
 

 

 
 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 أ.د.حسن حمود ابراىيم  االسم
 halfalahy@yahoo.com البريد االلكتروني

 الصحة النفسية  اسم المادة
 الفصل الدراسي األول/ المرحلة الرابعة مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

 .الصحة النفسية بشكل نظري وعملي اكتساب الطلبة المعلومات الضرورية عن  .1
 .بمعلومات نظرية تخص االمراض النفسية والعقلية واسبابها وكيفية عالجها تزويد الطلبة  .2
 .التعرف على االمراض النفسية والعقلية وكيفية التمييز بينهما اكساب الطلبة القدرة على  .3
 .مهارة في التعامل ميدانياً مع االضطرابات النفسية والعقلية اكساب الطلبة  .4

 للمادة التفاصيل االساسية
 

ىي مادة علمية اساسية لطلبة العلوم التربوية والنفسية تتناول مجموعة من االعراض والمظاىر 
المتعلقة باالمراض النفسية والعقلية وتهدف الى تمكين الطالب من التوافق مع نفسو ومع غيره من 

 اجل ضمان الحصول على حياة سوية ومتماسكة .
 .سية / تأليف االستاذ جمال حسين االلوسي كتاب الصحة النف الكتب المنهجية

 
 المصادر الخارجية

 

 . مكتبة النهضة القاىرة .  6القوصي , عبد العزيز , اسس الصحة النفسية ط  .1
 فهمي , مصطفى . الصحة النفسية دراسات في سايكلوجيا التكيف مكتبة الخانجي القاىرة . .2

 
 تقديرات الفصل

ات االمتحان المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

44% - - - 64% 
 معلومات اضافية

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الرابعة المرحلة :

 حسن حمود ابراهيمد.  اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :



 

 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   االمراض العصابية والذىانية   1
   التصنيف الحديث لالمراض النفسية والعقلية   2
   ين االمراض الذىانية والعصابية الفرق ب  3
   الهستريا   4
   النيروسيثينيا  5
   الوساوس المتسلطة   6
   المخاوف المرضية   7
   , تصنيفها , تفسيرىا , مميزاتها , انواعها االمراض النفسجسمية   8
   االمراض السايكوسوماتية في جهاز الدورة الدموية   9

جهاز التنفس , جهاز الهضم , الجهاز العصبي , الجهاز الغدي , الجهاز   14
  البولي والتناسلي ,الجلدي 

  

   اظطرابات الشخصية السلوط السايكوباثي   11
   االنحرافات الشخصية , السادية , المازوخية   12
العالج النفسي , مفهومو , اىدافو , ابعاده , خطواتو ,طرق العالج   13

 نفسي , التحليل النفسي , العالج النفسي الجمعي ال
  

الصحة النفسية في المدرسة , الصحة النفسية للطلبة , الصحة النفسية   14
 والنشاط المدرسي , اىداف الصحة النفسية في المدرسة 

  

المتغيرات االساسية في تحقيق الصحة النفسية في المدرسة , المتغيرات   15
 ات االجتماعية , المتغيرات التربوية المادية . المتغير 

  

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 التربوية والنفسيةالعلوم  القســم :
 الرابعة المرحلة :

 د. حسن حمود ابراهيم  اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

 


