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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الحلة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم التمريض / المركز علمي القسم ال .2

 الصحة النفسية /306 اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2021-2020سنوي /  الفصل / السنة .5

 ساعات 9 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 3/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 :منفي نهاية الدورة سيتمكن الطالب 

 .مناقشة اتجاهات وأسس ومفاهيم تمريض الصحة النفسية •

 .تحديد الرعاية التمريضية المجتمعية )تعزيز الصحة النفسية والوقاية من األمراض العقلية( •

 .وصف القضايا األخالقية والقانونية في التمريض •

 .التعرف على نظريات تمريض الصحة النفسية •

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 .والعالقة الشخصيةتنفيذ التواصل العالجي  •

 .تطبيق العملية التمريضية في تقديم الرعاية التمريضية للعميل •

 .تحديد طرق العالج الخاصة والمساعدة في توفيرها •

 .وصف أنواع مختلفة من االضطرابات النفسية •

 .التعرف على سلوكيات العميل ومشاكله •

 .تقييم تماثيل الصحة العقلية للعميل •

 .الطالب تجاه تمريض الصحة النفسية واألمراض العقلية تغيير مواقف •

 تقييم دور الممرضة في تمريض الصحة النفسية المجتمعية.• 

 طرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 طرائق التعليم والتعلم      

 تقديم االسئلة الموضوعية وفتح باب النقاش -1

 عرض مخططات ملونة -2

 بالموضوعات التي تستوجب الكتابةاستخدام الوورد بالكتابة  -3

 الوقوف عن االخطاء الشائعة ومحاولة معالجتها، والسماح للطلبة بتشخيصها وثم شرحها -4

السبورة البيضاء ، تطبيق الهاتف المحمول ، جهاز العرض العلوي ، الملصقات ، •  -5

 لنفسي.النشرات ، أفالم الفيديو ، عيادات الطب النفسي والمستشفيات التعليمية للطب ا

 طرائق التقييم      

 تقييم الطالب:

 

 ٪10االمتحان النظري األول. 

 ٪10االمتحان النظري الثاني. 

 ٪15التقييم السريري 

 ٪10الندوات 

 ٪10تقارير 
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 البنية التحتية  .11

(. تمريض الصحة النفسية 2020. )Videbeck ،S•  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 والعقلية. ليبينكوت ويليامز وويلكينز.

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 اليوجد مقرر محدد

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 •Videbeck ،S( .2020 تمريض الصحة النفسية .)

 والعقلية. ليبينكوت ويليامز وويلكينز.

 •Gorman ،L.M ،& Anwar ،R( .2017 .)

 FAأساسيات تمريض الصحة النفسية لدى نيب. 

 ديفيس.

الصحة النفسية النفسية ، شيال فيبيك ، تمريض • 

2018. 

 .2014أساسيات تمريض الصحة النفسية لدى نيب • 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

فقط األبحاث والمقاالت المنشورة في المجالت الدولية • 

 المعتمدة

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

 ٪5االختبارات القصيرة 

 ٪20االمتحان النظري النهائي. 

 ٪20االمتحان السريري النهائي. 

------------------------------------------- 

 ٪100المجموع  -6
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المتعلم في حياته المهنية وثقافته المجتمعية في الجوانب المتعلقة إضافة مفردات جديدة تخدم 

 بالصحة النفسية والعقلية

 

 

 

 


