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 الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس 
 علم النفس االكلينيكي لبرنامج 

 م علوم الصحة قس

 الصحة وعلوم التأهيل  كلية
 03130302رمز البرنامج في التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية 

 

 العام الجامعي  

 هـ 1444
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 الصحة وعلوم التأهيل الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكلية

 كلينيكيعلم النفس اإل لبرنامج

 نبذة عن الكلية: 

 لديها،يُعتبر القطاع الصحي من الركائز األساسية التي يستند عليها أي مجتمع، ويعكس مدى التقدم الحضاري والتطور العلمي 

ولهذا الهدف جاءت كلية الصحة وعلوم التأهيل لتكون إحدى الصروح العلمية األساسية في جامعة األميرة نورة بهدف إعداد وتأهيل 

هيالً علمياً ومهنياً في مجال الصحة وعلوم التأهيل لتلبية احتياجات المجتمع في هذا المجال وتأكيد دورها وتخريج الكوادر المؤهلة تأ

 في تنمية المجتمع تكامالً مع بقية العلوم والتخصصات. 

هـ بالموافقة على إعادة هيكلة كلية  17/8/1433/أ بتاريخ 17-7وقد صدر قرار مجلس التعليم العالي رقم  1429تأسست الكلية عام 

أقسام ويندرج تحت كل قسم عدة مسارات أو برامج   4العالج الطبيعي وتغيير مسمى الكلية إلى كلية الصحة وعلوم التأهيل بعدد 

برامج قائمه من   4هـ بالموافقة على إنشاء قسم العلوم اإلشعاعية ونقل 21/6/1438بتاريخ  706رقم  دراسية كما صدر قرار الوزير

 قسم التقنيات الطبية اليه وهي:  

 تقنيات الطب النووي(  التشخيصية،)العالج باألشعة، التصوير بالموجات فوق صوتيه، األشعة 

موافقة على افتتاح برنامج الرعاية التنفسية الذي يندرج تحت قسم علوم بال 27/9/1442بتاريخ  99460كما صدر قرار الوزير رقم 

 التأهيل.

 ( مساراً موزعة كاالتي:13ليصبح عدد المسارات )

 قسم علوم التأهيل ويضم البرامج التالية: 

 *دكتور عالج طبيعي         * العالج الوظيفي          * الرعاية التنفسية        

 م البرامج التالية: قسم علوم الصحة ويض

 * علم النفس االكلينيكي               * التغذية اإلكلينيكية        

 * علوم الوبائيات                              * التثقيف الصحي       

 قسم العلوم االشعاعية ويضم البرامج التالية: 

 * برنامج التصوير بالموجات فوق صوتية           * برنامج الطب النووي      

 * برنامج العالج باألشعة.                                * برنامج األشعة التشخصية.    

 قسم علوم االتصال الصحي ويضم البرامج التالية: 

 * برنامج أمراض التخاطب والبلع      * برنامج السمع والتوازن                              

 قسم التقنيات الطبية  
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 رؤية الكلية:  

 أن تكون منارة في البناء المعرفي تسهم في التنمية الصحية المستدامة.  

 رسالة الكلية: 

 المجتمع. إعداد كوادر مؤهلة على المستوى المعرفي والمهني والبحثي وفقا ألحدث المعايير لتطوير الرعاية الصحية وخدمة

 أهداف الكلية: 

 تأهيل كوادر متخصصة في مجاالت العلوم الصحية والتأهيلية قادرات على الممارسة المهنية وفق أحدث المعايير.  .1

 تعزيز التعلم المستمر واالبتكار وفق وسائل التقنية الحديثة. .2

 ة على البراهين. إنتاج بحوث في مجال الرعاية الصحية تسهم في تطبيق الممارسة المبني .3

 اإلسهام بفاعلية في تحسين الصحة وجودة الحياة للمجتمع بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة.  .4

 : البرنامجرسالة 

عداد كوادر تنافسية مؤهلة في مجال علم النفس اإلكلينيكي على المستوى المعرفي والمهني والبحثي لتعزيز الصحة النفسية وخدمة إ

 المجتمع 

 : البرنامجأهداف 

 تأهيل أخصائيات في مجال علم النفس اإلكلينيكي قادرات على الممارسة المهنية وفق المعايير التخصصية  .1

 المساهمة بفاعلية في إجراء أنشطة البحث العلمي في مجال علم النفس اإلكلينيكي  .2

 االسهام بفاعلية في مبادرات تعزيز الصحة النفسية وخدمة للمجتمع .3

 

 : باللغة العربية الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج

 درجة البكالوريوس العلوم في علم النفس اإلكلينيكي 

 الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج باللغة االنجليزية: 

Bachelor of Science degree in Clinical Psychology 

 :نظام الدراسة

لمدة أربع سنوات باإلضافة الي سنة االمتياز وتمنح وثيقة التخرج بعد فصلي مكون من اثني عشر فصل دراسي  

 إتمام سنة االمتياز. 
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   :الفرص الوظيفية
 الجهات التي يمكن أن تستفيد من هذا التخصص: 

 جميع المستشفيات الحكومية والخاصة.  •

 العيادات الخاصة. •

 المراكز الصحية. •

 الجامعات التعليمية.   •

 المراكز التأهيلية.    •

 مراكز األبحاث.  •

   في البرنامج:  لغة الدراسة 

 اللغة اإلنجليزية لمتطلبات البرنامج والكليات الصحية. •

 اللغة العربية لمتطلبات الجامعة. •
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 ترميز المقررات:  

 تصنيف عددي. المقرر من تصنيف حرفي ويتكون رمز 

 البرنامج رمز التصنيف الحرفي إلى ي 

 الرمز الحرفي باللغة االنجليزية الرمز الحرفي باللغة العربية 

 Clinical Psychology (CPY)                       )نسك(  علم النفس اإلكلينيكي  

 يتكون التصنيف العددي من ثالثة أرقام كما يلي: و 

 الدراسية.( يرمز رقم المئات إلى السنة 1

 لتخصص الدقيق داخل البرنامج  ( يرمز رقم العشرات إلى ا2

 . للبرنامج  ( يرمز رقم اآلحاد إلى تسلسل المقرر ضمن التخصص الدقيق 3

 مدلول رقم العشرات في ترميز المقررات  

 التخصص الدقيق  الرقم

0 --- 

 العام علم النفس  1

 التشخيص والتقييم النفسي  2

 واالضطرابات النفسية النظريات  3

 العالجات النفسية   4

5  ---- 

6  ---- 

7  ---- 

 البحث واالحصاء   8

 التدريب الميداني واالمتياز  9
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 لمرحلة البكالوريوس  الخطة الدراسية

وحدة دراسية   ( 204 )  من االكلينيكيعلم النفس    لبرنامجتتكون الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس  

 النحو اآلتي:  موزعة  على 

 عدد الوحدات الدراسية المتطلبات 

 18 متطلبات الجامعة  .1

 38 اجباري  ات الصحيةمتطلبات الكلي  .2

 متطلبات الكلية .3

 21 جباري إ

 ال يوجد  اختياري 

 القسممتطلبات  .4

 ال يوجد  جباري إ

 ال يوجد  اختياري 

 البرنامج متطلبات  .5

 127 إجباري 

 - اختياري 

 204 المجموع 
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 متطلبات اجلامعة 
دراسية    ( وحدة81بواقع )مقررات  ( 6ليات وعددها ) وهي املقررات الدراسية اليت تدرسها طالبات اجلامعة يف مجيع الك

 موزعة كالتايل: 

سل
سل

م
 

 Code/No الرمز / الرقم اسم املقرر

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 متارين 

 عملي 

LB 

 تدريب

TR 

1 
 (1الثقافة اإلسالمية )

 )منطلقات أساسية يف الثقافة اإلسالمية( 

Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 3 - - 3 101سلم  

2 
 (2الثقافة اإلسالمية )

 )املرأة واألسرة يف القرآن والسنة( 

Islamic Culture (2) 

 ISLS 202 3 - - 3 202سلم  
 101سلم  

SILS 101 

3 
 (3الثقافة اإلسالمية )

 )املرأة واحلياة "جماالت وضوابط"( 

Islamic Culture (3) 

 ISLS 303 3 - - 3 303سلم  
 101سلم  

SILS 101 

4 
 (4الثقافة اإلسالمية )

 )املرأة والقضااي املعاصرة( 

Islamic Culture (4) 

 ISLS 404 3 - - 3 404سلم  
 101سلم  

SILS 101 

 التحرير الكتايب 5

Arabic Composition 

 - ARAB 101 3 - - 3 101عرب  

6 
 التدريبات اللغوية 

Language Skills 

 

 - ARAB 202 3 - - 3 202عرب  

 وحدة دراسية 18 اجملموع
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 متطلبات الكليات الصحية
( وحدة 38( مقرر بواقع )10وهي المقررات الدراسية المشتركة بين الكليات الصحية وعددها )     

 دراسية موزعة على النحو التالي:

 متطلبات الكليات الصحية اإلجبارية: 

 

 

 اسم املقرر م
Course Title 

 .Code/No الرمز/ الرقم 

عدد  عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة
CR  

 قاملتطلب الساب
Prerequisite نظري 

LT 

 متارين  
 عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 ( 1جنليزية أكادميية للتخصصات الصحية )إة  لغ

Academic English for Health 
Specialties (1) 

 - ENG 131 15 - 4 131انج  

2 
 ( 2)جنليزية أكادميية للتخصصات الصحية  إلغة  

Academic English for Health 
Specialties (2) 

 ENG 132 15 - 4 132انج  
 131انج  

ENG 131 

3 
 للتخصصات الصحية أحياء إنسان  

Human Biology for Health 
Specialties 

 - BIO 105 3 2 - 4 105حيا  

 إحصاء للتخصصات الصحية  4
Statistics for Health Specialties   162ريض MATH 162 3 2 - 4 - 

5 
 كيمياء عامة للتخصصات الصحية

General Chemistry for Health 
Specialties 

 CHEM 104 3 104كيم  
2 

- 4 - 

6 
 فيزايء عامة للتخصصات الصحية 

General Physics for Health Specialties   105فيز PHYS 105 3 
2 

- 4 - 

 مصطلحات طبية  7
Medical Terminology   121حتض DPY 121 3 - - 3 - 

 مهارات مهنية صحية    8
Health Profession Skills   122حتض DPY 122 4 - - 4 - 

9 
 خالقيات الصحية املهن واألمقدمة يف  

Introduction to Health Professions 
and Ethics 

 - DPY 123 3 - - 3 123حتض  

 أساسيات البحث العلمي 10
Fundamentals of Scientific  Research   124حتض DPY 124 3 2 - 4 - 

   وحدة دراسية  38 اجملموع  



 

 
 

 21من   9الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
-0130رمز النموذج:                                                                           ياإلكلينيكعلم النفس  برنامج ل البكالوريوس  لمرحلة الدراسية  الخطة نموذج 

F028 

 هـ1444

 

 متطلبات الكلية

( وحدة دراسية   21) مقرراً بواقع  ( 5) هي المقررات الدراسية المشتركة بين أقسام الكلية وعددها 

 موزعة على النحو التالي:

 : أ( متطلبات الكلية اإلجبارية

  ة.( وحدة دراسي 21)مقرراً بواقع  ( 5) وعددها  

 م
 اسم املقرر

Course Title الرقم   /الرمز Code/No 
 عدد االتصال  ساعات  عدد

  الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق  املتطلب
Prerequisite  نظري 

LT 

 متارين / عملي 

LB 
 تدريب
TR 

1 
 تقنيات الطوارئ 

Basic Life Support 
Techniques  

 114صحة 
HRS 
114 3 2 - 4 - 

2 
 اإلحصاء احليوي 
Biostatistics 116 صحة 

HRS 
116 3 2 - 4 - 

3 

ملتخصصي الرعاية  التواصلمهارات 
 الصحية 

Communication Skills for 
Health Care Professionals 

 HEP 331تثق 

331 3 2 - 4 - 

4 

املهنية واألخالقيات يف ممارسات الرعاية 
 الصحية 

Professionalism and Ethics 
in Health Care Practices 

 HEP 332تثق 

332 3 - - 3 - 

5 
 ووظائف األعضاء علم التشريح 

Human Anatomy and 
Physiology 

صحة 

111 
HRS 

111 5 2 - 6 - 

 وحدة دراسية  21 اجملموع
 

   : ب ( متطلبات الكلية االختيارية

  ال يوجد 



 

 
 

 21من  10الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
-0130رمز النموذج:                                                                           ياإلكلينيكعلم النفس  برنامج ل البكالوريوس  لمرحلة الدراسية  الخطة نموذج 

F028 

 هـ1444

 القسم متطلبات 

 

   جبارية:اإل القسم( متطلبات  أ

 ال يوجد 

   ختيارية: اال القسم ( متطلبات  ب

د ال يوج   

 البرنامج متطلبات 

 

   جبارية:اإل  البرنامجمتطلبات  أ(

 :موزعة على النحو التالي ( وحدة دراسية 127 مقرراً بواقع ) (27و عددها ) 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة

CR   

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 متارين 

 عملي 

LB 

تدريب  
TR 

1 
 مقدمة يف علم النفس االكلينيكي 

Introduction to clinical 
psychology 

 - CPY 211 3 0 0 3 211نسك 

2 

و علم النفس   علم النفس االجتماعي
 املرضي

Social Psychology and 
Psychopathology 

 - CPY 212 3 2 0 4 212نسك 

3 
 نظرايت ختص الشخصية 

Personality theories  230نسك CPY 230 3 2 0 4 - 

4 

: النوعي والكمي 1التقييم  
Assessment 1: 

Qualitative and 
Quantitative 

 - CPY 220 4 2 4 6 220نسك
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 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة

CR   

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 متارين 

 عملي 

LB 

تدريب  
TR 

5 
 علم النفس خالل دورة احلياة

life-span psychology  210نسك CPY 210 3 2 0 4 - 

6 
 علم النفس االكلينيكي و علوم االحصاء 
Clinical Psychology and 

Statistics   
 116صحه  CPY 281 3 2 0 4 281نسك 

HRS 116  

7 
 النظرايت املعرفية: العقل والسلوك 

Cognitive theories: Mind 
and behavior 

 - CPY 231 5 2 0 6 231نسك 

8 
 التحرير العلمي يف علم النفس االكلينيكي

Scientific writing in 
clinical psychology 

 - CPY280 2 2 0 3 280نسك 

9 

 
 الزوجي العالج علم نفس املرأة و 

Psychology of women 
and marital therapy 

 - CPY 340 4 2 4 6 340نسك 

10 
 اضطراابت القلق

Anxiety Disorders  333نسك CPY 333 5 2 0 6 - 

11 

 بيولوجيا علم النفس املرضي 
Biological 

Psychopathology 
 

 231نسك  CPY 313 3 2 0 4 313 نسك
CPY 231 

12 
 علم أمراض النفس لألطفال واملراهقي 

Psychopathology in 
children and adolescents 

 CPY 332 4 2 4 6 332نسك 
 210نسك 

CPY 210 

13 

 الفيزيولوجيا العصبية تقييمات:2التقييم 
Assessment  2: 

Neuropsychological 
assessments 

 - CPY 321 4 2 4 6 321نسك 
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 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة

CR   

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 متارين 

 عملي 

LB 

تدريب  
TR 

14 
 1العالجات النفسية 

Psychological therapies 1 341 نسك CPY 341 4 2 4 6 - 

15 
 اضطراابت املزاج والذهان 

Mood disorders & 
Psychosis 

 - CPY 335 4 2 4 6 335نسك 

16 
 االضطراابت الشخصية 

Personality Disorder  334نسك CPY 334 4 2 4 6 
 230نسك 

CPY 230 

17 

علم النفس   يف واألخالقيةالقضااي املهنية 
   االكلينيكي 

Professional and ethical 
issues in clinical 

psychology 

 - CPY 416 3 0 0 3 416نسك 

18 
 علم األدوية النفسية 

Psychopharmacology  490نسك CPY 490 3 0 4 4  313نسك 
CPY 313 

19 

: العالج السلوكي و  2العالجات النفسية 
 املعريف 

Psychological therapies 2 
: Cognitive and 

Behavioral therapy 

 231نسك  CPY 442 4 2 4 6 442نسك 
CPY 231 

20 
 حالة التصور النظري

Case Conceptualization   491نسك CPY 491 3 0 4 4 
 116صحة 

HRS 116 

21 
 مناهج البحث يف علم النفس االكلينيكي
Research Methodology 
in Clinical Psychology 

 281نسك  CPY 481 2 4 0 4 481نسك 
CPY 281 

22 

: العالجات القائمة 3العالجات النفسية
 على األدلة 

Psychological therapies 
3: Evidence based 

therapies 

 - CPY  443 3 2 0 4 443نسك 



 

 
 

 21من  13الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 هـ1444

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة

CR   

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 متارين 

 عملي 

LB 

تدريب  
TR 

23 
 الصحة النفسية للمجتمع 

Psychological well-
being of Community 

 - CPY  422 4 2 4 6   422نسك

24 
 التشخيص النفسي 

Psycho-diagnosis  423نسك CPY 423 4 2 4 6 - 

25 
 الطب النفسي و التأهيل 

Medical psychology and 
Rehabilitation 

 - CPY  444 4 2 4 6 444نسك 

26 
 

 1 مشروع البحث
Research Project 

 CPY  483 1 2 - 2 483نسك 
 482نسك 

CPY 482 
 

27 
 

 2 مشروع البحث
Research Project 

 CPY  484 1 2 - 2 484نسك 
 483نسك 

CPY 483 
 

 127 اجملموع

 هـ( سنة االمتياز

 م
 اسم المقرر

Course 
Title 

الرمز/ 
 .Code/No الرقم 

 عدد ساعات االتصال 
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق 

Prerequisite نظري 

LT 

     
 تمارين  

 عملي 

LB 

 تدريب 

TR 

 التدريب الميداني 1

Internship 
 نسك 

592 CPY 592  جميع متطلبات التخصص حتى   شهرااثنا عشر

   ثاني عشرنهاية المستوى ال

 

 

 



 

 
 

 21من  14الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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   ختيارية:اال البرنامج( متطلبات  ب

 ال يوجد 



 

 
 

 21من  15الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 علم النفس اإلكلينيكي    ربانمج لرحلة البكالوريوس اخلطة الدراسية مل
 األول السنة 

 املستوى األول 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
الرمز/  
 الرقم 

Code/No 

عدد   ساعات االتصال عدد 
الوحدات  
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق 
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي 
LB 

 تدريب 
TR 

1 
 ( 1جنليزية أكادميية للتخصصات الصحية )إلغة 

Academic English for Health 
Specialties (1) 

 ENG 131 131انج 
15 
 

- 4 - 

2 
 إحصاء للتخصصات الصحية

Statistics for Health Specialties 
 162ريض 

MATH 
162 

3 2 - 4 - 

3 
 كيمياء عامة للتخصصات الصحية

General Chemistry for Health 
Specialties 

 104كيم 
CHEM 

104 
3 2 - 4 - 

4 
 مصطلحات طبية 

Medical Terminology 
 - DPY 121 3 - - 3   121حتض 

5 
 ( 1) ميةالسلثقافة اإلا

 )االسالميةالثقافة   يفمنطلقات أساسية )
Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 3 - - 3 101سلم 

 وحدة دراسية  18 اجملموع 
 السنة االول  
 املستوى الثان 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم 

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق 
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي 
LB 

 تدريب 
TR 

1 

 للتخصصات الصحية    أكادمييةليزية  جنغة إل
(2) 

Academic English for   
Health Specialties (2) 

 ENG 132 15 - 4 132انج 
  131انج 

ENG 131 

2 
 أحياء إنسان للتخصصات الصحية 

Human Biology for Health 
Specialties 

 - BIO 105 3 2 - 4 105حيا 

3 
 مهارات مهنية صحية

Health Profession Skills 
 - DPY 122 4 - - 4 122حتض 

4 
 قيات الصحيةالخالهن واملا يفمقدمة 

Introduction to Health  
Professions and Ethics 

 - DPY 123 3 - - 3 123حتض 

 وحدة دراسية 15  اجملموع 



 

 
 

 21من  16الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 األول السنة 
 الثالث املستوى 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم 

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق 
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي 
LB 

 تدريب 
TR 

1 
 فيزايء عامة للتخصصات الصحية 

General Physics for Health 
Specialties 

 - PHYS 105 3 2 - 4 105فيز 

2 
أساسيات البحث العلمي  

Fundamentals of Scientific 
Research 

 - DPY 124 3 2 - 4 124حتض 

3 
اإلسالم   يفة ي نظام االس( (2( اإلسالميةالثقافة 

( Islamic Culture (2) 
 SILS 202 3 - - 3 202سلم 

   101سلم 
ISLS 101 

4 
 Arabicيب التحرير الكتا

Composition 
 101عرب 

ARAB 
101 

3 - - 3 - 

 وحدة دراسية  14 اجملموع 
 الثانية السنة 

 رابع  املستوى ال

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم 

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق 
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي 
LB 

 تدريب 
TR 

1 
 مقدمة يف علم النفس االكلينيكي 

Introduction to clinical 
psychology 

 - CPY 211 3 0 0 3 211نسك 

2 
 و علم النفس املرضي  علم النفس االجتماعي 

Social Psychology and 
Psychopathology 

 - CPY 212 3 2 0 4 212نسك 

3 
 اإلحصاء احليوي
Biostatistics 

 - HRS 116 3 2 0 4 116صحه 

4 
 ( 3الثقافة اإلسالمية )

 )املرأة واحلياة "جماالت وضوابط"( 
Islamic Culture (3) 

 ISLS 303 3 - - 3 303سلم 
 101سلم 

SILS 101 

5 
 علم النفس خالل دورة احلياة 

life-span psychology 
  CPY 210 3 2 0 4 210نسك 

 دراسية وحدة  18 اجملموع 

 
 



 

 
 

 21من  17الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 السنة الثانية 
 امساملستوى اخل

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم 

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق 
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي 
LB 

 تدريب 
TR 

1 
 التحرير العلمي يف علم النفس االكلينيكي 

Scientific writing in clinical 
psychology 

 - CPY 280 2 2 0 3 280نسك 

2 
 : النوعي والكمي 1التقييم

Assessment 1: Qualitative 
and Quantitative 

 - CPY 220 4 2 4 6 220نسك 

3 
 علم التشريح ووظائف األعضاء 
Human Anatomy and 

Physiology 
 - HRS 111 5 2 - 6 111صحة 

4 
 التدريبات اللغوية 

Language Skills  202عرب   
ARAB 

202 3 0 0 3 - 

 وحدة دراسية  18 اجملموع 
 السنة الثانية 

 السادساملستوى 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم 

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق 
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي 
LB 

 تدريب 
TR 

1 
2علم النفس االكلينيكي و علوم االحصاء   
Clinical Psychology and 

Statistics 2 
 CPY 281 3 2 0 4 281نسك 

 116صحة 
HRS116 

2 
 النظرايت املعرفية: العقل والسلوك 

Cognitive theories: Mind 
and behavior 

 - CPY 231 5 2 0 6 231نسك 

3 
 نظرايت ختص الشخصية 

Personality theories 
 - CPY 230 3 2 0 4 230نسك 

4 
 ( 4الثقافة اإلسالمية )

 )املرأة والقضااي املعاصرة( 
Islamic Culture (4) 

 - ISLS 404 3 - - 3 404سلم 

 وحدة دراسية 17  اجملموع 

 
 
 



 

 
 

 21من  18الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 الثالثة السنة 
 السابع املستوى 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم 

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق 
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي 
LB 

 تدريب 
TR 

1 

 
 الزوجي  والعالجعلم نفس املرأة 

Psychology of women and 
marital therapy 

 - CPY 340 4 2 4 6 340نسك 

2 
لألطفال واملراهقيعلم أمراض النفس   

Psychopathology in children 
and adolescents 

 210نسك  CPY 332 4 2 4 6 332نسك 
CPY 210 

3 
 1العالجات النفسية 

Psychological therapies 
1 

 - CPY 341 4 2 4 6   341نسك

 وحدة دراسية 18  اجملموع 

 السنة الثالثة 
 مناملستوى الثا

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم 

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق 
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي 
LB 

 تدريب 
TR 

1 
 االضطراابت الشخصية 

Personality Disorder 
 CPY 334 4 2 4 6 334نسك 

 230نسك 
CPY 230 

2 
 بيولوجيا علم النفس املرضي 

Biological Psychopathology 
 

 - CPY 313 3 2 0 4 313نسك

3 
 اضطراابت القلق 

Anxiety Disorders 
 - CPY 333 5 2 0 6 333نسك 

 وحدة دراسية16   اجملموع 

 
 
 
 
 



 

 
 

 21من  19الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 السنة الثالثة 
 التاسع املستوى 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم 

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق 
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي 
LB 

 تدريب 
TR 

 اضطراابت املزاج والذهان  1
Mood disorders & Psychosis 

 - CPY 335 4 2 4 6 335نسك 

2 

 الفيزيولوجيا العصبية   تقييمات:2التقييم 
Assessment  2: 

Neuropsychological 
assessments 

 - CPY 321 4 2 4 6 321نسك 

3 

املهنية واألخالقيات يف ممارسات الرعاية  
 الصحية 

Professionalism and Ethics 
in Health Care Practices 

 - HEP 332 3 - - 3 332تثق 

4 
 تقنيات الطوارئ

Basic Life Support 
Techniques  

 - HRS 114 3 2 - 4 114صحة 

 وحدة دراسية 19  اجملموع 
 رابعة الالسنة 

 عاشراملستوى ال

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم 

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق 
Prerequisite 

 نظري
LT 

 عملي متارين /  
LB 

 تدريب 
TR 

1 
 ملتخصصي الرعاية الصحية  مهارات التواصل 

Communication Skills for 
Health Care Professionals 

 - HEP 331 3 2 - 4 331تثق 

2 
 علم األدوية النفسية 

Psycho-pharmacology 
 CPY 490 3 0 4 4 490نسك 

 313نسك 
CPY 313 

3 

 : العالج السلوكي و املعريف2العالجات النفسية 
Psychological therapies 2 : 
Cognitive and Behavioral 

therapy 

 CPY 442   4 2 4 6 442نسك 
 231نسك 

CPY 231 

4 
 مناهج البحث يف علم النفس االكلينيكي 

Research Methodology in 
Clinical Psychology 

 CPY 482 2 4 0 4 482نسك 
 281نسك 

CPY 281 

 وحدة دراسية 18  اجملموع 

 



 

 
 

 21من  20الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 السنة الرابعة  
 احلادي عشراملستوى 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم 

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق 
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي 
LB 

 تدريب 
TR 

 النظري حالة التصور  1
Case Conceptualization 

 116صحة  CPY 491   3 0 4 4 491نسك  
HRS 116 

2 
 التشخيص النفسي 

Psycho-diagnosis 
 CPY 423 4 2 4 6 423نسك 

- 

3 
 الصحة النفسية للمجتمع 

Psychological well-being of 
Community 

 - CPY  422 4 2 4 6 422نسك

4 
 

 1مشروع البحث
Research Project 

 CPY  483 1 2 - 2 483نسك 
CPY  482 

 

 وحدة دراسية 18  اجملموع 
 السنة الرابعة  

 الثان عشر املستوى 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم 

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق 
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي 
LB 

 تدريب 
TR 

1 

: العالجات القائمة على  3العالجات النفسية
 األدلة 

Psychological therapies 3: 
Evidence based therapies 

 - CPY  443 3 2 0 4 443نسك 

2 
 الطب النفسي و التأهيل 

Medical psychology and 
Rehabilitation 

  CPY  444  4 2 4 6 444نسك 

3 
 2 مشروع البحث

Research Project  484نسك CPY  484 1 2 - 2 
 483نسك 

CPY 483 
 

4 

واألخالقية يف علم النفس  القضااي املهنية 
 اإلكلينيكي 

Professional and ethical 
issues in clinical 

psychology  

  CPY 416 3 0 0 3 416نسك 

 وحدة دراسية  15 اجملموع 

 



 

 
 

 21من  21الصفحة  
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 وحدة اخلطط واملناهج
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 السنة اخلامسة 

 سنة االمتياز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المقرر م

Course Title  الرمز/ الرقم Code/No. 

 عدد ساعات االتصال 
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق 

Prerequisite نظري 

LT 
 تمارين      

 عملي 

LB 
 تدريب 

TR 

 التدريب الميداني 1

Internship  592 نسك CPY 592 اثنا عشر شهرا 
متطلبات التخصص  جميع 

حتى نهاية المستوى 

  ثاني عشرال


