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 جامعة عمان األهمية

 كمية اآلداب والفنون
 قسمي عمم النفس والتربية الخاصة

 وصف المواد
 عمم النفس اإلكمينيكي

 
 (              نظري)عمم األمراض النفسية ( 11322)
   (ساعات معتمدة3)

 ال يوجد: متطمب سابق
ات النفسية والعقمية والسموكية ،وحاالت الشذوذ واإلدمان عمى الكحول ييتم ىذا المساق بدراسة االضطراب     

 والمخدرات ، وذلك في ضوء معايير التشخيص العالمية الحديثة 
(DMS-IV-TR )مما يساعد في وضع الخطط العالجية المناسبة. 
 
  ( نظري)التقييم والتشخيص النفسي  (11321)
  (ساعات معتمدة3)

 ال يوجد:متطمب سابق 
يتضمن ىذا المساق مختمف جوانب التقييم والتشخيص النفسي بما في ذلك جمع البيانات وتطبيق اختبارات      

الشخصية ، والقدرات العقمية واالستعدادات واالتجاىات وغيرىا والتدرب عمييا، وتفسير نتائجيا ، وذلك في إطار 
 .العمل اإلكمينكي

 
         (   نظري)المقابمة اإلكمينكية (  11323)
 (                                                  ساعات معتمدة3)
 (11321)متطمب سابق 

ييدف ىذا المساق إلى تعريف الطالب بمبادئ المقابمة اإلكمينكية، وأشكاليا، ومراحميا، وما تتطمبو من     
يم اإلكمينيكي والتشخيص النفسي، وجمع ميارات واقعية لدى االختصاصي النفسي، وكأداة رئيسية في مجال التقي

 .المعمومات، وكتابة التقرير النفسي 
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 (         نظري)األسس البيولوجية لألمراض النفسية  (11322)
 (ساعات معتمدة3)

   ال يوجد: متطمب سابق
ية والعقمية ييتم ىذا المساق بدراسة األسس الفسيولوجية والعصبية والبيوكيميائية لإلضطرابات النفس     

 .والسموكية،وبأسس العالجات النفسية ليذه اإلضطرابات
 
 (           نظري)نظريات العالج النفسي ( 11312)
 (ساعات معتمدة3)

     ال يوجد: متطمب سابق
التحميمي،السموكي، المعرفي ، السموكي المعرفي )يتناول ىذا المساق االتجاىات الرئيسية في العالج النفسي       

مع أمثمة عن حاالت مرضية ، مع المقارنة بين األسس النظرية وخبرات ( لمتمركز حول العميل وغيرىاا
 .المعالجين الواقعية ، والعمل في إطار الفريق الطبي والعالج النفسي التكاممي

 
   (نظري)إستراتيجيات العالج النفسي (  11311)
 (ساعات معتمدة3)

    ال يوجد: متطمب سابق
المساق بتطبيق أساليب العالج النفسي عمى حاالت مرضية مع إجراءات التشخيص ودراسة الحالة ،  ييتم ىذا

لمعرفة فاعمية العالج ، ( بعد العالج)وكتابة التقرير النفسي ، وخطة العالج المقترحة ، والتقييم القبمي والبعدي 
 .األخرىومتابعة حالة المريض ، بالتعاون مع الفريق الطبي ومؤسسات العالج 

 
 (             نظري)العالج الجمعي (  11313)
 (ساعات معتمدة3) 
    (11312)المتطمب السابق  

يتضمن ىذا المساق إعداد الطمبة وتدريبيم عمى العالج النفسي الجمعي ، والتعرف عمى مبادئ ىذا النمط      
فة إلى فوائده في مجال معالجة المشكالت من العالج ، وأىدافو ،واألسس النظرية التي يستند عمييا ، باإلضا

 .السموكية ، وحاالت اإلدمان ، واالضطرابات النفسية المختمفة
 
 (         نظري)العالج األسري (   11312)
 (ساعات معتمدة3) 

      (11312)المتطمب السابق
يتناول ىذا المساق المفاىيم والنظريات الرئيسية في مجال العالج األسري ، وتزويد الطالب بالميارات الالزمة     

لممارسة ىذا النمط من العالج والتعامل مع مشكالت الزواج واألسرة التي تعترض استقرار األسرة أو تيددىا 
 .فسي واألمني وعمى مستقبل حياتيمباالنحالل كما تعيق نمو األطفال وتؤثر عمى استقرارىم الن
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 (   نظري)اإلرشاد عبر مراحل النمو  (11311)
 (ساعات معتمدة3)

     ال يوجد:متطمب سابق
ييدف ىذا المساق إلى تعريف الطالب باألطر النظرية المتعمقة بالنمو اإلنساني ، وبمراحل النمو وخصائصيا     

اة اإلنسانية ، والعوامل الوراثية والبيئية المؤثرة في ذلك،وأساليب ، والمشكالت المصاحبة لمنمو عبر دورة الحي
 .الوقاية والعالج

 
 (     نظري)الصحة النفسية المجتمعية  (11312)
 (ساعات معتمدة3)

                                            ال يوجد: متطمب سابق
في المجتمع األردني وما ىي أساليب العالالج والوقايالة  ييدف ىذا المساق إلى معرفة مشكالت الصحة النفسية    

من ىذه المشكالت لمتقميالل مالن مخاطرىالا، والحفالاظ عمالى طاقالات األفالراد العقميالة والنفسالية والسالموكية لالسالتفادة منيالا 
 .في تحسين نمط حياة األفراد وتطور المجتمع

 
 (نظري) اإلحصائية  تصميم البحوث النفسية وأساليبها( 11332) 
 (ساعات معتمدة3)

 ال يوجد: متطمب سابق
تعريف الطالب بمناىج البحث العممي في مجاالت عمم النفس عامة وعمم النفس  ييدف المساق إلى     

, ومعرفة التصميمات البحثية المختمفة.....( ,اإلكمينيكي, الوصفي، التجريبي) اإلكمينيكي  خاصة مثل المنيج
  ( SPSS( )NCSS) تحميل البيانات كما في نظام  واألساليب اإلحصائية المستخدمة في

 
 (     نظري) ياإلكمينيكقضايا  معاصرة في عمم النفس  (11322)
 (ساعات معتمدة3)

  ال يوجد: متطمب سابق
ييتم ىذا المساق بطرح قضايا نفسية ىامة ومعاصرة، مما يفيد في زيادة الوعي الثقافي لدى الطمبة والمجتمع      

 .ض األفكار أو االتجاىات الخاطئة حول قضايا مثل قضية العنف ، اإلساءة لألطفال ، وغيرىا، وتصحيح بع
 
دارتها ( 11321)  (   نظري)اإلشراف عمى المراكز العالجية وا 
 (ساعات معتمدة3)

    ال يوجد: متطمب سابق
والفني وأخالقيات المينة ييدف ىذا المساق إلى تعريف طمبة عمم النفس بمفيوم وأسس اإلشراف اإلداري ،      

 .في مؤسسات الرعاية الصحية النفسية ،والنظم أو القوانين التي تحكم ذلك 
 
 (عممي( )2)تطبيقات ميدانية(  11342) 
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 (   ساعات معتمدة3) 
 ( 11321)المتطمب السابق 

 (   عممي( )1)تطبيقات ميدانية(  11341) 
 (    ساعات معتمدة3)

 (11342)المتطمب السابق 
ساعة في كل فصل،عمى عمميات ( 053)في التطبيقات الميدانية يتم تدريب الطمبة لمدة فصمين دراسيين بمعدل  

التقييم والتشخيص والعالج في إطار فريق العمل داخل المؤسسات مثل المدارس ، ومشافي الطب النفسي ، 
ة الممارس الميني صف ياإلكمينيكواإلصالحيات مما يكسب الطالب وخاصة في مجال عمم النفس 

(Professional )ويتم . الذي يستطيع تقديم خدمات نفسية تتطمبيا الجيات المختمفة كما يتطمبيا المجتمع
 .التدريب تحت إشراف ميداني وتقييم مستمر لمستوى أداء الطالب

 
 
  


