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  في الطب النفسي اضطزاباث الذاكزة 
 (2\ص)

 ( راكشح حبفظخ 1

 ( راكشح االسزؼبدح 2

 

( يًكٍ فحصٓب يٍ خالل غهت إػبدح أسقبو فٙ رسهسم يؼٍٛ أٔ ػكس انزسهسم 1  

 انًقشٔء. ْزِ انزاكشح رسًٗ راكشح فٕسٚخ. 

 ( يًكٍ فحصٓب يٍ خالل انسؤال ػٍ )سشد( أحذاس شخصٛخ أٔ أحذاس ٕٚيٛخ قذ   2

 م أسبثٛغ أٔ أشٓشحصهذ قج

 أ( راكشح اسزؼبدح ألحذاس جذٚذح.       

 ألحذاس قذًٚخ.  ( ة

 

االظطشاثبد انزٙ رحذس نهزاكشح رسًٗ )"أيُٛضٚخ"(، أيُٛضٚخ حبفظخ أٔ أيُٛضٚخ 

 اسزؼبدح أ( أيُٛضٚخ اسزؼبدح نًؼهٕيبد جذٚذح.

 ة( أيُٛضٚخ اسزؼبدح نًؼهٕيبد قذًٚخ.      

 

انؼصجٙ رؤد٘ إنٗ اظطشاثبد راكشح، رهك ثؼط االظطشاثبد فٙ انجٓبص    

االظطشاثبد ركٌٕ ثًثبثخ يًٛضح أليشاض )يثم يشض ظًٕس انذيبؽ، فٙ ْزا 

 انًشض ٚززكش انًؼهٕيبد انقذًٚخ ٔال ٚسزطٛغ ثبنًثم رزكش انًؼهٕيبد انجذٚذح(.

 

 *  اظطشاة: ايُٛضٚخ اَزٛشٔجشادا:   

 ال ٚززكش يب ثؼذ انصذيخ أٔ انحبدس.

 

 يُٛضٚخ سٚزشٔجشادا:* اظطشاة: ا

 ال ٚززكش انًؼهٕيبد انزٙ حذثذ يب قجم انحبدثخ أٔ انصذيخ.

 

فٙ حبالد أظشاس كجٛشح فٙ انذيبؽ فٙ يُطقخ )دائشح ثبثٛزس( فئٌ اإلَسبٌ ال ٚززكش 

 شٛئًب ال قجم ٔال ثؼذ انحبدثخ.

 

ّ٘ يٍ ػُذ اإلَسبٌ انُفشٔرٙ أٔ انجسٛخٕرٙ ٚزى َسٛبٌ يب نّ ػالقخ ثبنًؼهٕيبد َفسٓب ، أ

 َبحٛخ َفسٛخ انًؼهٕيبد انزٙ نٓب صذٖ اَفؼبنٙ كجٛش فال ٚسزطٛغ رزكشْب.

 

 

 

 

 

 ْٙ رغٛٛش فٙ شكم انًؼهٕيبد، أٔ رغٛٛش فٙ يعًٌٕ انًؼهٕيبد.البارامنيزيت: 
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ٌّ َجذْب ػُذ اإلَسبٌ انؼبد٘، خبصخ اٜديٍٛٛ انزٍٚ يٍ انسٓم إٚحبئٓى  يٍ انًًكٍ أ

 غفٍٛٛ األغفبل أٔ انزٍٚ ًٚزهكٌٕ أيشاًظب ػصجٛخ. أٔ يجبنغٙ انؼبغفٛخ يثم انؼب

 

 انُٕع األٔل

كُفجٕالرسَٕٛخ: ْٔٙ رجذٚم جضء يٍ انًؼهٕيبد انحقٛقٛخ يغ أخشٖ خٛبنٛخ،  ( أ

 ٚززكشْب اإلَسبٌ ػهٗ أَّٓب كهٓب حقٛقٛخ. )رٕصف ػهٗ أَّٓب حبفخ انٓزٚبٌ(.

)يذيٍ ْزِ انكُفجٕالرسٛخ رُسٗ ثسشػخ، ركٌٕ كثٛشح ػُذ " انكٕسسبكٕف" 

انكحٕل(، ٔػُذ انز٘ ًٚزهك ظًًٕسا فٙ انذيبؽ، كزنك ػُذ انسكٛزسٕفشٍٚٛ 

 ٔانجسٛخٕرٙ االكٕرٙ. 

 

 إَٔاع أخشٖ يٍ انكُفجٕالسزٛخ ْٙ: 

 : ّٚذػٙ أَّّ ٚؼشف ٔٚززكش حبدثخ أٔ يُطقخ جذٚذح ٚصبدفٓب أٔل يشح.déjà vuأ( 

ل يشح يؼهٕيخ ٚؼشفٓب أjamais vuة(  ّٔ ٔ يكبٌ يؼٍٛ كبٌ : ّٚذػٙ أَّّ ٚصبدف أل

 قذ ػشفّ ػذح يشاد.

 ج( ّٚذػٙ انزؼشف ػهٗ أشٛبء ٚؼشفٓب ْٕٔ ال ٚؼشفٓب. )كٕسسبكٕف(.

 

 


