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  م والتكنولوجيا االردنية      جامعة العل

 كلية الدراسات العليا

 

 

 

 النفسيةماا  أل ا تخصص /الطب الخطة الدراسية لمنح شهادة االختصاص العالي في 

 

 

 

جارمعبة العيب   رمب  لي بة الاساتبال العي با فبي  ةالنفسب  رمبضا األ تخصب /تمنح شهادة االختصاص العالي في الطب 

 :والتكن ل ج ا األسدن ة شضيطة رما ييي 

 

التق ا بالشضوط المنص ص عي هبا فبي تعي مبال رمبنح شبهادة االختصباص العبالي فبي الطب  فبي الدارمعبة الصبادسة . 1

 .    3112/ 3/ 11 تاسيخ 3112 /7 جيسته سقمبم ج  قضاس رمديس العمااء في 

تبن ال عيبى خمبس منص ص عي ها في هذه الخطة  بنداح رم زعة عيى ال اتما  المتطيبال التاسيب ة واأللاديم ة . 2

 :النح  التالي

 

 )*(الساعات المعتمدة  اسم المساق رمز المساق

 2 أتال   البحث السضيضي  717ص ع 

 13 باطنيأرمضا  الط  ال  تاسي  عميي تنة اولى في  أ 711ط 

 13 ةالنفس  رمضا األتاسي  عميي تنة ثان ة في    713ط 

 13 ةالنفس  رمضا األتاسي  عميي تنة ثالثة في    712ط 

 13 ةالنفس  رمضا األتاسي  عميي تنة سابعة في    717ط 

 13 ةالنفس  رمضا األتاسي  عميي تنة خارمسة في    717ط 

 .طتاعة رمعتماة وذلك لغايال التسد ل واحتساب الضت   الاسات ة فق 13تسدل السنة الاسات ة ال احاة بمعال * 

 

عيى الطال  ان يندز بحثاً عيم اً رمتكارمالً تحت اشضاف احا اعضاء اله ئبة التاسيسب ة فبي القسبمش ويشبتضط تقايمبه  .3

 .قبل التخضجعضاء اله ئة التاسيس ة في القسم ارما  ا

 

 

 -:رمتكارميت     ن بضنارمج التاسي  رم  رمضحيت  يتك

فبي الطب  البباطني واألرمبضا  العصبب ة ( الضئ سبي)ورماتها تبنة وتخصب  ليتباسي  األتاتبي  :األولى الماحلة 

ع فتبضال التباسي  وتب ز ةالنفسب  رمبضا األاسي  في اختصاص تن ال وتخص  ليت 7ورماتها  الثانيةالماحلة و

 :في هات   المضحيت   عيى النح  التالي
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 .لباطنيفي اماا  الطب ا تدريب عملي سنة اولى ( أ101ط : )السنة االولى 

 

- :وتشمل 

- :أشها وتشمل ( 9)طنية العامة او األطفال او طب االساة ومدتها البا .1

 .أرمضا  األوع ة الارم ية  .أ 

 .أرمضا  القي  والشضاي    .ب 

 .أرمضا  القناة الهضم ة والكبا والبنكضياس  .ت 

 .أرمضا  الغاد الصماء  .ث 

 .أرمضا  الكيى  .ج 

 .األرمضا  المعاية والساسية  .ح 

 .األرمضا  الدياية  .خ 

 .األرمضا  التنفس ة  .د 

 .العناية الحث ثة والمت تطة  .ذ 

 .أرمضا  الا  والسضطانال  .ر 

 

  شهور( 3)لمدة  األعصابالدماغ وأماا   علم .2

 

 . األماا  النفسية في سنة ثانية تدريب عملي(   102ط : )السنة الثانية

- :رمتابعة التاسي  األتاتي وتشمل  -أ 

 .عصبي الفح  الطبي النفسي وال .1

 .أعضا  وعالرمال المض  النفسي  .2

 .تصن ف األرمضا   .3

 .تشضيح الدهاز العصبي  .4

 .فسيدة الدهاز العصبي  .5

 .رمبادئ عيم ال ساثة  .6

 .رمبادئ عيم األدوية في األرمضا  النفس ة والعصب ة  .1

 .رمبادئ عيم انتشاس األرمضا   .8

 .رمبادئ عيم اإلحصاء والبح ث  .9

 .بالمض  النفسي العي   السي ل ة واالجتماع ة المضتبطة  .10

 .ان يتقدم الطالب بمشاوع بحث علمي تحت اشااف احد االخصائيين في القسم  -ب
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 .األماا  النفسيةفي  سنه ثالثة ساياي تدريب عملي(   103ط : )السنة الثالثة

 

 -:وتشمل لألرمضا  النفس ة وتخص  ليتاسي  في االختصاصال الفضع ة 

 .شأ االضطضابال النفس ة العض ية المن .1

 .االضطضابال النفس ة الناجمة ع  تعاطي األدوية والم اد الك ماوية  .2

 .أرمضا  فصا  العقل  .3

 .اضطضابال المزاج  .4

 .اضطضابال القيق  .5

 .اضطضابال الشخص ة  .6

 .التحولية ةاألماا  النفسجسمية واألماا  النفسي .1

 

 سيةاألماا  النففي  سنه رابعة ساياي تدريب عملي(   104ط : )السنة الاابعة
 

رمتابعة التباسي  فبي االختصاصبال الفضع بة ح بث تب زع عيبى فتبضال تاسيب بة رمتسباوية فبي صحبا  االختصاصبال 

حسبب  سةببببة المقبب م ضببم  األرمببال  الشببباةضة فببي رمختيببف االختصاصببال الفضع بببة  لألرمببضا  النفسبب ة الاق قببة 

- :وتشمل رما ييي  لألرمضا  النفس ة 

 .االضطضابال الدنس ة  .1

 .اضطضابال األلل  .2

 .العالج النفسي  .3

 .الط  النفسي الشضعي  .4

 .ط  األطفال النفسي  .5

 

 األماا  النفسيةفي  سنه خامسة ساياي تدريب عملي(   105ط : )السنة الخامسة

 

يمشبباسلة فببي صجببضاء البحبب ث الاساتبب ة لباإلضببافة  دنبباهلمببذل سة أرمتابعببة التبباسي  فببي االختصاصببال الفضع ببة ا

- :وتشمل رما ييي  والمشاسلة بتاسيس طيبة لي ة الط 

 .االستشارات النفسية .1

 .االضطضابال النفس ة العض ية المنشأ .2

 .حض س ع ادة االرمضا  العصب ة رمضة واحاة في األتب ع .3

 .ع ادة شبه رمستقية رمع صشضاف جزئي رمضة واحاة في األتب ع .4

 .لطيبة الط  أتب ع ا اةواح ناوةاإلشضاف وبمعال  .5
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 محتوى البانامج 

- :المبامج  التدريب الساياي 

 يق   القسم بتحايا جاول تاسي  ليطال  يمض رم  خالله عيى التخصصال  .أ 

وأرمبببضا  األعصببباب بمبببا يتناتببب  رمبببع حاجبببال القسبببم الباطن بببة المختيفبببة والعيببب   العصبببب ة 

ورمتطيبببال المديبببس الطببببي األسدنبببي والدارمعبببال األرمضيك ببة والكي بببال الميك بببة فبببي بضيطان بببا 

 .وايضلناا 

- :ل المتدرب داخل أقسام المستشفى الداخلية على ما يلي يشتمل عم .ب 

 .أخذ الس ضة المضض ة الكارمية  .1

 .الفح  السضيضي الشارمل  صجضاء .2

 . الالزرمةعمل الفح صال المخبضية والشعاع ة طي   .3

 .رمالحظال التقا  ال  رمي  صلى باإلضافةتاوي  لل رما تبق في رميف المضيض  .4

 .تضة العالج ة داخل المستشفى سعاية المضيض المتكارمية أثناء الف .5

االختصاصبي رمتاسجبة  صشبضافيمضيض لمسباعا أو تحبت لالطب ة  باإلجضاءالالق ا   .6

 .رم  ح ث الصع بة حس  تنة الاساتة 

 .الكشف ع  أية رمضاعفال ناتدة ع  ال تائل العالج ة وتشخ صها ورمعالدتها  .1

 .سعاية المضضى الذي  يتطي  دخ لهم وحاة العناية الحث ثة  .8

تعارمببل بمهبباسة رمببع أهببل المضضببى وارمتصبباص حالببة التبب تض والخبب ف التببي تنتببابهم ال .9

 .والتخف ف رم  آالرمهم 

 .لتابة تيخ   الحالة في رميف المضيض بعا خضوجه رم  المستشفى  .10

- :يشتمل عمل المتدرب في القسم الداخلي ما يلي  .ت 

 .وعالجها حس  اول ياتهاتشخ   االضطضابال النفس ة . 1

 .بالمضضى ورمتابعة تط س وضعهم الصحي العناية  .2

االتبتعانة ببالزرمالء أصببحاب االختصاصبال األخببض  والتعارمبل رمعهببم ببضوح الفضيببق  .3

 .ال احا 

 .الطاسئةالنفس ة والطب ة القاسة عيى التعارمل رمع الحاالل  .4

 .وعالجاتهاالنفس ة  ليعقاق ضالتعضف عيى المضاعفال الدانب ة  .5

 .لصارمال الكهضبائ ة ا صعطاءالقاسة عيى  .6

 .تعيم العالج النفسي الدماعي والعالج النفسي الااعم  .1

- :يشتمل عمل المتدرب في العيادات الخارجية على ما يلي  .ث 

 .رمعاينة المضضى في الع ادة  .1

 .طي  الفح صال المختيفة ليتشخ    .2

 .المستشفى  صلىرم  يتطي  وضعه الصحي  صدخال .3
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 .ن ساجعت المستشفى رمتابعة الحاالل التي تبق أ .4

 .اتتشاسة االختصاصي صاح  العالقة في أية حالة تتطي  الضأي  .5

- :مالحظة  *

 .يقل ع  خمس رمناوبال في الشهض  اليتم عمل بضنارمج رمناوبال بما يتنات  رمع حاجال القسم وبما 

 

 النشاطات العلمية واألبحاث 

- : أن يق   بما ييي التاسي خالل تن ال عيى الطب   المتاسب 

 المشاسلة في رمشضوع بحث عيمي رمع واحا أو ألثض رم  األطباء العارمي   في القسم ش أو. 1

المشاسلة بنشض وسقة عيم ة بح ث يتم نشضها أو قب لها لينشض في رمدية عيم ة رمعتضف بها خبالل . 2

 . الخارمسةثالثة أشهض عيى األقل قبل نهاية السنة 

ها القسم رمع بااية لل في القسم وحس  المنهد ة التي يضعالمشاسلة في جم ع النشاطال العيم ة 3. 

 .تنة دسات ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


