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  ًقررهاخلطة انتدريسية ن
  م 0200/  0202لمعام  األولالفصل الدراسي 

 

  الصحة النفسية واإلرشاد النفسي اسم المقرر
 الرابعة رياضيات الفرقة/ التخصص

 01 -8 الخميس الموعد
 صيدلة 213قاعة زوجي  0مج  المكان

 صيدلة 213فردي قاعة  3مج 
 

 أن : يه المقررلإيهدف مما  :أهداف املقرر-

 يتعرَّف الطالب بعَض المعمومات النظرية عن عمم الصحة النفسية بوضوح.  -
 يفرِّق الطالب بين خصائص المتمتعين بالصحة النفسية وغيرىم. -
 يجنَِّب الطالب نفسو قمق االمتحان. -
 يحلَّ الطالب صراعو النفسي معتمدا عمى نفسو. -
 لنفسي.يدرِّب الطالب نفسو وغيره عمى تقوية عتبة اإلحباط ا -
 يبثَّ الطالب األمل في نفوس غيره من الطالب. -
 يشرح الطالب اإلجراءات الالزمة لعالج بعض أنماط االضطرابات المختمفة. -
 يشخِّص الطالب بعض االضطرابات بطريقة سميمة في وقت مبكر. -
 يقارن الطالب بين اإلرشاد والعالج النفسي بدقة. -

 انكتة املقررة:
 مثل:والمتوفرة عمى االنترنت إضافة لبعض الكتب المقترحة  صةالكتاب الموجود عمى المن

 (. الصحة النفسية في حياتنا اليومية. القاىرة: النيضة المصرية.0999صابر عبد المولى ) -
 تطبيقاتو". العين: دار الكتاب الجامعي. –نظرياتو  –(. اإلرشاد النفسي في المدرسة "أسسو 3112صالح الخطيب ) -
 (. الصحة النفسية والعالج النفسي. القاىرة : عالم الكتب.3115حامد زىران ) -

 الموقع الشخصي المجاني  لمدكتور حسام محمود زكي االنترنت : مواقع
http://kenanaonline.com/dr-hossam-zaki 
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 يفردات املقرر
 أسماء الطالب ساعات ال الموضوعات  األسبوع
  التعريف بالمقرر وأىميتو  األول

  حة النفسية وأىدافيا ومظاىرىا.مفيوم الص 
3  

  3 تفسير المدارس والنظريات النفسية لمصحة النفسية.  الثاني
  3 اإلحباط والصراع النفسي وكيفية الوقاية منيما.  الثالث
االضطططططططرابات النفسططططططية )تعريفيططططططا وانتشططططططارىا ومظاىرىططططططا   الرابع

 وأسبابيا وعالجيا(.
3  

  3 مثال لالضطرابات النفسية.  الخامس

االضطرابات العقمية )تعريفيا وانتشارىا ومظاىرىا   السادس 
 وعالجيا(. وأسبابيا

3  

  3 مثال لالضطرابات العقمية.  السابع

 عمم النفس اإليجابي والتنمية البشرية.  الثامن 
 .األمل والسعادة كمثالين لعمم النفس اإليجابي 

3  

تيمطططططا ببطططططاقي اإلرشطططططاد والعطططططالج النفسطططططي )التعريطططططف وعالق  التاسع
 العموم وأىميتيما وأىدافيما(.

3  

األسططس الخاصططة باإلرشططاد والعططالج النفسططي وأدوات جمططع   العاشر
 المعمومات اإلرشادية.

3  

  3 إجراءات عممية اإلرشاد النفسي.  الحادي عشر

  3 العالقة اإلرشادية.   الثاني عشر

  3 اإلرشاد بالمعنى.  الثالث عشر

  3 لزواجي واختيار الزوج المناسب.اإلرشاد ا  الرابع عشر

   االختبار النيائي  الخامس عشر

 
 



 جامعة المنيا

 كمية التربية 
 قسم الصحة النفسية

 

 

Minia University 

Faculty of Education 

Mental Health Department 

 

 

-3- 

 اسرتاتيجيات انتدريس
 المناقشة والحوار     -                                                    المحاضرة  -
 استخدام الشبكة المعموماتية -
 التعمم التعاوني -                                      Power-Pointاستخدام - -
 العصف الذىني -            .ىات التعميميةاستخدام الفيديو مثل عروض توضيحية  -

 يهاو تقىيى انطالب خالل انفصم اندراسي

مهمة التقويم )كتابة مقال، اختبار، مشروع  التقويم
  جماعي، اختبار نهائي...الخ(

 الدرجة

 31 أعمال فصمية 0
 81 نيائيتحريري اختبار  3
 011 المجموع 2

 
 مع أطيب األماني والدعوات بالتوفيق 

 أستاذ المقرر                                                               
 حسام محمود زكي                                                       د.

    

 لمتواصل مع الدكتور 

hossam.ali@mu.edu.eg  
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 ادميي سهىكيتعاقد أك
خوانو حسام محمود زكي /داجتمع  ........................... لموافقا .............  إنو في يوم  والطالب دارس وا 

 واتفقوا عمى ما يمي: الصحة النفسية واإلرشاد النفسي مقرر
 أوال يا يريده اندكتىر:

 أن تجعل وتجدد نيتك وتخمصيا هلل من وراء دراستك ىذا المقرر. .0
 اللتزام باإلجراءات االحترازية.ا .3
 لمحرمان.الطالب تعرض يعدم الغياب عن المحاضرة حتى ال  .2
ومن تأخر فسوف  دقائق من بدأ المحاضرة 01عد المحدد لبدأ المحاضرة والغياب يؤخذ بعد لتزام بالحضور في المو اال .2

 . إال بشكل رسمي يتم تغيبو عمى النظام وال يتم قبول عذره
 القاعة إال بنياية المحاضرة وفي حالة الخروج فأقصى مدة خمس دقائق بعد االستئذان. عدم الخروج من  .5
 إحضار الكتاب كل محاضرة. .6
 االلتزام بآداب الحضور . .7
 .ويكون الجوال في حالة صامت أو مغمق عدم استخدام الجوال في المحاضرة .8
 .أثناء المحاضرة  الءمع الزمالجانبي عدم الحديث  .9

 في موضوعات المحاضرة . التفاعل اإليجابي .01
 المشاركة اإليجابية في األنشطة . .00
 د المحدد .واء العروض أو األبحاث في الموعاالنتياء من التكميفات س .03
 عدم الوساطة. .02
 من يريد االستفسار عميو بالتواصل مع الدكتور في الساعات المكتبية المعمنة في الجدول. .02
 بو المقرر.تشجيع التعبير عن األفكار واآلراء بما يسمح  .05

 ثانيا يا يريده انطالب:
2. ......................................................................................................... 
0. ......................................................................................................... 
3. ......................................................................................................... 
4. ......................................................................................................... 
5. ........................................................................................................ 


