللم .

- 24

العالجات النفسٌة  :الداعمة  ،السلوكٌة والمعرفٌة .

- 25

الجوانب النفسٌة من الصرع

- 26

االضطرابات التصنعية

- 27

السريرية : 4ساعات /يوم ،أكثر من  4أسابيع .

رابعاًال :طرائق واستراتيجيات التدريس المتبعة في تنفيذ الخطة الدراسية:
الطرائق واوستراتيجيات والوسائل

No
1

محاضرات

2

حلقات دراسٌة

3

جلسات مناقشة

4

دراسات حالة

5

انجبز الوهبم الوطلىبة

3

خامساًال :ساليب التقويم (:تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطمبة وفقها خالل الفصل الدراسي
No

طبيعة التقييم

1

الدوام وااللتسام ببلسلىك
الوهني

%5

2

انجبز الوهبم الوطلىبة

%5

3

6

4
5

نسبة الدرجة إلى درجة التقييم النهائي

()%

)

مالحظات

ههبرات التىاصل
واالتصبل
إجبدة السيرة الورضية
والفحص السريري
االهتحبى السريري

%40

شفهي وعممي ( اوسكً)

االمتحان التحريري

%40

النهائي في نهاية العام الدراسي

%5
%5

التقيين %20

تقٌٌم الطالب بما فً ذلك الموقف،
وتحدٌد المهام كما ال حلقات الدراسٌة
والبحوث  .حل المشكالت ،لتقٌٌم تقدم
الطالب أثناء عملٌة التعلٌم والتعلم،

7

إلعطاء النتائج
المجموع الكمي

( )%100

سادسًال  :إرشادات عامة
ا
سياسة الحضور والغياب ،التغيب عن اومتحانات ،قبول األعذار................،

No
1

جدول المحاضرات

2

جدول المناقشات
برنامج الدوام األسبوعً لمساق األمراض النفسٌة لطلبة السنة الخامسة للعام الدراسً 2015 /2014

4

الحضور و الغٌاب من االسبوع االول وحتى االسبوع الرابع لكل مجموعة باشراف وتوقٌع الطبٌب المرافق والمشرف على
المجموعة
التفتٌش والتحقق من اإلجازات المرضٌة وعدد أٌام الغٌاب مع نهاية الدورة

3
5

4

