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 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*: 
 

לימוד הפסיכופתולוגיות השונות תוך התייחסות למקור ההתפתחותי, 
 מי והסביבתי שלהן והטיפול הנגזר מהבנות אלוהדינ

  

 

 

 תאור הקורס: 
 

התפתחות נורמלית ואבנורמלי, הפרעות פסיכוטיות, הפרעות אישיות, 
 ההפרעות נוירוטיות, האישיות הבריא

 הרצאות וחומר קריאה, דיאלוג עם הסטודנטים ותאורי מקרים.

התפתחות ותאוריות התפתחותיות להבנת  -ברבע הראשון של השנה
 בריאות ופתולוגיה נפשית

 -רמות ארגון האישיות, ארגון אישיות פסיכוטי -ברבע השנה השני
 DSM-ב 1סכיזופרניה, הפרעות אפקטיביות, הפרעות של ציר 

הפרעה נרציסטית,  -הפרעות אישיות, אטיולוגיה וטיפול -ניבחצי השנה הש
 הפרעה גבולית,הפרעה נמנעת, הפרעה סכיזואידית
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 שם הקורס באנגלית: 
 

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

מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה 
דע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות מוגדרים במונחים של הישגי י

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