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לימוד הפסיכופתולוגיות :(מטרות על / מטרות ספציפיות) מטרות הקורסא. 
השונות תוך התייחסות למקור ההתפתחותי, הדינמי והסביבתי שלהן והטיפול 
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התפתחות נורמלית ואבנורמלי, הפרעות פסיכוטיות, נושאים)רציונל, ( :תוכן הקורסב. 

 הפרעות אישיות, הפרעות נוירוטיות, האישיות הבריאה
 

) הרצאות ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו(שיט מהלך השיעורים:    
 וחומר קריאה, דיאלוג עם הסטודנטים ותאורי מקרים
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התפתחות ותאוריות התפתחותיות להבנת בריאות ופתולוגיה  -ברבע הראשון של השנה

 נפשית
סכיזופרניה, הפרעות  -רמות ארגון האישיות, ארגון אישיות פסיכוטי -ברבע השנה השני

 DSM-ב 1אפקטיביות, הפרעות של ציר 
הפרעה נרציסטית, הפרעה  -הפרעות אישיות, אטיולוגיה וטיפול -חצי השנה השניב

 גבולית,הפרעה נמנעת, הפרעה סכיזואידית
 
 

 נוכחות, השתתפות בדיאלוגים, הצגת מקרים, קריאה ביבליוגרפית:חובות הקורסג. 
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