جمهورية العراق

الجامعة  :القادسية
الكلية  :اآلداب
القســم  :علم النفس
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :عماد عبد االمير
نصيف
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة عمم نفس الشواذ
االسم
البريد االلكتروني

عماد عبد االمير نصيف
Dr.Emad750@yahoo.com

اسم المادة

عمم نفس الشواذ

مقرر الفصل

الرابعة

اهداف المادة

تعريف الطالب عمى عمم نفس الشواذ

التفاصيل االساسية لممادة

نبذة تاريخية – معايير السواء والالسواء – تصنيف االضطرابات النفسية والعقمية – المنظورات

النفسية في تفسير السموك الشاذ – القمق – االكتئاب – المخاوف المرضية – الوسواس القهري –

االضطرابات النفسجسمية – الشخصية المضادة لممجتمع – التوحد – اضطراب الشخصية

االضطهادية – اضطراب الصدمة وما بعد الصدمة.
الكتب المنهجية

ال توجد

.
المصادر الخارجية

 -1كمبل  ،علي ( : )1811الىفس  ،اوفعبالتهب وأمشاضهب وعالجهب  .ط ، 4داس واسظ  ،ثغذاد.

 -2بيكك ،آ ون (  : )2222العالالالا المعش الالي واالض ال شاثبد االوفعبل الالخ  .ط 1آ ترجمككت
عادل مصطفى آ دان اننهضت انعربيت آ بير ث.
 -3انذباغ آ فخري  : )1711أصىل ال ت الىفسبوي  .ط 2آ زانة انتعهيم انعكانً
انبحث انعهمً آ جامعت انموصم.
 -4شبكت انمعهوماث انذ نيت.

تقديرات الفصل

االمتحانات

الفصمية1/
 11درجة

معمومات اضافية

ال توجد

واجبات صفية

االمتحانات

 2درجة

 11درجة

الفصمية2/

واجبات صفية

االمتحان النهائي

 2درجة

 06درجة
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الجامعة  :القادسية
الكلية  :اآلداب
القســم  :علم النفس
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :عماد عبد االمير
نصيف
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لمادة عمم نفس الشواذ
التاريخ

المادة العلمية

المادة النظرية

االسبوع
1
2
3
4
5
6
7
1
8
10

2015/8/21
2015/8/21
2015/10/5
2015/10/12
2015/10/18
2015/10/26
2015/11/2
2015/11/8
2015/11/16
2015/11/23

11
12
13
14
15
16

2015/11/30
2015/12/7
2015/12/14
2015/12/21
2015/12/21
2016/1/4

17
11
18
20
21

2016/2/15
2016/2/22
2016/3 /1
2016/3/1
2016/3/15
2016/3/22
2016/3/28
2016/4/5
2016/4/12
2016/4/18
2016/4/26
2016/5/3
2016/5/10
2016/5/17
2016/5/24
2016/5/31

23
25
26
27
21
28
30
31
32

تىق ع االستبر :

مقذمخ
وجزح تبسيخ خ عه علم وفس الشىار
معبي ش السىاء والالسىاء
المع بس االحصبئي
المع بس الحضبسي
مع بس السلىك المبلىف
مع بس مذي تلقي العالا الىفسي
تصى ف االض شاثبد الىفس خ
تصى ف االض شاثبد العقل خ
المىظىساد الىفس خ ي تفس ش السلىك
الشبر
المىظىس الج ىلىجي
المىظىس الىفسي الذيىبمي
المىظىس السلىكي
مىظىس التعلم االجتمبعي المعش ي
المىظىس المعش ي
المىظىس االوسبوي
ع لخ وصف السىخ
المىظىس الىجىدي
المىظىس الحضبسي االجتمبعي
القلق
االكتئبة
المخبوف المشض خ
الىسىاس
القهش
االض شاثبد الىفسجسم خ
الشخص خ المضبدح للمجتمع
التىحذ
اض شاة الشخص خ االض هبديخ
اض شاة الصذمخ
اض شاة مب ثعذ الصذمخ
ادمبن الكحىل
ادمبن العقبق ش
ادمبن المخذساد

تىق ع العم ذ :

المالحظات

جمهورية العراق

الجامعة  :القادسية
الكلية  :اآلداب
القســم  :علم النفس
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :عماد عبد االمير
نصيف
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة عمم نفس الكبار
االسم
البريد االلكتروني

عماد عبد االمير نصيف
Dr.Emad750@yahoo.com

اسم المادة

عمم نفس الكبار

مقرر الفصل

الثالثة

اهداف المادة

تعريف الطالب عمى عمم نفس الكبار

التفاصيل االساسية لممادة

التطور التاريخي -مفهوم وتعريف الكبار -اهمية دراسة الكبار -اهداف دراسة الكبار -اسباب

الشيخوخة – اعراض الشيخوخة – الخصائص السموكية العامة لمكبار – الخصائص العامة لمرحة
الرشد – الخصائص المميزة لمرحمة الشيخوخة – التقاعد – رعاية المسنيين.

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

ال توجد

 -1عزت ،سيد اسماعيل ،1893 ،الشيخوخة – اسبابها ،مضاغفاتها ،الوقاية واالحتفاظ

بحيوية الشباب  ،ط ،1وكالة المطبوعات  ،الكويت.
 -2انززادا ،ف صل ززم خيزز( ل ز  : )2003ان عايززا اري ز يا نهي ز لو صززأل ،رنززا ار ززادا ان لززا
انيتخزز( ،ف ،دايززا ة ززلا اةتياعلززا ل(اةلززا صززأل ة ززاد ،ة ز ززأل  .ط 1ف كززا اا ززادا نه(دايززا
أل.
ران خ ث اايت اتلجلا ف ة
 -3كيال ف عهأل  : )1811ان س ف اة االتها رة اضها رعالةها  .ط 4ف ،اد رايط ف غ(ا.،
4-Anderson,J.E. (1956): Psychological Aspect of Aging. Washington.
االمتحانات

تقديرات الفصل

الفصمية1/
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معمومات اضافية

واجبات صفية

ال توجد

االمتحانات

واجبات صفية

االمتحان النهائي

الفصمية2/
 2درجة

 19درجة

 2درجة

 06درجة
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الجامعة  :القادسية
الكلية  :اآلداب
القســم  :علم النفس
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :عماد عبد االمير
نصيف
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لمادة عمم نفس الكبار
التاريخ

المادة العلمية

المادة النظرية

االسبوع
1
2
3
4
5
6
7
1
8
10
11
12
13
14
15
16

2015/8/21
2015/8/21
2015/10/5
2015/10/12
2015/10/18
2015/10/26
2015/11/2
2015/11/8
2015/11/16
2015/11/23
2015/11/30
2015/12/7
2015/12/14
2015/12/21
2015/12/21
2016/1/4

17
11
18
20
21

2016/2/15
2016/2/22
2016/3 /1
2016/3/1
2016/3/15
2016/3/22
2016/3/28
2016/4/5
2016/4/12
2016/4/18
2016/4/26
2016/5/3
2016/5/10
2016/5/17
2016/5/24
2016/5/31

23
25
26
27
21
28
30
31
32

ت قلع االيتاذ :

انشلخ ا ع انتاديخ
ه و رت يف انشلخ ا
اهيلا ،دايا اني لو
اه(اف ،دايا انشلخ ا
اي اب انشلخ ا
اع اض انشلخ ا
ة ز ان ظ يا  /ان ل ن ةلا
ةظ يا انخهلا انجذعلا
ةظ يا ان شاط
انخ ائص ان ه كلا ان ا ا نهك اد
حها ان ش(
ايل
حها ان ش( اني ك
حها ان ش( انيتا
ان ي انج يأل
ان ي انخ كأل
ان ي ان قهأل
عطها ة ف ان ا
ان ي االةتياعأل
ان ي االة انأل
انخ ائص ان ا ا ني حها ان ش(
انخ ائص انييلا ،ني حها انشلخ ا
انتغل ا انج يلا
انتغل ا ان ايه ةلا
انتغل ا ان ل ن ةلا
انتغل ا انخ لا
انتغل ا ان لا
انتغل ا ان قهلا
انتغل ا االةتياعلا
انتقاع(
انتقاع( ان ادق
اريس انتأل تخ( ،يو انتقاع(
اآلثاد ان لا نهتقاع(
دعايا اني لو

ت قلع ان يل( :

المالحظات

