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 لجمهورية العربية السوريةا

 الصحة وزارة

 ةالهيئة السورية لالختصاصات الطبي                 

 
 ............الرقم...........

 التاريخ.....................

  psychiatryالطب النفسي الختصاصالمنهاج التدريبي 
 

تمكين الخريج من الحصول على المعلومات الكافية والمهارات األساسية حتى يتمكن من اتخاذ القرارات العالجية والجراحية  : الهدف.1

 الصائبة أثناء ممارسته لهذا االختصاص، وأن يكون قادراً على المتابعة الذاتية للتعلم ومواكبة الجديد في اختصاصه ومشاركاً فعاالً في

 الً لمعرفة أساليب الوقاية من األمراض المتعلقة باختصاصه وسبل مكافحتها.البحث العلمي  ومؤه

بقصد االختصاص في الهيئة السورية لالختصاصات الطبية  وفق أسس تفاضلية، مدة التدريب في اختصاص  للتدريب:يتم القبول  لتدريبا.2

سنوات ميالدية (  تتضمن برنامج تعليمي )نظري( وبرنامج عملي سريري في معالجة  8شهرا ) 84هي األمراض النفسية )الطب النفسي( 

ويكون عدد الساعات األسبوعية المطلوبة من المتدرب ، الهيئة السورية لالختصاصات الطبية المرضى في مراكز تدريبية معتمدة من قبل 

 العملي والمناوبات .ساعة موزعة بين ساعات التعليم النظري والتدريب  48

يتم التركيز في السنة  األولى على العلوم االساسية  في الطب النفسي المهارات السريرية و الكفاءات العامة المتعلقة باالضطرابات  .3

 النفسية الشائعة،في السنوات الالحقة يتم التعمق في االضطرابات النفسية بشكل كامل.

 واجبات المتدرب:.8

 م العامة:واجبات المقي أوالً:

  يشترط أن يكون المتدرب طبيباً مقيماً طوال مدة التدريب متدرجاً في المسؤولية حسب سني اإلقامة 

 الشتراك الفعال في أعمال العيادات الخارجية و اإلسعافا. 

 .التمرس في كافة وسائل التشخيص السريري والمخبري 

 حضور االجتماعات التي تبحث فيها الحاالت السريرية. 

  البرنامج التعليمي المخصص لألطباء المقيميناالشتراك الفعال في نادي المجالت وفي محاضرات 

  تنظيم إضبارة المريض كاملةً. وذلك بعد معرفة القصة السريرية وفحص المريض، ويوضع فيها نتائج الفحوص المخبرية

 والشعاعية والتشريح المرضي ،كتابة تقرير الخروج مفصالً.

  تسجيل مالحظات الطبيب المشرف في اإلضبارة يومياً، تسجيل مالحظاته عن تطور الحالة )المتابعة  المباشرة بالمرضى،العناية

 اليومية(، تسجيل اإلستشارات الطبية، وضع برنامج لمراقبة العالمات الحيوية عند المريض، كتابة ورقة العالج يومياً.

 ها العالجية والتفاعل فيما بينها وتأثيراتها الجانبية ، ومعرفة المعالجات البديلة األخرى.التأكيد على فهم اآلليات الدوائية وتأثيرات 

 .االلتزام بمناوبة الشعبة الدائم وإعالم االختصاصي المناوب عند الضرورة وحضور الجولة الصباحية على المرضى 

 .إجراء بعض الدراسات اإلحصائية التي يكلف. بها من قبل الطبيب المشرف 

 اإلشراف على األطباء المتدربين الجدد 

 يعاود الطبيب المقيم لالختصاص في العيادة الخارجية مرة في األسبوع على األقل لفحص وعالج المرضى بإشراف األخصائي. ثانياً:

 لمريض.يحتفظ بعالقات حسنة مع المريض وعائلته والهيئة الطبية والتمريضية واإلدارية وكل من له عالقة بعالج اثالثاً:

 (Confidentiality: الحفاظ على أسرار المريض)رابعاً 

النشاط التدريبي الذي يحتوي على النشاطات والمهارات التدريبية    (Log Bookيدون الطبيب المقيم لالختصاص في سجل دائم )خامساَ:

 التي قام بها)نوعها وعددها وتاريخها واسم المريض ورقم سجله الطبي(.

 :الختبارين أساسيين يجريان في مقر الهيئة السورية لالختصاصات الطبية، يتم  التدريبيخضع المتدربون خالل فترة  االختبارات

 الترشح لالختبارات وفق الشروط العامة الواردة في النظام الداخلي للهيئة:

يتضمن العلوم األساسية في الطب النفسي  و يُجرى مرتين في العام خالل  للتدريب: اختبار كتابي في نهاية السنة األولى  (step1 )االختبار األولي   - أ

 شهري)كانون الثاني وتموز(.
خالل شهري )نيسان وتشرين األول (، باإلضافة  مرتين في العامعلى االختصاص  التدريب: ،يُجرى في نهاية فترة  (step2 )االختبار النهائي  - ب

ويتضمن اختباراً كتابياً واختباراً عملياً و  خالل مدة التدريب،في مراكز التدريب  المتدربونالتي يخضع لها للعديد من االختبارات الفصلية الفرعية 

 مقابلة.

 في الهيئة السورية )الطب النفسي( : يشرف على البرنامج التدريبي )النظري والسريري( المجلس العلمي الختصاص اإلشراف العلمي

تقل عن عشر  من استشاريي وزارة الصحة وأساتذة الجامعات ممن لديهم خبرة في هذا االختصاص ال عضواً  18لالختصاصات الطبية، ويضم 

 سنوات.
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 :المنهاج وصف 

 : Main topics)(األساسية الموضوعات

 

 العلوم االساسية  النفسية العصبية:

لمحة عن تاريخ الطب النفسي -  

عليها.مدارس الطب النفسي الحالية والمبادئ التي تقوم -  

تصنيفات االمراض النفسية- DSM  +ICD. 

االحصاء الطبي و االخالقيات الطبية النفسيةمنهجية البحث العلمي و-   

علم الوبائيات والوقاية. -   

الوراثة في االضطرابات النفسية.-  

مرحلة الطفولة. والحركي خالل والتطور النفسينظريات تطور الشخصية -  

  .والسريريعلم النفس الطبي -

…الوظائف النفسية العصبية:الكالم واضطراباته،الحركة واضطراباتها، االنفعال و العواطف -  

ريري و االعراض الفحص العصبي الس،مقدمة عن تشريح و فيزيولوجية الجهاز العصبي والنواقل العصبية و مستقبالتهاالعصبية: االمراض -

المراض العصبية الشائعة، اوالعالمات المتعلقة بذلك  

فيزيولوجية النوم واضطرابات النوم.-  

.واضطراباتهالسلوك الطعامي -  

 -المعالجات في الطب النفسي: 

 لعالجات النفسية ا   -                       المعالجات الدوائية -

 العالج بالتخليج الكهربائي.  -

والشعاعيةالفحوص التكميلية المخبرية   

التشخيصية)الروائز(.االختبارات النفسية   

 االضطرابات النفسية:

  اإلعاقات الفكرية 

  التواصلاضطرابات 

 طيف التوحد اضطراب 

 فرط الحركة /ضعف اإلنتباه  اضطراب 

 تعلّم محدد اضطراب 

 الحركة اضطرابات 

 الذهانية االضطراباتطيف الفصام و  اضطرابات 

 الكتاتونيا 

 ثنائي القطب االضطراب 

 اإلكتئابية االضطرابات 

 القلق اضطرابات 

 ذات العالقة واالضطراباتالوسواس القهري  اضطراب 

 المتعلقة بالصدمات والضغوط النفسية االضطرابات 

 االنشقاقية االضطرابات 

  ذات العالقةواالضطرابات األعراض الجسدية 

 القمه والنهم العصبي (التغذية  اضطرابات ( 

 التغوط -: سلس البولالمصرات اضطرابات 

 النوم واليقظة اضطرابات 

 الشذوذات( الجنسية واالنحرافاتالوظيفة الجنسية  اضطرابات( 

 المواد باستخدام واالضطرابات المتعلقةاإلدمان  اضطرابات 

  )والسلوك وضبط االندفاعاتإضطرابات التخريب )التعطيل 

 الهذيان -ذهنية -عصبية اضطرابات 

 إضطرابات الشخصية 

 .االسعاف في الطب النفسي 

 .االضطرابات النفسيةعند المسنيين 

 الطب النفسي عند االطفال و التخلف العقلي 

 .االضطرابات النفسية خالل الحمل و الوالدة 
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  :العتاهة.-النفاسات العضوية   -االضطرابات النفسية العضوية 

 لسريري.االضطرابات النفسية في االمراض العضوية و الطب العام.الطب النفسي الشرعي و علم الجريمة ا 

 الطب النفسي والتشريعات القانونية و طرق االستشفاء في سورية و الدول االخرى 
 

 :البرنامج العملي

 

 
 Course Objectives أهداف المقرر 

 بعد إنهاء الطالب المقرر بنجاح يجب أن يكون قادرًا على :
 شرح األعراض والعالمات الخاصة في االضطرابات النفسية الشائعة. .1

 تشخيص االضطرابات النفسية وتمييزها عن الظواهر النفسية الطبيعية في المجتمع .2

 تمييز االضطرابات النفسية الوظيفية عن االضطرابات العصبية العضوية .3

ية( والنتائج تحديد االنتشار النسبي، الترافق األساسي مع )العمر، الجنس، العوامل الوراثية، العوامل النفسية واالجتماعية والعائلية والبيئ .8

 واإلنذار المتوقع.

 وضع تشخيص تفريقي لالضطرابات النفسية القلقية والمزاجية والذهانية الحادة والمزمنة اعتماداً على المعايير العالمية. .5

 تشخيص الحاالت النفسية االسعافية والحاالت التخصصية وحاالت طلب استشارة اختصاص أخر. .6

 لوجية العصبية النفسية وعمل المستقبالت و النواقل العصبية.شرح المبادئ األساسية  في الفيزيو .7

استعراض أسس المقاربات العالجية المختلفة )الدوائية، النفسية المعرفية والسلوكية، التخليج الكهربائي، تثقيف المريض واألهل( ومكان  .4

 تطبيقها حسب مبادئ الطب المسند بالدليل.

 تعداد طريقة عمل األدوية النفسية. .9

ديد استطبابات ومضادات استطباب وجرعات واختالطات والتداخالت الدوائية لألدوية النفسية )حاالت القلق، مضادات االكتئاب، تح .18

 مضادات الذهان، الحاثات النفسية، منظمات المزاج(.

.تحديد مبادئ تقييم العجز النفسي  وتقييم المحاكمة العقلية .11 
هداف المقرر السريريةأ  Clinical Objectives 

 بعد إنهاء الطالب للمقرر بنجاح، يجب أن يكون قادراً على:

إجراء استجواب الحالة النفسية بشكل  دقيق وشامل ومفصل. -1  

تلف أنماط السلوك وذلك بالمقابلة وبفحص الحالة النفسية والعقلية الراهنة التي تشمل الناحية المزاجية والوجدانية والتفكير واإلدراك ومخ القيام -2

 للوصول إلى:

رة والمحاكمة.يتحديد الحالة النفسية السوية وتمييزها عن االضطرابات المرضية الموجودة في المزاج و التفكير واإلدراك والسلوك والبص -أ  

كشف و تمييز وجود أعراض ارتفاع أو انخفاض في المزاج  -ب  

للغة.فحص اضطرابات التفكير بما فيها شكل أو مجرى التفكير، محتوى التفكير، التوهمات، اضطرابات الكالم، اضطراب في ا -ج  

كشف وجود انخداعات أو أهالسات. -د  

التحري عن وجود اضطراب في السلوك .    -هـ  

تقدير اضطرابات النوم أو الطعام  -و  

تحديد وجود اضطرابات غير نفسية لها عالقة من االضطراب النفسي الحالي -ز  

توثيق و كتابة الفحص النفسي حسب المعايير العالمية المعتمدة. -ص  

تقدير الحاالت العيادية عن الحاالت االسعافية -ع  

  لتصنيف االضطراب النفسي لدى مريضهير التشخيص العالمية وضع تشخيص تفريقي مناسب اعتماداً على معاي -ف

تقدير نسبة انعكاس الحالة النفسية و االجتماعية على أداء المريض المهني -3  

تفسير نتائج الفحوص الدموية في مرضى اإلدمان و المراقبات الدموية الدوائية -8  

ضويةتفسير نتائج االستقصاءات الشعاعية لألمراض النفسية الع -5  

تقديم القصة المرضية بشكل منهجي -6  

لمدة ثالث سنوات أوال: طب نفسي عام في مشفى مختص بالطب النفسي أو  مشفى عام يحوي قسم خاص بالطب النفسي    

 

لمدة ستة أشهر ثانيا : اإلدمان في مركز متخصص لمعالجة اإلدمان   

 

.لمدة ستة أشهر في السنة الثالثة لالختصاص  األمراض العصبية في قسم متخصص ثالثأ :   
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حل المشكالت و المحاكمة السريرية و التمتع بالفكر النقدي -7  

تنمية القدرة على العمل كجزء من فريق-4  

تنمية مهارات التواصل مع المرضى وذويهم ومع الزمالء -9  

التعامل ألخالقي مع المرضى وذويهم ومع الزمالء بمهنية وإنسانية -18  
 

 Textbooks & Referencesالكتب المدرسية والمراجع    
1- Comprehensive: Sadock BJ, Sadock VA, 
2- Sadock BJ, Sadock VA, .. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry. Tenth ed. 

Philadelphia, USA: Lippincott Williams&Wilkins . 
3- DSM-V 

4- ICD 11 

 
 

http://www.syrianboard.sy/
mailto:res.dep@syrianboard.sy

