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 תיאור הקורס: 

. פתולוגיה, ובו תידון התרומה של הגישה הפסיכודינאמית להבנת הפרעות נפשיותפסיכוב מתקדםשנתי  זהו קורס

ונחבר בינה לבין מחקר אמפירי בפסיכופתולוגיה , גישה הפסיכודינאמיתבמהלך הקורס נציג את מפת הדרכים של ה

ספציפיות. כמו כן, נדון באינטגרציה בין הגישה הפסיכודינאמית לגישות אחרות להבנת  ובפסיכותרפיה של הפרעות

 . פסיכופתולוגיה והטיפול בה

 

 חובות הקורס: 

 נוכחות חובה.

  .הצגת מקרה בכתב
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