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 جـامعـة اإلسـراء 
 اآلدابكليـة 

 خـــــطــــــة مـــــســـــــاق
 علم نفس االكلنيكي

 

 

  مدرس ادلساق
الفصل 
 الدراسي

 

  القســم  الربيد اإللكرتوين

  اسم ادلسـاق  الساعات ادلكتبية

  م. السابق  مواعيد احملاضرات

 
 متهيد: 

النفسيية  طراابتضوالنظرايت واملعرفة اإلكلينيكية ويُعىن بدراسة اال العلوم ميادين علم النفس الذي يدمج بني احد 

النفسيية والليا اليوييفل النيا ج  راضأو االمي االضيطراابت و أساليب التشخيص املختلفة هبيد  فميم يعيعية ال ليل وال ي و 

 الت ييم النفسل والعالج النفسل.كا من   علىمن حدهتا والت لب عليما ،فإنه يركز بصورة أساسية  التخفيف عنما وحماولة

 ادلساق:  وصف

و أدوا ه،  اإلكلينيكل أسس علم النفس اإلكلينيكل، التشخيص النفسل  على الطالب إيالع إىل املساق يمد  

   أساليب العالج النفسل املختلفة، يرق مجع العياانت اإلكلينيكية.

 ادلساق:  أهداف

  على ماهية علم النفس االكلينيكل. التعر 

  على املمارات الالزمة, اخالق , و دور  لالخصائل االكلينيكل. التعر 

 الطالب خطوات دراسة احلالة، وأسس بناء التشخيص متعدد احملاور. معرفة 

 الطالب املعرفة بععض االختعارات االكلينيكية االساسية. اكساب 
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 حمتوى ادلساق:  

 وضوعادل الفرتة الزمية األسبوع
أنشطة مقرتحة 

 ومالحظات
 فرتة االمتحان

/ 01/ 4102 االول 42-01  
ماهية علم النفس 

 كلينيكلاال 

  

2/00/4102-4 التاين    

00/00/4102-9 التالت    

41/00/4102-02 الرابع  

 االضطراابت النفسية

  

42/00/4102-40 اخلامس  يوم االثنني   
2/04/4102-01/00 السادس 1-11-1112   

00/04/4102-2 السابع    

01/04/4102-02 الثامن    

40/42/04/4102 التاسع  

االمراض النفسية 
 والع لية الشائعه

  

 العاشر
41/04/-

0/0/41024102  
 يوم االثنني  

5-11-1115 
1/0/4102-2 احلادي عشر   

02/0/4102-00 الثاين عشر التشخيص االكلينيكل  
وامل ابلة وفنيات 

 اجراءاهتا

  

44/0/4102-01 الثالث عشر    

49/0/4102-42 الرابع عشر    

2/4/4102-0 اخلامس عشر خصائص العالج  
 النفسل واهدافة

 خالل الفرته 
اىل  1

11/1/1115 
04/4/4102-1 السادس عشر   

 

 ادلرجع الرئيس للمساق:

 ال اهرة. النفسل الطب ميدان يف االكلينيكل النفس علم( 0228) ععدهللا عسكر و ععدالستار, ابراهيم  :

 .4  االجنلو مصرية

 ادلراجع والقراءات:
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 ( عهى انُفس االكهٍٍُكً . بٍزٔت: دار انشزٔق , انطبعّ انثبٍَة. 4894جٕنٍبٌ رٔجز ) 

 ( عهى انُفس االكهٍٍُكً . يصز : اندار انجبيعٍة4881عبد انزحًٍ انعٍسٕي ). 

 المساق:متطلبات 

  ٍ1144 – 41 – 4عالية ٌعقد ٌٕو االثٍٍُ   12االيححبٌ االٔل ي. 

  ٍ1142 – 4 – 2عالية ٌعقد ٌٕو االثٍٍُ   12االيححبٌ انثبًَ ي. 

  ٍ41انى  1142 – 1 – 4عالية ٌحدد يٍ قبم انجبيعة نهفحزِ يب بٍٍ   41االيححبٌ انُٓبئً  ي – 

1 – 1142. 

 ٍعاليبت. 41 انحقبرٌز ٔاالَشطة ٔانًشبركبت ي 

-آلية تدريس المساق:   

 .انًحبظزات انصفٍة انًعحًدِ عهى االسئهة ٔانحٕار 

 .ًانًُبقشبت انصفٍة انقبئًّ عهى انعصف انذًُْ بشكم فزدي ٔجًبع 

 عزض بعط االفالو انٕثبئقٍة. 

 .جفعٍم االَحزَث ٔانًكحبّ نالطالع عهى انجدٌد فً عهى انُفس 

 :ات هامةمالحظ
  ميكن إضافة أو استبدال بعض القراءات الواردة يف اخلطة خالل مسرية الفصل الدراسي حسب الضرورة

ومبا خيدم موضوعات ادلساق بشكل أفضل وهناك عدد من القراءات االثرائية اليت سوف يتم تزويدكم هبا 
 خالل ادلساق. 

 

 والغياب ابلتأخري يتعلق فيما اجلامعة قوانني وفق احملاسبة وستتم احملاضرات مبواعيد االلتزام ضرورة. 


