
 علم النفس الطبي 
 

 
 ةمعلومات عام

 
 (G. Psych) علم النفس الطبي  اسم املقرر الدراس ي 

 أسماء محمد عبد القادر القندوز  منسق املقــــــــرر 

 مرحلة إعداد الطب  القسم/ الشعبة التي تقدم البرنامج

 ال يوجد  األقسام العلمية ذات العالقة بالبرنامج

 وحدة  48\ساعة 48 للمقرر الساعات الدراسية 

 اللغة العربية   اللغة املستخدمة في العملية التعليمية

 األول  السنة الدراسية/ الفصل الدراس ي 

 مرحلة إعداد الطب  تاريخ وجهة اعتماد املقرر 

 

 عدد الساعات األسبوعية 
 

 املجموع  املناقشة  العملي  املحاضرات 

48 - - 48 

 

 

 أهـداف املقرر  
 

 الطالب على املفاهيم األساسية في علم النفس.  تزويد .1

 اكساب الطالب مهارات االتصال العالجي الجيد.   .2

 النفسية. اكساب الطالب مظاهر الصحة   .3

 الطالب على كيفية تكون السلوك اإلنساني وتعديله.  تزويد .4

 

 
 

 خمرجات التعلم املستهدفة



 
 املعرفة والفهم    أ.

 

 النفس. تعريف مفهوم علم   الطالبأن يذكر  1.أ

 . العلوم املتصلة بعلم النفس وضح الطالبأن ي 2.أ

 موضوعات علم النفس املختلفة. تعرف الطالب على أن ي 3.أ

 .على كيفية تكون السلوك اإلنساني وتعديله الطالبأن يتعرف   4.أ

 

 ب. املهارات الذهنية 

 

 . أهداف علم النفسستنتج الطالب أن ي      1.ب

 . أنواع السلوك ومحدداته  يميز الطالبأن  2.ب

 . موضوعات علم النفس املختلفةأن يربط الطالب بين  3. ب

افع واالنفعاالت وراء سلوك اإلنسان 4. ب  . أن يفسر الدو

 

 العملية واملهنية ج. املهارات

 

 لعلم النفس. أن يوظف الطالب املصطلحات األساسية   1.ج

 أن يميز الطالب اإلنسان العليل. 2.ج

 . التعامل مع الشخصيات املختلفةأن يستطيع الطالب  3.ج

 أن يوظف معارفه التي تعلمها في مجال تخصصه  .4ج

 

 املهارات العامة   د.

 

 .جماعي ال العمل يكون الطالب قادرا على  أن  1د.

 االعتماد على الذات. يكون الطالب قادرا على  أن  2د.

 التواصل مع االستاذ والزمالء. يكون الطالب قادرا على  أن  3د.

 يكون الطالب قادرا على االعتماد على الذات. أن  4د.

 
 حمتوى املقرر 



 
عدد ساعات  

 النظري 

 الشفرة املوضوع العلمي 

4 

 G. Psych.1 عالقة علم النفس بالطب

السيكوسوماتية.األمراض    G. Psych.1.1 

 G. Psych.1.2 عالقة النفس بالجسم. 

 G. Psych.1.3 مفهوم علم النفس الطبي.  

 G. Psych.1.4 علم النفس والطب النفس ي 

4 

 G. Psych.2 الدماغ والسلوك 

 G. Psych.2.1 الجهاز العصبي. 

 G. Psych.2.2 الخلية العصبية. 

 G. Psych.2.3 الفسيولوجي للسلوك. التفسير 

 G. Psych.2.4 املخ والسلوك  

 G. Psych.2.5 تغيير السلوك.  

4 

 G. Psych.3 الصحة النفسية وسيكولوجية التسامح  

 G. Psych.3.1 تعريف الصحة النفسية. 

 G. Psych.3.2 مظاهر الصحة النفسية. 

 G. Psych.3.3 العوامل املؤثرة في الصحة النفسية. 

 G. Psych.3.4 التشاؤم والصحة النفسية.  

 G. Psych.3.5 التسامح والصحة النفسية لطالب الطب والطبيب.  

3 

 G. Psych.4 الشخصية 

 G. Psych.4.1 مفهوم الشخصية. 

 G. Psych.4.2 سمات الشخصية. 

 G. Psych.4.3 العوامل املؤثرة في الشخصية. 

األورام(  – السكر  -أنماط الشخصية ملرض ى )القلب  G. Psych.4.4 

 G. Psych.4.5 سمات شخصية الطبيب. 

 G. Psych.4.6 أنماط الشخصيات واستراتيجيات التعامل معها.  

 G. Psych.5 الضغوط النفسية   3



 G. Psych.5.1 مفهوم الضغوط النفسية. 

 G. Psych.5.2 مسببات الضغوط النفسية. 

 G. Psych.5.3 أعراض الضغط النفس ي. 

 G. Psych.5.4 عالقة العوامل النفسية باألمراض البدنية. 

 G. Psych.5.5 كيف ينشأ الضغط النفس ي.  

 

2 

افع   G. Psych.6 الدو

افع.   G. Psych.6.1 مفهوم الدو

افع.   G. Psych.6.2 تصنيف الدو

افع.   G. Psych.6.3 وظائف الدو

افع للطبيب   G. Psych.6.4 أهمية دراسة الدو

3 

 G. Psych.7 اإلحباط وامليكانزمات الدفاعية 

 G. Psych.7.1 مفهوم اإلحباط. 

 G. Psych.7.2 النظريات املفسرة لإلحباط. 

3 

 G. Psych.8 الصراع 

 G. Psych.8.1 مفهوم الصراع. 

 G. Psych.8.2 أنواع الصراع. 

النفس. آليات الدفاع عن   G. Psych.8.3 

 G. Psych.8.4 عمل آليات الدفاعية 

5 

 G. Psych.9 االتصال العالجي  

 G. Psych.9.1 مفهوم االتصال. 

 G. Psych.9.2 أنواع االتصال. 

 G. Psych.9.3 عناصر االتصال العالجي. 

 G. Psych.9.4 نموذج االتصال. 

اآلخرين. املبادئ األساسية في التعامل مع   G. Psych.9.5 

 G. Psych.9.6 مهارات االتصال العالجية. 

 G. Psych.9.7 عالقة الطبيب باملريض. 

 G. Psych.9.8 القواعد األساسية في التعامل مع اآلخرين. 

 G. Psych.9.9 التعامل مع املرض ى واملراجعين.



 G. Psych.9.10 التعامل مع الفئات املختلفة في املجتمع. 

 G. Psych.9.11 العالقات العامة في املستشفيات.  

3 

 G. Psych.10 االنفعال 

 G. Psych.10.1 طبيعة االنفعال. 

 G. Psych.10.2 نظريات االنفعال. 

 G. Psych.10.3 شروط حدوث االنفعال. 

 G. Psych.10.4 العوامل املؤثرة في االنفعاالت. 

القلق    –انفعاالت ذات أهمية في الطب النفس ي )الخوف 

الغيرة(   –الغضب  –  

G. Psych.10.5 

 G. Psych.10.6 أثر االنفعاالت في العمليات العقلية والسلوك.  

 G. Psych.10.7 االنفعاالت واألمراض السيكوسوماتية. 

3 

 G. Psych.11 الذكاء

 G. Psych.11.1 مفهوم الذكاء.

 G. Psych.11.2 النظريات املفسرة للذكاء. 

قياس الذكاء    G. Psych.11.3 

3 

 G. Psych.12 التعلم  

 G. Psych.12.1 تعريف التعلم. 

 G. Psych12.2 شروط التعلم الجيد. 

 G. Psych.12.3 توجيهات عامة تساعد الطالب على التعلم واالستيعاب. 

 G. Psych.12.4 العلم العالجي 

3 

 G. Psych.13 النمو النفس ي  

 G. Psych.13.1 مفهوم النمو النفس ي. 

 G. Psych.13.1 مظاهر النمو النفس ي. 

 G. Psych.13.2 النمو النفس ي في مرحلة الطفولة واملراهقة. 

3 

 G. Psych.14 التفكير 

 G. Psych.14.1 التفكير واتخاذ القرار.  

 G. Psych.14.2 تعريف التفكير. 

 G. Psych.14.3 مستويات التفكير. 

 G. Psych.14.4 تصنيفات التفكير وأشكاله وأساليبه.  



 G. Psych.14.5 تعلم التفكير والتدريب علية 

2 

 G. Psych.15 النوم 

 G. Psych.15.1 :النوم

 G. Psych.15.2 مفهوم النوم.  

 G. Psych.15.3 مراحل النوم  

 G. Psych.15.4 التفسير الفسيولوجي للنوم.  

 G. Psych.15.5 اضطرابات النوم.  

  املجموع  48

 
 طرق التعليم والتعلم

 
 املحاضرة ✓

 املناقشة  ✓

 عرض تقديمي "بوربوينت"  ✓

 
 طرق التقييم 

 
 

 النسبة املئوية  تاريخ التقييم  طرق التقييم  ت

 30 منتصف السنة الدراسية  امتحان نصفي 1

 /  امتحان شفهي  2

 /  امتحان عملي  3

 70 حسب الجدول   امتحان نهائــي  4

 /  النشاط  5

 % 100 املجموع 

 

 
 جدول التقييم 
 التاريخ  أسلوب التقييم  رقم التقييم 



 منتصف السنة الدراسية  امتحان نصفي التقييم األول 

  / التقييم الثاني 

 الدراسية نهاية السنة   نهائي تحريري  التقييم الثالث 

 

 املراجع والدوريـات 
 مكان تواجدها  املؤلف  النسخة  الناشر عنوان املراجع 

 مذكرات املقرر 

/ / 

أحمد عبد  

 الخالق 

 أحمد عزت راجح 

  عبد الستار 

 إبراهيم 

/ 
 أسس علم النفس 

 أصول علم النفس 

 أسس علم النفس 

 / / / / الكتب الدراسية املقررة 

 / / / / كتب مساعدة 

 / / / / مجالت علمية 

 / / / / مجالت دورية 

 / / / / موقع انترنت 

 

 اإلمكانيات املطلوبة لتنفيذ املقرر 
 مالحظات توفيرها اإلمكانيات املطلوب ت

 / قاعات دراسية مخصصة للمحاضرات  1

 / سيورة 2

 / جهاز عرض مرئي 3

4 / / 

 

 القندوز أسماء محمد عبد القادر  / منسق املقرر 

 د. محمد اعتيقة الباقرمي  /منسق البرنامج

 م 01/12/2020التاريخ..


