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ً  ــــــر نفســـــــــجقرً

Psychological Report  

: ســـرى جـــــذا 

 ................................:اسن العوَل  -

. ...............................: الد ـجارٍخ الوٌ -

.............................. : جارٍخ الذخول  -

 .............................: جارٍخ الحقََن  -

 ..............................: هصذر اإلحالة  -

............................... : سبب اإلحالة  -

............... : النفسي العَادى خصائٌألا -
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                                                                   Backgroundالخلفَة   -

        

  .  نفسً –الطب        -. الطبً         -.المهنٌة   /األكادٌمٌة   -  االجتماعٌة   /الشخصٌة  -

 

 

 

 

 

                                             Sources of Informationدر الوعلوهات اهص -

 –القائم على رعاٌته  –األخوة  –األم  –األب  –الحالة ) د مصدر المعلومات يدتح ٌجب              

وكلما كانت المعلومة موضحة من أكثر من  (الجٌران  –األصدقاء  –األطباء  –التقارٌر السابقة 

. مصدر ٌوثق فى صحتها 

                                                                       Referral: الة ــــاإلح  -

             

، مستوى التعلٌم ،  العمر ، الدٌانة ، الحالة االجتماعٌة ، النوع /........ ) السٌده / ..... السٌد  - 

( . الشكوى 

منا عن طبٌعة المشكالت التى ٌواجهها والمساعدة لزٌادة فه....... إلى تقٌٌم للنواحً  وٌحتاج العمٌل  -

.................. فى 

 

 

 

/ انشخصٛخ )رأكذ اَك قًذ ثزُظٛى ٔرصُٛف انًؼهٕيبد رؾذ أثؼبدْب ثٕضٕػ  :  اد إسشـــبد -

 كًب ْٕ يصُف أػالِ ، ٔػُذيب رصف أػشاض رأكذ اَك شًهذ انٕصف انكبيم( االعزًبػٛخ

full description  إر كبَذ انؾبنخ رؼبَٗ يٍ االكزئبة رزضًٍ أػشاض )   نطجٛؼخ األػشاض يضبل

ؽشكٙ ،اَؼذاو انهزح  –ضطشاة انُٕو ، ثظء فٗ انُشبط انُفظ قهخ انشٓٛخ ، ا:  يضم 

anhedonia  ٔرؾذٚذ ْزِ األػشاض يٍ ؽٛش انجذء ( انخ ...... َقذ انزاد ، أفكبس اَزؾبسٚخ- 

فٗ األعجٕع ، ٔيزٕعطخ  3-2شٕٓس ، ٔرزكشس يٍ  8ثذأد قجم : يضبل ) انشذح   -انًذح 

رؼهقخ فٛغت أٌ رزأكذ يٍ كم انًؼهٕيبد انى  DSM - IVٔإرا اػزًذد فٗ انزشخٛص ػهٗ ( انشذح 

.   يؼهٕيبد ْزا انغبَتلفٗ ػشضك  ثًؾكبد انزشخٛص ٔأدسعٓب

كؾذ ادَٙ ٚغت أٌ ٚؾزٕٖ ْزا انغبَت ػهٗ صالس يؾبٔس أعبعٛخ رشًم يؼهٕيبد  : إسشـــبداد -

ٔاألعئهخ انزٗ  –األعئهخ انزٗ ٚؾبٔل انزقشٚش أٌ ٚغٛت ػهٛٓب  -انشكبٖٔ   -ؽبنٛخ  /دًٕٚعشافٛخ 

َؾزبط إنٗ االعبثّ  ػهٛٓب ٚغت أٌ ركٌٕ يؾٕس اسركبص انزقشٚش ٔٚغبة ػُٓب ثؼًق فٗ انزفغٛش 

يٍ األخطبء  –رأكذ اَك أعجذ ػٍ عجت اإلؽبنخ ثئٚغبص  –ٔثؼذ رنك رزكش ثبخزصبس فٗ انخالصخ 

  د فٗ ْزا انغبَتانشبئؼخ  إدساط رفبصٛم ٔيؼهٕيبد ربسٚخٛخ ال نضٔو نٓب  فٛظٓش صخى يٍ انًؼهٕيب

  .
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                                                    :  إجراءات الحقََن  -

Evaluation procedures 

   Clinical Interview                                                              ةـــاديـــة العًــــالمقابل -

 Behavioral Observations                                             السلوكٌة       اتـالحظــــالم –

موعده وكان مستبصرا بالزمان والمكان (  عن متأخر / فى)وصل /........ السٌده / ..... السٌد  -

 -الهندام " Appearance and Behavior"المظهر والسلوكو ، واألشخاص وسبب إجراء التقٌٌم 

. قوائم المالحظة وٌنصح باالعتماد على ، إرادٌة حركات الالال  -اللغة التعبٌرٌة   -ة المالبسنظاف

لتقدٌر مستوى ( غٌر دقٌقة وغٌر كافٌة /دقٌقة وكافٌة ) اعتقد أن المالحظات السلوكٌة المعطاة سابقا  -

 .  للعمٌل ......... الوظٌفة 

 

 

  

 Scales & Tests Psychological                                        النفسٌة االختبارات والمقاٌٌس –

،    Minnesota Multiphasic Personality Inventory MMPI األوجهاختبار الشخصٌة متعدد ) 

، مقٌاس  Wechsler Adult Intelligence Scale-III (WAIS-III)    مقٌاس وٌكسلر لذكاء الراشدٌن

البصري ، اختبار بندر جشطلت  Wechsler Memory Scale-III (WMS-III)وٌكسلر للذاكرة 

 Beck Depression)، قائمة بٌك لالكتئاب Bender Visual Motor - Gestalt Test الحركً 

Inventory-II (BDI-II  ) ساعة .. ....وقت التقٌٌم الكلى استغرق 

،  صهخ  قٕٚخ ثغجت اإلؽبنخ ٚغت أٌ ركٌٕ انًالؽظبد انغهٕكٛخ يخزصشح ٔراد : إسشـــبداد -
.  اإلعٓبة فٗ رفصٛالد غٛش ضشٔسٚخ رزًؾٕس ؽٕل  يؼظى األخطبء انشبئؼخ فٗ ْزا انغبَت

 عىاالٚغت أٌ رزضًٍ و انزٗ اعزخذيذ ثبنفؼم ٔٚغغم فٗ ْزا انغبَت إعشاءاد انزقٛٙ:  إسشـــبداد -
انكبيم نالخزجبس انًغزخذو يغ رؼشٚف يخزصش ػُّ ، صى ٚغزخذو االعى انًخزصش نالخزجبس فٗ ثبقٙ 

 ح، يؼزًذا ػهٗ انذسطيُفشدا َزبئظ كم يقٛبط أٔ اخزجبس رؼشض ٔ ، WMS-III  ،BDI-II انزقشٚش الؽقب يضم
 انخبو حعـــٔنٛظ انذس كٛفٛب  رفغٛش انُزبئظانزٙ ٚؼزًذ ػهٛٓب فٙ ٔدالنزٓب Standard scoreٔ  انًؼٛبسٚخ

ؽغت ) إدساط ربسٚخ ٔٔقذ كم اخزجبس اعش٘ رطجٛقّ   -أؽٛبَب  -ٔيٍ انضشٔس٘ (رؾهٛم كًٙ ٔكٛفٙ) 
 .َّ فٗ انغبنت ال رؼذ يؼهٕيبد ضشٔسٚخ ٔرصجؼ ػتء ٚضبف ػهٗ كبْم انزقشٚش إ؛ إال ( طجٛؼخ انؾبنخ

 Intelligent quotion :يضبل ) يطجق  اخزجبسكم األداء فٙ  ط َزبا انزؼهٛق ػهٗصى ٚخززى ْزا انغبَت ة
Evaluation(I,Q)  : ٍانًطجق ثُبءاً ػهٗ أداءِ فٙ اخزجبس انزكبء ػًٛم ركبء الَغجخ انؾذٚش ثئٚغبص ػ 

رذْٕس فٙ قذسارّ انؼقهٛخ رشزذ فٗ االخزجبساد انفشػٛخ  انهفظٛخ ٔاألدائٛخ ٔٔيب إرا كبٌ ُْبنك  ػهّٛ

 . (WAIS-III)فٙ يقٛبط Mental deterioration ة يؼبيم انزذْٕس انؼقهٙيٍ خالل ؽغب
 . انزؼهٛق ػهٗ االخزجبساد انًطجقخ عًٛؼب ٔانشٕاْذ ٔانُزبئظ انًغزخهصخ يُٓب  -
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                                        تالحفسَر واالنطباعا -

Interpretation and Impressions: 

                          General level of intellectual function المستوى العام للوظائف العقلٌة -

. ره مقارنة بأقرانه فى مستوى عم ............. معدل ب ............المستوى العام للوظٌفة بلغ  

 ...... (إن وجد) اذكر مستوى العمٌل فى الوظٌفة  بناء على درجته  ومستوى سابق قبل المرض -

 0. ..............المرٌضة فى قدراته /واعتقد من هذا العرض أن هناك انخفاض هام للمرٌض 

                                                                                         Verbal Skills المهارات اللغوٌة -

 Perceptual organizational (nonverbal) abilities   :التنظٌمٌة اإلدراكٌة(غٌر اللغوٌة)القدرات -

            Attention and concentration (working memory) .االنتباه والتركٌز والذاكرة العاملة  -

                                   Speed of information processing                                     :سرعة معالجة المعلومات  -

     السرعة التى ٌعالج بها العمٌل المعلومات فى                 

   Memory                                                              .........والذاكرة الكلٌة : الذاكرة   -

 

 

                                                         

 

 

 
 
 
 
                                                                                    : صــالولخ -

Summary  
 

ْزا انغضء ْٕ األصؼت ٔنكُّ األكضش أًْٛخ ، ٔاؽذ انزؾذٚبد انشئٛغٛخ  فٕٓ نٛظ :  إسشبداد     -

فئخ أػهٗ  ٔانزٙ رضؼّ   112ثهغذ دسعخ انزكبء انكهٛخ : يضبل ) يغشد اإليذاد ثبنًؼهٕيبد  

دسعخ ركبء ،ٔانزٙ رُؼكظ أٚضب  ػهٗ ؽٛبح  110 – 90يٍ انًزٕعظ انزٖ ٚزشأػ ثٍٛ 

ْٔزا ٚؼُٗ أٌ انؼًٛم  يش ثأٔقبد كبٌ ٚصؼت : يضبل    -انشخص ٔرغٛت ػهٗ عؤال اإلؽبنخ 

صٛم انزفبػالد االعزًبػٛخ ، ْٔزا ٚؼُٗ اَّ نى ٚكٍ فّٛ رزكش انزؼهًٛبد ، أسقبو انزهٛفَٕبد ، رفب

. (ػهٗ ٔػٗ ثبالخزجبس 

 

ُٚجغٙ أٌ َهخص ثئٚغبص انُقبط انشئٛغٛخ ٔانٓبيخ فٗ انزقشٚش ؛ ٔيٍ األخطبء :  إسشبداد     -

األكضش ركشاس يٍ عبَت األخصبئٍٛٛ  كزبثخ يهخص أطٕل يٍ انالصو   ، ٔػبدح ٚغت أٌ ٚكٌٕ 

انًهخص يكبٌ ٚغبة فّٛ ػهٗ عًٛغ أعئهخ اإلؽبنخ ، ف انؾغى  عطخفٗ فقشح يزٕانًهخص 

.  ًٔٚكٍ أٌ ٚكزت فٗ شكم َقبط رشرجظ يجبششح ثأعئهخ اإلؽبنخ
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                                                              جوصَــــــــاتال -

Recommendations 
. بناء على النتائج المذكورة فى السابق ...........السٌدة  /للسٌد  تبدو التوصٌات التالٌة مالئمة -

. عرض عٌنة من التوصٌات البسٌطة المتعلقة بإعادة التأهٌل -

. ساعة  24ٌوضع تحت المالحظة لمدة  أنٌحتاج ....... السٌدة /السٌد  -1

. ٌجب أن ٌتمحور حول  Cognitive Rehabilitationل المعرفً التأهً -2

مالحظات ، مالحظات على سبورة ، كتابة استراتٌجٌات خارجٌة لتنشٌط الذاكرة مثل مفكرة ، تطبٌق  -

.  إنذار أجراساستعمال 

. بٌئٌة  استعمال إرشادات -

 –تكرار المعلومات  إعادة –لتعلٌمات تبسٌط ا –تات البٌئٌة تالمش إزالة) الفهم  لتأكٌدتنظٌم االتصال  -

. ( وقت اضافى الستٌعاب المعلومات إعطاء

. تكون لدى المرٌض نقاط مكتوبة قبل التحدث  -

 األشٌاءجعل  – اإلنذارأجراس استخدام  –الفوضى  إزالة –المخاطر  إزالة) تعدٌل بٌئة المرٌض  -

(. بروزا  أكثرالهامة 

مستمر حول  Educational Programي تعلٌمبرنامج  ٌتلقى المرٌض وعائلته أنٌجب  -3

 – سلوكً) ا والمؤثرة على الحالة الوظٌفٌةالمرتبطة به  والصعوبات المعرفٌة إصابات الدماغ

ٌتغلب بها على هذه الصعوبات  أنباإلضافة إلى الطرق التى ٌستطٌع (مهنً  –اجتماعً  – انفعالً

. المعرفٌة 

دماغ   بإصاباتٌستفٌد المرٌض وعائلته من مصادر أخرى مثل مرضى آخرٌن مصابٌن  أنٌجب  -4

. أٌضا قٌد الحٌاة وعائلتهم وعلى 

 

 

 
 
 
 
                                                   :            اسن االخصائي  -

: ــع ــوقَـــالث -

ٚغت أٌ رخزهف َٕػب يب  يؾذدح  ٔقبثهخ نهزُفٛز ، ٔٚغت أٌ ركٌٕ ٔاضؾخ ٔ :   إسشبداد    -

رؾزف أٔ ًٚكٍ أٌ ٔ،( عخ يذس  –طجٛت َفغٙ  –قضبء ) رجؼب نهغٓخ انًٕعّ إنٛٓب انزقشٚش 

. ؽغت طجٛؼخ انؾبنخرضٛف ػهٗ انزٕصٛبد انغبثقخ 
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                                    :                            الت ـــــؤهــمال -

: خــــارًــــالث -


