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.سيكولوجية السلوك الجنسى *          

  .للسلوك الجنسى الجوانب البيولوجية * 

فسيولوجيا وكيمياء ومراحل العملية  –الوصف التشريحى للجهاز التناسلى ( 
  ).الجنسية 

  .مواصفات المعالج النفسى جنسى * 

  .كيف تأخذ التاريخ المرضى الجنسى * 

  .أهم اإلنحرافات الجنسية وعالجها * 

  .  أهم المشكالت الجنسية فى الذكور واإلناث * 

الفحوصات المعملية واالختبارات  –أسبابها النفسية والعضوية  –أعراضها (   
          ) .تشخيصها   –النفسية 

  .العالج النفسى لإلضطرابات الجنسية * 

العالج  النفسى  –العالج المعرفى السلوكى  –العالج النفسى الجنسى ( 
  )الزواجى 

  .دراسة حاالت مع إستخدام الباور بوينت* 
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  .مقدمة في االمراض النفسية  * 

  .مهارات وفنيات المقابلة مع المريض * 

  التصنيفة الحدبثة لألمراض النفسية* 

  أهم أعراض وعالمات األمراض النفسية * 

  :مع التركيز على .. األمراض انتشارا وشيوعا كثرعرض أل* 

  ... )عالجها _ تشخيصها _ نسبتها _ أعراضها  –أسبابها (    

  .عرض موجز عن األدوية النفسية المختلفة * 

 تمع عرض حاال تطبيقات عملية * 

  الباور بوينتوإستخدام عرض  عب االدوار بين المتدربينل * 

  جتياز الدورةإتوزيع شهادات بحضور وسيتم  تقييم قبلي وبعدي* 
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  :اإلطار النظري للعالج المعرفي السلوكي  * 

المبادئ العامة  –مفهوم التفكير  –سيكولوجية المعرفة  –التعريف 
  واالتجاهات

  .مكونات ومسار الجلسة المعرفية  –المختلفة وخصائص العالج المعرفي 

  :اإلطار العملي للعالج المعرفي السلوكي   * 

  .الخطوات االساسية وفنيات وتكنيكات العالج المعرفي السلوكي 

  :المهارات اإلجتماعية والنفسية   * 

 .شرح كل مهارة والتدريب العملي عليها ، ونماذج الواجبات المنزلية 

 مع عرض حاالت تطبيقات عملية  * 

  عب االدوار بين المتدربين ل  * 
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