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 ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  الساعات المكتبية
 

يهدف هذا المقرر بشكل عام إلى التعريف بعلم النفس العيادي وأسسه ومبادئه  :الهدف العام للمقرر( 1)
وتاريخه وتطبيقاته؛ مع التأكيد على أخالقيات الممارسة في علم النفس العيادي. والتفصيل فيما يتعلق بمتطلبات 

لطالب خلفية نظرية بعمليات التقييم والفحص علم النفس العيادي، وشروطها. وإكساب ا والتخصص فيالتدريب 
إيجابية  اتجاهاتوالتصنيف )التشخيص( في علم النفس العيادي، وبعض المهارات التطبيقية لممارسته. وكذا تنمية 

 عند الطالب نحو هذا الفرع من علم النفس.
 

 ساعات التدريس عدد األسابيع ( موضوعات المقرر 2)
. أخالقيات وميادينهوتاريخ تطوره، وتطبيقاته  تعريف علم النفس العيادي،

 علم النفس العيادي.
4 3 

والمهنية التدريب في مجال علم النفس العيادي، والخصائص األكاديمية 
لألخصائي النفسي العيادي.                                                              والشخصية

وأوروبا  وامريكا الشماليةوالعالم العربي  علم النفس العيادي في المملكة
 .وأستراليا

4 3 



والتشخيص والتدخالت االدوار المهنية لعلم النفس العيادي: التقييم 
 3 4 .والتأهيلية العالجية

 والطريقة ومهاراتواألداة المفهوم  :Case Study دراسة الحالة
واألهمية مفهوم ال :Case Formulation صياغة الحالة اإلعداد.
 اإلعداد. والطريقة ومهاراتواألداة 

4 3 

 3 1 النفسي. وكتابة التقرير ومهارات إعدادعناصر 
 3 4 ادوات القياس النفسي في علم النفس العيادي. استخدام

   النفسية وخصائص االختبار الجيد. االختباراتانواع 

 3 1 تقنين والمعايير.مقدمة/مراجعة عامة لمفاهيم الثبات والصدق وال

   النفسية في مجال علم النفس العيادي. االختبارات استخدامأغراض 

 3 4 .والقلق االكتئابقياس 
   النفسية األخرى. االضطراباتقياس بعض 

 3 4 العصبي.-مقدمة إلى التقييم النفسي
 3 4 يادي.في علم النفس الع واستخداماتها وتقييمها ودورهاالمقابلة: أنواعها 

 3 4 .واألغراضفحص الحالة العقلية الراهنة: الطريقة 
 3 4 النفسية: المنهج الفئوي في التشخيص. وتشخيص االضطراباتتصنيف 
 3 4 في التشخيص. الُبعدي النفسية: المنهج وتشخيص االضطراباتتصنيف 

 3 4 مقدمة عامة إلى العالج النفسي: أهدافه ومدارسه وتقييم فاعليته.
 3 4 مستقبل علم النفس العيادي في المملكة العربية السعودية استشراف
 

طرق التقييم     س استراتيجيات التدري  ( مخرجات التعلم للمقرر 3)    
 المعرفة

يأخالقيات وخصائص األخصائي النفس يعرف الطالب المحاضرة. اختبارات فصلية  
ومشاركاتأنشطة   الطالب بأسس علم النفس العيادي. يعرف   العروض التقديمية       
لالتعلم التعاوني الفعا أنشطة يعرف الطالب االختبارات والمقاييس المستخدمة في علم  

 النفس العيادي. 



 المهارات اإلدراكية 
.أن يفسر الطالب الظواهر النفسية السوية والمرضية المحاضرة المشاركات  

تقييم العروض 
 التقديمية

ة.م التعليميعروض األفال ي أن يعرف الطالب كيفية جمع المعلومات للمساعدة ف 
 تشخيص الحاالت العيادية.

التقييم الذاتي 
فاتلألنشطة والتكلي  

بة الطلالعمل الجماعي بين 
بيانات  وتعاونهم لجمع

 التقرير
التعاوني( التعليم).   

سيأن يكتسب الطالب القدرة على كتابة التقرير النف  

، وتحمل المسؤوليةتعامل مع اآلخرين مهارات ال  
 االختبار الفصلي 

 
 أن يكتسب الطالب الوعي بالمسؤولية المهنية نحو العمالء.  المحاضرات.

ادين أن يستخدم الطالب الطرق النفسية في مختلف المي المناقشة تقييم األنشطة  
 التربوية والعالجية.

يح توض الجماعي معالتعلم  إعداد تقرير نفسي
الطلبة.رأي   

وكتابة  أن يستطيع الطالب االتصال الكتابي من خالل إعداد
 التقارير النفسية.

لمجتمع يلتزم أمام ذاته وأمام المجتمع المهني وأمام تالميذه وا المحاكاة. تقييم المقابلة 
العمل مع  اذ يكتسب القدرة على مهنيا،المحيط بتنمية ذاته 

.فئات إكلينيكية مختلفة  
هارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العدديةم   

 .والمفحوصأن يقيم الطالب زميله في موقف الفاحص  التعلم التعاوني التقييم الشفهي
قارير أن يوضح الطالب أهمية االتصال الكتابي من خالل الت التعلم الذاتي التقييم الذاتي

يعدها.النفسية التي   
ة المهارات النفس حركي  

ص أن يظهر الطالب القدرة على تبادل األدوار بين الفاح التعلم التعاوني دراسة الحالة
.والمفحوص  

 أن يكتسب الطالب القدرة على تقديم العروض العروض التقديمية تقييم العروض



 
 

 جماعي،اختبار، مشروع  مقال، )كتابةالتقييم ( طبيعة مهمة 4)
  .(... نهائي،اختبار 

 نسبته من التقويم النهائي  المحدد لهبوع األس

 %02 الخامس اختبار فصلي أول 
 %02 الحادي عشر اختبار فصلي ثاني 

 %42 مستمر دراسة حالة
 %42 مستمر أنشطة + عروض تقديمية 

 %12 السادس عشر نهائي اختبار

 
 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)

(، علم النفس اإلكلينيكي، مترجم، الطبعة السابعة، دار 0227لطفي ) ، حنانوزين الدينداوود، فوزي شاكر  .4
 الشروق، عمان: األردن.

، 4(، قواعد التشخيص والعالج النفسي: نظريات نفسية متعددة لصياغة الحالة، ط 0221بيرمان، بيرل س. ) .0
 يوسف، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة. وجمعة سيدترجمة: محمد نجيب الصبوة 

(، مرجع في علم النفس اإلكلينيكي للراشدين، ترجمة: صفوت فرج، مكتبة األنجلو 0222، ج )وبولزي، س ليند .3
 المصرية، القاهرة. 

(، من التشخيص إلى صياغة الحالة، مترجم، الطبعة االولى، 0240) كعبد المل، وشرف الدينالعنزي، فالح  .1
 جامعة تبوك.

 


