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العالج النفسي مع التركيز على العالج المعرفي السلوكي 
 )Interpersonal Psychotherapy(والعالج النفسي بتحليل التعامـل  

  . بصفتيهما من أفضل وسائل العالج النفسي فعالية
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 .واستشاري الطب النفسي  بروفسور: طارق بن علي الحبيب
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سعيد وهاس، أستاذ مشـارك و استشـاري علـم الـنفس     
 

دبلوم ما بعد الدكتوراه في علم النفس العصبي، كلية الطـب  
 . بجامعة جالسجو، بريطانيا

  . دكتوراه علم النفس ألسريري، كلية الطب، جامعة شفيلد، بريطانيا
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أستاذ، مشارك و استشاري علـم الـنفس    :سعيد وهاس
 

  .النفس ألسريرياستشاري علم : طالب خفاجي
 جامعـة زمالة ما بعد الدكتوراه في علم النفس ألسريري، 

  .  دكتوراه علم النفس، جامعة شمال كلورادو، أمريكا
 مركز مطمئنة استشاريي وأخصائييباإلضافة إلى مشاركة 
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  .والعمليريال سعودي شاملة التدريب النظري 

� �ـــــــــــــــــــــــ

  303-301-311تحويله  012296669

  t.motmaena@gmail.comعبر البريد اإللكتروني 

  
  

Arabpsynet Congress

 
Arabic Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy
English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy

Arabpsynet Journal:  N°27  Summer  2010
 www.arabpsynet.com/Congress/CongJ27RehPrPsyKSA

 
 
 
 
 

 

  
������������������א�ط� �

  

  

  

	
����ن����������		�ن�א����������ل�א�����		��������د �

 
�عـــــــــــا! 	 �ـــــــــــــــا
�ا

العالج النفسي مع التركيز على العالج المعرفي السلوكي  ويشمل
والعالج النفسي بتحليل التعامـل  

بصفتيهما من أفضل وسائل العالج النفسي فعالية
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بجامعة جالسجو، بريطانيا

دكتوراه علم النفس ألسريري، كلية الطب، جامعة شفيلد، بريطانيا - 

#�$�
�ون وـــــــــــــا

سعيد وهاس. د �
 .ألسريري والعصبي

طالب خفاجي. د �
o  ،زمالة ما بعد الدكتوراه في علم النفس ألسريري

 . دوترويت، أمريكا
o دكتوراه علم النفس، جامعة شمال كلورادو، أمريكا
باإلضافة إلى مشاركة  �

ــــــــــــــ�م ا
	����ــــــــــــر   
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عبر البريد اإللكتروني  أو

مرة في المملكة العربيـة  الطبي أن يقدم وألول 
التخصصـي لخريجـي   التدريب العملـي  
تعليم مستمر مـن  ك )40(ساعات معتمدة 

.  

البكالوريوس فـي   المئات من الجنسيين الذكور واإلناث بدرجة
والذين يودون االنخراط في العمـل العيـادي كمختصـين    

الخريجين الذين تم تعينهم في وفي ذات الوقت هناك العشرات من 
وحيث . والحقيقي للممارسة النفسية القطاعات الصحية بدون التعرض الكاف

Psychologist ( اإلكلينيكيفي المجال 

فس تدريبية فـي علـم الـن   لوجود برامج 
  والمتتبع يجد أن لدينا بـرامج تتسـم  

  .البته واقع المهني

للممارسة المهنية من صلبة القاعدة 
 مكثفـة تبنى عليها بـرامج تدريبيـة   

مختصـين  رنامج التدريبي من قبل استشاريين 
مـن   )(Post-Doctoral(يحملون التخصص الدقيق لما بعد الـدكتوراه  

وممن هم مرخصين للممارسة في بريطانيا وأمريكـا  
  . وهم في ذات الوقت ممن سيقوم بتنفيذ البرنامج

الجانـب  ( شمل التعلـيم تلمدة أربعة أسابيع 
  .(  

يتم التركيز فيه على النظريات العلمية التي فسرت السـلوك  
  .اإلنساني والتي هي القاعدة المحورية في تفسير السلوك المرضي

مع التركيز على النظريات النفسية التي 
السلوك المرضي والتي هي أساس الممارسة المهنية لعلم النفس 

اً التعريـف بـاألمراض   منظمن ،
  .واألعراض والتصنيفات من المنظور النفسي

حول التقييم النفسي بشـقيه الكيفـي والكمـي وصـوالً     
ــمولياً   ــية ش ــاة النفس ــع المعان ــاطي م ــي والتع للتشــخيص النفس

Conceptualization and formulation  .( 
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الطبي أن يقدم وألول مركز مطمئنة  يسر
التدريب العملـي   السعودية برنـــــامج

ساعات معتمدة مجموع ب علم النفسوأخصائي 
.الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

المئات من الجنسيين الذكور واإلناث بدرجة يتخرج
والذين يودون االنخراط في العمـل العيـادي كمختصـين     علم النفس العام
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القطاعات الصحية بدون التعرض الكاف

Psychologist(أن الحصول على لقب مختص نفسي 
  يتطلب تعليم مركز مع تدريب مهني 

لوجود برامج يفتقر أن عالمنا العربي 
والمتتبع يجد أن لدينا بـرامج تتسـم   أسوة بالدول المتقدمة، اإلكلينيكي
واقع المهنيالذي ال يمت بصلة للفقط وبالتنظير 

قاعدة الهنا فأن هذا البرنامج يعتبر  من
تبنى عليها بـرامج تدريبيـة   ناحية، ومن ناحية أخرى سوف 

  ...كالدبلومات والماجستير الخ

رنامج التدريبي من قبل استشاريين صياغة هذا الب تمت 
يحملون التخصص الدقيق لما بعد الـدكتوراه  

وممن هم مرخصين للممارسة في بريطانيا وأمريكـا  الجامعات الغربية 
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