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 CMHL   6202 :رقم المساق

 . ديعمم النفس العيا :اسم المساق

 2019/2020من العام الجامعي الثانيالفصل الدراسي : الفصل الدراسي

 .ال يوجد: متطمبات سابقة

  (:حسة انذنيم)ٔصف انًساق :  ٔوًال 

ييدف ىذا المساق إلى معرفة الطالب بمعمومات أساسية تتعمق بميدان عمم النفس اإلكمينيكي  
نفس وكيفية نظرة ىذه المدارس لمعرض والمدارس واالتجاىات األساسية فيو وفى تراث عمم ال

المرضى تشمل طرق التقويم وذلك يشمل المقابمة اإلكمينيكية ودراسة الحالة وكتابة التقرير 
االختبارات  وكذلك استخدام  DSM IVاإلكمينيكي عن الحالة حسب تصنيف األمراض النفسية،

.  والمقاييس النفسية في المجال االكمينيكى

  :نؼايحاألْذاف ا:  اَياًال 

  .كيفيح َظزج ْذِ انًذارس نهؼزض انًزظٗ فيإكساب انطانة انًؼزفح  .1

ذاريخّ ، ٔفٗ ذزاز ػهى انُفس ،فيّيؼزفح انطانة نهًذارس ٔاوذجاْاخ األساسيح  .2

  .ٔجذٔرِ

اكساب انطانة انًؼزفح تذٔر األخصائي انُفسي اإلكهيُيكي ٔػاللرّ تانفزيك ٔكذنك  .3

  .يكانميى انًشرزكح تيٍ  ػعاء انفز

يؼزفح انطانة خطٕاخ دراسح انحانح، ٔ سس تُاء انرشخيص يرؼذد انًحأر  .4

DSMV..  

  .(انذكاء ٔانشخصيح.)اكساب انطانة انًؼزفح تذٔر اوخرثاراخ اإلكهيُيكيح .5

  .تؼط  َٕاع انرذخالخ انُفسيح إكساب انطانة انًؼزفح في  .6
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  :يحرٕٖ انًساق:  انلاًال 

  يمذيح في ػهى انُفس اإلكهيُيكي 

 ا ْي ػهى انُفس اإلكهيُيكيو.  

 ِذاريخ ػهى انُفس اإلكهيُيكي ٔجذٔر.  

  اوَرزٔتٕنٕجيا ٔاوجرًاع ٔػهى )ػاللح ػهى انُفس اإلكهيُيكي تانؼهٕو اوجرًاػيح

  .(انُفس انؼاو

 انًؼُي انلمافي نألػزاض انًزظيح.  

 يا ْي يُاْج ػهى انُفس اإلكهيُيكي انًفسزج نألػزاض انًزظيح.  

  األساسيح انًشرزكحانمذراخ.  

  دٔر األخصائي انُفسي اإلكهيُيكي 

  (ٔػًهياًال )دراسح انحانح َظزياًال  

 انرمييى في ػهى انُفس اإلكهيُيكي.  

 دٔر اوخرثاراخ انُفسيح في انرشخيص اإلكهيُيكي.  

 انًصطهحاخ انًسرخذيح في انًجال اإلكهيُيكي.  

 انؼالج انُفسي ٔانرذخالخ انُفسيح.  

   :انرذريس سهٕب : راتؼاًال 

  انًحاظزج 

  انًُالشح 

  فيذيٕ ٔانُماش حٕنّػزض 

  (حسة انكشف انًزفك) اسرخذاو حاوخ 

  ذصًيى صفحح نهًجًٕػح ػهٗ انٕاذس  ب 

                  :انجاَة انؼًهٗ

 انرذرب ػهٗ دراسح انحانح.  

 انرشخيص يرؼذد انًحأر.  

 يُالشح حاوخ يٕ مح.  

  :غزق انرمييى: خايساًال 

 (5) ًٍالشح داخم انفصمان  

 (5) اوَرظاو في انًحاظزاخ  

 (10)  دراسح حانح  ٔ ٔرلح تحليح 

 (20) ايرحاٌ َصفي  

 (60) ايرحاٌ َٓائي  

  انًزاجغ: سادساًال 

.  القاهرة، األنجلو. مرجع فً علم النفس اإلكلٍنٍكً( 2000)سوٌف، مصطفى  -1

.  ي، القاهرةعلم النفس اإلكلٍنٍك( 2001)عبد الستار، إبراهٍم، آخرون  -2
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علم النفس االكلٍنٍكً التشخٍص والتنبؤ فً مٍدان االضطراباث ( 2009)عسكر، رأفج السٍد  -3

 .النفسٍت العقلٍت

4- Nietzel, M metal(2002) clinical psychology New York, Prentice hall.  

   

  انساػاخ انًكرثيح: ساتؼاًال 

 انًٕػذ انيٕوانزلى 

 2:30 – 2،  1 – 12انسثد  1

 11  -9:30األحذ  2

 1 – 12او ُيٍ  3

 11  -9:30انلال اء  4

 1 – 12األرتؼاء  5

 المساق مفردات :
 .تاريخ عمم النفس االكمينيكي -1

 .مجاالتو –أىميتو  –تعريفو  -ما ىو عمم النفس االكمينيكي  -2

 .أدواتو –واجباتو  –من ىو اإلخصائي النفسي االكمينيكي؟ إعداده  -3

إجراءىا األسس  –أنواعيا  –أىدافيا  –أىميتيا  –تعريف المقابمة  –الكمينيكية المقابمة ا -4
ثم يختتم الفصل بمالحظات اإلخصائي النفسي  -مضمونيا –مبادئيا  –التي تقوم عمييا 

 .االكمينيكي حول المقابمة

مضمون دراسة  –مصادر المعمومات  –أىميتيا  –تعريفيا : ويتضمن –دراسة الحالة  -5
 –تاريخ النمو   –التاريخ األسري  –التاريخ التعميمي  : -التسجيل : الحالة، ويتضمن

 .ثم تحميل بطاقة بحث حالة –التاريخ الميني  –التاريخ االجتماعي 

أىمية  –تعريف االختبار النفسي : االختبارات والمقاييس النفسية واستخداماتيا ويتضمن  -6
اختبارات : أنواع االختبارات والمقاييس ويتضمن –عيوب االختبارات  –االختبارات النفسية 

 -االختبارات اإلسقاطية –اختبارات ومقاييس الشخصية  –مقاييس الكفاءة العقمية  –الذكاء 
اختبارات ومقاييس  –اختبارات ومقاييس االتجاىات  –اختبارات القيم  –اختبارات الميول 

 .تبارات التوافقاخ –أخرى في المجال اإلكمينيكي 

 –التشخيص التطبيقي  –أىداف التشخيص اإلكمينيكي : التشخيص اإلكمينيكي ويتضمن  -7
الدليل الشخصي اإلحصائي األمريكي : تصنيف االضطرابات العقمية ويتضمن 

التصنيف  –التصنيف الروسي لألمراض العقمية والنفسية  –لالضطرابات العقمية والنفسية 



4 

 

التشخيص الدينامي والفحص اإلكمينيكي  –رابات العقمية والسموكية العالمي العاشر لالضط
 .الفحص النفسي والعقمي –لمحالة النفسية 

االضطرابات النفسية  –االضطرابات النفسية : االضطرابات النفسية والعقمية ويتضمن -8
 –اضطرابات المزاج  –االضطرابات العقمية  –المرتبطة بالكرب وجسدية الشكل 

األمراض السيكوسوماتية  –االضطرابات الجنسية -ستخدام المواد الفعالة نفسيااضطرابات ا
اضطرابات  –االضطرابات العقمية والعضوية  –التخمف العقمي  –" النفس جسمية " 

 .الشخصية

انكشف انًزفك 

أماكن الزيارات لمطمبة 

، المدير 0597918357: يحي خضر جوال. المدير العام د: مستشفى الطب النفس بغزة -1
 .عادل عودة. د: الطبي 

 .مستشفى الوفاء لمتأىيل بغزة -2
 .ياسر أبو جامع. د: مدير البرنامج. برنامج غزة لمصحة النفسية -3
 .مركز اإلرشاد النفسي بقسم عمم النفس بكمية التربية بالجامعة -4

. حاالت عصاب أو الذىان :المركز

. فردوجود إصابة دماغية أثرت عمى سموك ال: مراكز التأىيل

 حاالت الذىان:  المستشفى

ما هو مطموب من الطالب في المستشفى 
 ...جولة حول المكان، والتعرف عميو، والمعامالت وحقوق المرضى المقدمة -1
 .معرفة الحالة من خالل المتخصصين في المستشفى -2
 .الحاالت المتوفرة وتشخيصاتيا، وكيفية العالج المقدم لمحالة -3
 م متابعتو ؟ كيف؟ ما ىي السبل؟ىل تت... عند خروج المريض  -4

في المراكز 
 .معرفة المكان -1
 .كيف يتابعون الحاالت -2
 .النظام المتبع مع المرضى -3
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 (.سواء كان فردي، أو مجتمعي) أسموب العالج المتبع  -4
 (توفير بعض الحاالت لنا. ) الحاالت المتوفرة  -5
 .أسموب المتابعة في المركز -6

مطموب من الطالب ما هو 
 .والتي تتمثل في( نظريًا ) ن الحاالت ليتم عرضيا رؤية بعض م*** 

اضطراب  –صدمة  –اضطراب جسدي نفسي  –وسواس  –اكتئاب  –قمق : )  عصاب -1
 (شخصية

 –ذىان متنوع  –فصام . () الجموس مع األىل أو المشرفين عن المريض:  ذهان -2
 (اضطراب مزاجي  –اضطراب ذىاني 

اضطرابات في األكل أو  –تخمف عقمي  –وحد الت –الحركة الزائدة :  اضطراب األطفال -3
 (اضطرابات في اإلخراج

اضطرابات عضوية معرفة  –مرض الشيخوخة الزىايمر  –الجمطات : الشيخوخة -4
 (.كالنسيان مثالً 

عالقات  –التعامالت غير الطبيعية  –الفقدان  –الطالق :  أخريات أو إضافات -5
 " (.لواقع شرق الجامعة اإلسالمية بغزةا" بيت األمان ) اجتماعية مثل ما ىو موجود في 

. مطموب ممف إنجاز ***
،،، مع تحيات

مدرس المساق                                                       
عبد الفتاح عبد الغني الهمص  . د.أ

أستاذ الصحة النفسية                                                          
 

 

 

  

 


