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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات  3 المعتمدة:الساعات . ١

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

   : السابع يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )4

 ال يوجد 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %100  ساعات 3 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. ٧

 التعلم ساعات النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة  45 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعة  15 ساعات االستذكار 1

 ساعة  15 الواجبات 2

 0 المكتبة 3

 ساعة  15 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 ساعة  45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 



 

 
٤ 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. ١

 

نفسية المستخدمة في يتناول المقرر تعريفاً بأدوات جمع المعلومات في العمل العيادي، وخاصة أهم االختبارات والمقاييس ال

ياغة الحالة، والمالحظة، المجال اإلكلينيكي على اختالف أنواعها وتفسير دالالتها اإلكلينيكية، والمقابلة، ودراسة الحالة، وص

ونظرياتها العامة  لغرض فهم العميل وتصنيف مشاكله. وتعريفاً بعملية العالج النفسي من حيث أسسها واستخدام هذه األدوات

علم النفس العصبي وتقييمها. أخيراً يتناول المقرر استعراضا للفروع المنبرقة عن علم النفس العيادي كعلم نفس الصحة، و

                                                                     يقي وأدوارها المعاصرة.                   العيادي، مرالً ال حصراً، من حيث التعريف بمجالها التطب

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

ن حيث مجاالت عمله، يهدف هذا المقرر إجماالً إلى التعريف  بعلم النفس العيادي )اإلكلينيكي( كفرع تطبيقي لعلم النفس، م

خرى، وأخالقيات نموه، وطبيعة المهام التي يقوم بها مختصوه، وعالقاته مع بقية فروع علم النفس والتخصصات األ ومراحل

 .العمل النفسي العيادي

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع على أخالقيات وخصائص األخصائي النفسي. الطالب عرفتيان  1.1

اختالف  االختبارات والمقاييس النفستتتتتية المستتتتتتخدمة في المجال اإلكلينيكي علىالطالب يذكر ان  1.2

 . أنواعها وتفسير دالالتها اإلكلينيكية

 6ع

  المهارات 2

 2م الطالب بين الظواهر النفسية السوية والمرضية. ميزي ان 2.1

 1م .جمع المعلومات أدوات الطالب يصممان  2.2

 2م .بطريقة مهنية التقرير النفسيفي  أن يوظف الطالب الفنيات واالستراتيجيات ا  2.3

  الكفاءات 3

 1ك الحاالت .المهنية نحو  ةالمسؤوليالطالب يتحمل أن  3.1

 3ك لمهنيةالممارسات العملية واضرورة ممارسة التأمل الفردي والجماعي لتطوير الطالب يقدر ان  3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 س العيادي.تعريف علم النفس العيادي، وتاريخ تطوره، وتطبيقاته و ميادينه. أخالقيات علم النف 1

2 

صائي لألخالتدريب في مجال علم النفس العيادي، والخصائص األكاديمية و المهنية والشخصية 

لم النفس العيادي في المملكة النفسي العيادي.                                                             ع

 والعالم العربي و امريكا الشمالية و أوروبا وأستراليا.

3 

 3 تأهيلية.الاالدوار المهنية لعلم النفس العيادي: التقييم و التشخيص و التدخالت العالجية و  3

4 
                                         : المفهوم و األداة و الطريقة ومهارات اإلعداد.         Case Study دراسة الحالة

 إلعداد.ا: المفهوم و األهمية و األداة و الطريقة ومهارات  Case Formulation صياغة الحالة
3 

5 

 التقرير النفسي.عناصر و مهارات إعداد و كتابة 

 إستخدام ادوات القياس النفسي في علم النفس العيادي.

3 

6 

 انواع اإلختبارات النفسية وخصائص االختبار الجيد.

 مقدمة/مراجعة عامة لمفاهيم الربات والصدق والتقنين والمعايير.

 أغراض إستخدام اإلختبارات النفسية في مجال علم النفس العيادي.

3 
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7 

 اإلكتئاب و القلق.قياس 

 

3 

8 

 قياس بعض اإلضطرابات النفسية األخرى.

 

3 

9 

 العصبي.-مقدمة إلى التقييم النفسي

 

3 

10 

 و تقييمها ودورها في علم النفس العيادي. استخداماتهاالمقابلة: أنواعها و 

 

3 

11 

 فحص الحالة العقلية الراهنة: الطريقة و األغراض.

 

3 

12 

 النفسية: المنهج الفئوي في التشخيص. االضطراباتتصنيف و تشخيص 

 

3 

13 

 ص.في التشخي لبُعديا النفسية: المنهج االضطراباتتصنيف و تشخيص 

 

3 

14 

 مقدمة عامة إلى العالج النفسي: أهدافه ومدارسه وتقييم فاعليته.

 

3 

15 

 مستقبل علم النفس العيادي في المملكة العربية السعودية استشراق

 

3 

.....   

 ساعة  45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . ١

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

على أخالقيتتات وخصتتتتتتتتائص  ان يتعرف الطتتالتتب 1.1

 األخصائي النفسي.

 اختبارات فصلية المحاضرة.

يذكر  1.2 ية ان  قاييس النفستتتتتت بارات والم لب االخت طا ال

المستتتتتتتختتدمتتة في المجتتال اإلكلينيكي على اختالف 

 . أنواعها وتفسير دالالتها اإلكلينيكية

 العروض التقديمية     

 ) البوربوينت (. 

 أنشطة و مشاركات

 المهارات 2.0

الطتتالتتب بين الظواهر النفستتتتتتيتتة الستتتتتتويتة  ميزي ان 2.1

 والمرضية.

 المشاركاتالمناقشات و المحاضرة

االختتتتاتتتتفتتتتتتا ات التتتتف تتتتتتتتتتتتتتت تتتتيتتتتت  

 .والنهائي 

 ملف دراسة الحالة .الاع م الذاتي .جمع المعلومات ان يصمم الطالب أدوات 2.2

 الاقا ير 

في أن يوظف الطالب الفنيات واالستتتتراتيجيات   2.3

 بطريقة مهنية. التقرير النفسي

العمل الجماعي بين الطلبة  و 

 تعاونهم لجمع بيانات التقرير

 .) التعليم التعاوني (

 املالحظ  املفاشرة 

 الاقا ير
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 ءاتالكفا 3.0

 املالحظ  املفاشرة  المناقشة  الحاالت .المهنية نحو  ةالمسؤوليالطالب يتحمل أن  3.1

 

التأمل الفردي ضتتتتترورة ممارستتتتتة الطالب يقدر ان  3.2

 والجماعي لتطوير الممارسات العملية والمهنية

 د اس  الحال  التعلم التعاوني 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس اختبار فصلي أول  ١

 %20 الحادي عشر اختبار فصلي ثاني  2

 %10 مستمر دراسة حالة 3

 %10 مستمر أنشطة + عروض تقديمية  ٤

 %40 السادس عشر إختبار نهائي 5

6    

٧    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 تي:مستوى الجامعة وعلى مستوى البرامج، ويشمل نظام االرشاد واجراءاته اآليوجد نظام محدد لإلرشاد على 

 نظام األكاديمي يتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية وال

الحذف  الطالب إلبداء مبرراتومجاالت العمل المتاحة للتخصتتتتتص، كما يتابع المرشتتتتتد عملية التستتتتتجيل ويناق  فيها 

 واإلضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.

 وفق كل حالة. وتقدم لجنة اإلرشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج، والتعامل مع الحاالت الخاصة 

 رشتتتاد عمادة شتتتؤون الطالب بشتتتأن اال يتضتتتمن هيكل الكلية وحدة لإلرشتتتاد األكاديمي، ويوجد دعم ومتابعة كذل  من

 األكاديمي والمهني.

 ون الطالب يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدة االرشاد النفسي تحت عمادة شؤ

 .وهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب، ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها

 جتماعي الجامعة كذل  وحدة ارشتتتتاد اجتماعي تحت عمادة شتتتتؤون الطالب، وتعمل الكلية كذل  على الدعم االويوجد ب

 .من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة

 ت التي درستتتتتها الطالب، تأكيد التكامل بين المقرراتتولى وحدة التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية ل

ية الت ياق الحقيقي للتطبيق، وستتتتتتيتبنى البرنامج مفهوم الخبرات الميدان ي ستتتتتتترتبط وتقليص الفجوة بينها وبين الستتتتتت

 بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.

( 6ها )يبلغ عدد ب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالبكما يخصص عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطال

 ساعات لكل عضو هيئة تدريس للفصل الدراسي الواحد .

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . ١

 للمقرر المرجع الرئيس

 علم النفس اإلكلينيكي

،   ترول، تيموثي

ترجمة داود، 

فوزي شاكر وزين 

 الدين، حنان

 2007 الشروق

 مليكه، لويس علم النفس اإلكلينيكي  
دار الفكر: عمان، 

 األردن
2010 
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 المساندةالمراجع 

(، قواعد التشخيص والعالج النفسي: نظريات نفسية 2004. بيرمان، بيرل س. )1
اك ، ترجمة: محمد نجيب الصبوة و جمعة سيد يوسف، ايتر1متعددة لصياغة الحالة، ط 

 القاهرة.للنشر والتوزيع، 
(، مرجع في علم النفس اإلكلينيكي للراشدين، 2000ليندزي، س و بول، ج ) .2

 ترجمة: صفوت فرج، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة. 
(، من التشخيص إلى صياغة 2012العنزي، فالح و شرف الدين، عبدالملك ) .3

 الحالة، مترجم، الطبعة االولى، جامعة تبوك.
 رانم لألخصائيين النفسيين. .4
5. apa   الجمعية األمريكية لعلم  النفس 

 اإللكترونيةالمصادر 

1 www Clinical psychology 
2 LMS..ksu.edu.sa 

 

  ىأخر

 أفالم تعليمية لدراسة الحالة .

 عر ض حات اكلينيكية من خالل األقراص المضغوطة

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 20قاعات تفاعلية تحتوي القاعة على عدد  إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 .  جهاز عرض البيانات
 السبورة الذكية

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  
 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

من  مستتتتتتتوى تعلم الطالب في المقرر 

مخرجتتتات  من المقرر للتحققتقرير 

 التعلم

 وكج تقرير المقرر)  مباشر (  نم عضو هيئة التدريس

 منسق المقررو أعضاء هيئة التدريس  فاعلية التدريس  

 مباشر (    ير)  غ

 تقويمي وتقرير نهائينقاش جماعي  

 Lesson)تطبيق بعض استتتتراتيجيات ل

Study)  لتتتتتطتتويتتر األداء فتتي التتمتتقتترر

 وتقويم نتائج التطبيق وتطويرها.

 مدى تحقق مخرجات التعلم.
أعضتتتاء هيئة التدريس للمقرر مع منستتتق 

 المقرر

 )  مباشر( 

 تحليل نتائج الطالب 

مستتتوى تعلم الطالب في المقرر، ومدى 

 التعلم. تحقق مخرجات
 الطالب

 ) مباشر(

 استطالع آراء الطالب حول المقرر

تقويم ستتتتتتير التتتدريس في المقرر أثنتتاء 

الفصل الدراسي، ومدى تحقق مخرجات 

 التعلم.

أعضتتتاء هيئة التدريس للمقرر مع منستتتق 

 المقرر

 مباشر (     ) غير

لقاءات ونقاشتتتتتتات تطويرية مستتتتتتتمرة، 

وزيتتارات متبتتادلتتة بين أعضتتتتتتتتاء هيئتتة 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

التدريس في القاعات الدراسية واستشارة 

 Peer Review in)التتتتتنتتتتتظتتتتتراء 

Teaching) 
 

 

 

 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


