
 

 أعـــــــالن

 

  : الزميالت والزمالء الكرام

تعتبر الجمعية األردنية لعلم النفس ، هي المظلة والجهة المباشرة والمعنية بأدارة 

شؤون أمتحان مزاولة المهنة لعلم النفس العيادي واالرشاد النفسي والصحة النفسية، 

مزاولة المهنة لعلم النفس وعليه نهيب بالزميالت والزمالء الراغبين بتقديم أمتحان 

كون ، مراجعة الجمعية العيادي واالرشاد النفسي والصحة النفسية للدورة الحالية

 بعض التحديث عليها والتي جرى متحان للمحاورألستعقد دورة أعداد لالجمعية 

( بمقر الجمعية  1الى  11من الساعه )  5/2/2022يوم السبت تاريخ   للمحاور أدناه

         سنرسل رابط اللقاء عبروعليه وسوف يكون اللقاء وجاهي وكذلك عبر الزووم، 

 . ) الزووم( قبل يوم من اللقاء

 

بهذه المناسبة نرجو من الزمالء االعضاء المبادرة لتجديد عضويتهم وتسديد مالحظة: 

والبالغة  أو تسديد رسوم االشتراك السنوي  للجمعية سواء بالحضورشتراك رسوم اال

( دينار رسم )انتساب + اشتراك(  35( دينار واألعضاء المنتسبين الجدد والبالغة )15)

ورقم ايبان الجمعية  090002322527لحساب الجمعية ببنك القاهرة عمان رقم  

JO40CAAB110000000002322527 

 0799736555لالستفسار يرجى التواصل على رقم الجمعية: 

  

 للجميع بالنجاحالتوفيق 

 رئيس الجمعية

 د. حسين مدهللا الطراونه

 

 



 :محور علم النفس العيادي

 (.5)                     االخالقيات المهنية: المحور االول

 (.20)     تشخيص واالضطرابات النفسية: المحور الثاني

 (.20)         االختبارات النفسيةالمقابلة و المحور الثالث:

 (.30)     الفردي والجمعي واالسرياجراءات التدخل العالجي  :الرابعالمحور 

 (.5)      البحث في علم النفس العيادي :المحور الخامس

 (.10)                 علم النفس الصحي: المحور السادس

 .(5)                   علم النفس العصبي :المحور السابع

 .(5)                    علم النفس الجنائي  :المحور الثامن

 رشاد النفسي والصحة النفسيةاأل

العالج ، العالج الواقعي،  العالج التحليلي: وتشمل رشاد النفسي والتربوي واساليبهانظريات اال:  لمحور االولا

العالج التمركز حول العميل ، العالج الفردي الدلر، العالج التفاعلي لبيرن، العالج متعدد العوامل، الجشتالتي

نظرية األنماط لهوالند ، النظريات النمائية في االرشاد المهني وتطبيقاتها، العالج الوجودي لفرانكل، لروجرز

 (.13)     . في االرشاد المهني

، االشراط الكالسيكي بافلوف :يشمل العالج المعرفي السلوكي وتطبيقاته في تعديل السلوك :المحور الثاني

 (.13) .العالج المعرفي بيك، العالج العقالني أليس، اإلشراط االجرائي سكنر،  التعلم االجتماعي باندورا

، دراسة الحالة والمقابلة االكلينيكية، DSM - 5تشخيص :ويشمل االضطرابات النفسية وتقييمها :المحور الثالث

 (13)  .والالسواء التمييز بين السواء،، التقييم النفسي، كتابة التقرير

مهارات ، مهارات الفعل والعمل،  مهارات االصغاء  :وتشمل المقابلة الفردية ومهاراتها :المحور الرابع

مهارات ادارة ، مهارات كتابة الهدف واختيار األساليب بالمقابلة مهارات افتتاح وإنهاء الجلسة، التعاطف

 (13)  . واجراء،االختباراتمهارات القياس ، المجموعات االرشادية

نماذج ،  الية تقديم االستشارة االسرية :  وتشمل االستشارة االسرية والزواجية وتطبيقاتها :المحور الخامس

النظرية ، العالج العائلي التجريبي،  نظرية االتصال اإلنساني لساتير، التربية االيجابية، وإنماط التنشئة االسرية

 (12)    .النماذج الوالدية في التربية، االستراتيجية هيلي

 أخالقيات تأسيس مركز ارشادي والتعامل مع المسترشدين :ويشمل تأسيس وإدارة المراكز االرشادية :المحور السادس

  (.12)   الية فتح مركز باالردن واسسه ومتطلباته،  ادارة المركز اإلرشادي

المدمنين  -السجناء -المعنفين والمعنفات -المطلقين  :ويشمل ارشاد الفئات الخاصة وتطبيقاته :المحور السابع

 (12)    .المرضى ذوي األمراض المزمنة -االطفال المساء لهم -

 (12)       .مصطلحات إرشادية باللغة اإلنجليزية :المحور الثامن


