وحدة علم النفس العيادي
تكييم مشرف حالة عيادية
(عض١٘ ٛئت حذس٠س)
اٌسٕت

حدد السنة الدراسية ،ثم ضع عالمة ( )xآليا لتحديد الفصل الدراسي.
اٌفصً اٌص١فٟ
اٌفصً اٌثبٟٔ
اٌفصً األٚي

الرجاء اإلجابة على كل العبارات ،ثم أعد النموذج إىل مكتب املشرف العام على وحدة علم النفس العيادي.
اسُ اٌّششف:
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اسُ ٚسلُ اٌّمشس:

مقياس التقدير
أل ٜٛبٛضٛح ف٘ ٟزا اٌّجبي ِٓ اٌّششف اٌعبد.ٞ
ألٛٔ ٜٛعب ِب ف٘ ٟزا......
بٕفس اٌذسجت ِٓ اٌمٛة اٌّخٛلعت.....
أضعف ٔٛعب ِب ِّب ِ٘ ٛخٛلع....
أضعف بىث١ش ِّب ِ٘ ٛخٛلع....

الرجاء وضع رقم التكدير املهاسب يف اخلانة الفارغة أمام كل عبارة.
٠بذ ٞا٘خّبِب بخطٛس ٞاٌشخصٚ ٟاٌّ.ٟٕٙ
٠خمبٍٕ٠ٚ ٟذخشِٕ ٟوشخص.
٠خعشف عٍ ٝإِىبٔبحٔٚ ٟمبط لٛح٠ٚ ٟشجع ص٠بدحٙب.
٠مذَ ٌ ٟحغز٠ت ساجعت عٕذِب أل َٛبعًّ ج١ذ.
ٛ٠فش ٌ ٟاٌذش٠ت ٌخط٠ٛش أسبٌ١ب عالج١ت ِشٔت ٚفعبٌت.
٠شجع ٠ٚسخّع ألفىبسٚ ٞالخشادبحٌ ٟخط٠ٛش ِٙبساح ٟاٌع١بد٠ت.
٠مذَ الخشادبث ٌخط٠ٛش ِٙبساح ٟاٌع١بد٠ت.
٠سبعذٔ ٟعٍ ٝفِ ُٙضبِٚ ٓ١آٌ١بث اٌخٛجٙبث اٌع١بد٠ت اٌخ ٟأسخخذِٙب.
٠شجعٕ ٟعٍ ٝاسخخذاَ طشق جذ٠ذة ِخخٍفت عٕذِب ٠ى ْٛرٌه ِٕبسبب.
حٍمبئِٚ ٟشْ فّ١ب ٠خعٍك بخذذ٠ذ جٍسبث اإلششاف.
٠سبعذٔ ٟعٍ ٝحعش٠ف ٚحذم١ك أ٘ذاف ِذذةة أثٕبء خبشح ٟاٌع١بد٠ت اٌعٍّ١ت.
ٛ٠فش ا ٞحغز٠ت ساجعت ِف١ذة عٕذِب أدبٚي حطب١ك حذخالث ال حٕجخ سٛاء ف ٟاٌصف أ ٚف ٟفخشة إدالٌ ٟاٌع١بد.ٞ
٠سّخ ٌ ٟبّٕبلشت اٌّشالوج اٌخ ٟأٚاجٙٙب فِٛ ٟالف اٌخذس٠ب اٌع١بد.ٞ
ّٕ٠ذٕ ٟأٔب ِٚشضب ٞلذس وبف ِٓ االٔخببٖ.
ٙ٠خُ ببٌّذخٚ ٜٛببٌعبطفت أثٕبء اإلششاف.
٠سبعذٔ ٟعٍ ٝحعش٠ف ٚاسخّشاس اٌسٍٛن األخالل ٟف ٟعالج ٚإداسة اٌذبالث اٌخ ٟاحسٍّٙب.
٠سبعذٔ ٟعٍ ٝحط٠ٛش سٍٛو ٟاٌّ.ٟٕٙ
٠سبعذٔ ٟعٍ ٝف ُٙاٌمضب٠ب ٚاٌّسبئً اٌّذ١طت ب٠ٛٙخ ٟوأخصبئٔ ٟفس ٟع١بد.ٞ
٠سبعذٔ ٟعٍ ٝحٕظ ُ١اٌب١بٔبث اٌخبصت ببٌذبٌت ٌخذذ٠ذ األ٘ذاف ٚاالسخشاح١ج١بث إٌّبسبت ٌّش٠ض.ٟ
٠سبعذٔ ٟعٍ ٝحذسِٙ ٓ١بساح ٟاٌخشخ١ص١ت.
٠سبعذٔ ٟعٍ ٝحط٠ٛش فٔ ُٙظشِٕ ٞبسب ٌٍسٍٛن اٌبشش.ٞ
ٛ٠فش اٌّعٍِٛبث ِٚصبدس٘ب عٕذِب أطٍبٙب أ ٚأدخبج إٌٙ١ب.
٠سبعذٔ ٟعٍ ٝحط٠ٛش ِٙبساحخ ٟإٌمذ٠ت ٚعٍ ٝاٌذصٛي عٍ ٝاالسخبصبس ٚاٌفبئذة ِٓ حسج١الح ٟاٌع١بد٠ت.
٠خ١خ ٠ٚشجع حمٌٕ ّّٟ١فس.ٟ
٠طبك ِعب١٠شٖ بعذي ف ٟحم٢ ّٗ١١دائ ٟاٌع١بد.ٞ
٠ىشف عٓ "ّٔٛرج ِّبسس ع١بد "ٞفِٛ ٟالف اإلششاف.

اسُ اٌطبٌب (اخخ١بس:)ٞ

