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 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*: 
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 והסביבתי שלהן והטיפול הנגזר מהבנות אלו

  

 

 

 תאור הקורס: 
 

התפתחות נורמלית ואבנורמלי, הפרעות פסיכוטיות, הפרעות אישיות, הפרעות 
 נוירוטיות, האישיות הבריאה
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 נמנעת, הפרעה סכיזואידית גבולית,הפרעה

 

 

 דרישות קדם: 
 

 אין

 
 

 חובות / דרישות / מטלות**:    
 

 נוכחות, השתתפות בדיאלוגים, הצגת מקרים, קריאה ביבליוגרפית
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 שם הקורס באנגלית: 
 

 --   
) הן הצהרות המציינות במפורש מה learning outcomes* תוצרי הלמידה (

הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים 
של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה במונחים 

לחץ  להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים
 . כאן
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