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 علم النفس العمل والتنظيم:عنوان الليسانس

 جامعة محمد بوضياف المسيلة:المؤسسة

 - IIبطاقة التنظيم السداسي للتعليم التخصصي
السداسيات )(6-1
)تدمج مالحق القرارات الوزارية الخاصة بقاعدة التعليم المشترك للميدان والفرع

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس العمل والتنظيم

 -السداسي الخامس:

وحدة التعليم
وﺤدات اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ

الحجم الساعي
السداسي
 16-14أسبوع

الحجم الساعي األسبوعي
محاضرة

أعمال موجھة

180سا

6سا

6سا

أعمال
تطبيقية

نوع التقييم
أعمال
أخرى

المعامل

األرصدة

10

20

متواصل

إمتحان

ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ 1

45

1.30

1.30

 45سا

03

05

x

x

اﻻرﻏﻨوﻤﻴﺎ1

45

1.30

1.30

 45سا

03

05

x

x

اﻝﺴﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ

45

1.30

1.30

 45سا

02

05

x

x

ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ

45

1.30

1.30

 45سا

02

05

x

x

90سا

3سا

3سا

03

06

ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث

45

1.30

1.30

ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻌﻤل ودراﺴﺔ اﻝﻤراﻜز

45

1.30

1.30

22,5

1.30سا

22.5

1.30

وﺤدات اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ

)*( وﺤدات اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
1ـ ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻤل

1.30سا

1.30

 45سا

02

03

x

x

 45سا

01

03

x

x

01

02

1

02

 45سا

x

x

2ـ اﻝوﻗﺎﻴﺔ و اﻷﻤن ﻓﻲ اﻝﻌﻤل
45سا

1.30سا

اﻝﺤوﻜﻤﺔ أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻤﻬﻨﺔ

22.5

1.30

ﻝﻐﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ

22.5

/

1.30

337.5

12

10.30

وﺤدة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﻓﻘﻴﺔ

ﻤﺠﻤوع اﻝﺴداﺴﻲ 5

)*(اختيار مادة واحدة من الوحدة االستكشافية.

1.30سا

1.30

02

02

 45سا

01

01

 45سا

01

01

450

16

30

x
x

 -السداسي السادس:

وحدة التعليم

وﺤدات اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ

الحجم
الساعي
السداسي
16-14
أسبوع
180

محاضرة
6.00

أعمال
موجھة
6.00

نوع التقييم

الحجم الساعي األسبوعي
المعامل
أعمال
تطبيقية

األرصدة
متواصل

أعمال
أخرى
11

20

إمتحان

ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ 2

45

1.30

1.30

 45سا

03

05

x

x

اﻻرﻏوﻨوﻤﻴﺎ 2

45

1.30

1.30

 45سا

03

05

x

x

ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻔرد

45

1.30

1.30

 45سا

03

05

x

x

اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ و اﻝﻌﻤل

45

1.30

1.30

 45سا

02

05

x

x

02

06

22.30

 45سا

01

03

x

45

 45سا

01

03

x

01

02

01

02

67.30

وﺤدات اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺘرﺒص
ﻤذﻜرة اﻝﺘﺨرج
)*( وﺤدات اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﺘﺴوﻴﻘﻲ

45

1.30

1.30

45

1.30

1.30

إدارة و ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻬﻨﻲ
45

1.30

اﻝﻤﺨدرات واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ

22.5

1.30

ﻝﻐﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ

22.5

/

1.30

337.30

09

 9ا

وﺤدة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﻓﻘﻴﺔ

ﻤﺠﻤوع اﻝﺴداﺴﻲ 6

 45سا
ا

02

02

 45سا

01

01

 45سا

01

01

450

16

30

1.30

)*( اختيار مادة واحدة من الوحدة االستكشافية.
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x

x

x
x

 -IIIالبرنامج المفصل لكل مادة من السداسي االول الى السادس
) تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة (

)كل الحقول تمأل إجباريا(

اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ
وحدة التعليم  :االساسية
المادة :تسيير الموارد البشرية
الرصيد5 :
المعامل3 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
يتعرف الطالب من خالل دراسته لھاته الوحدة مباديء التسيير البشري في المؤسسات المھنية.
المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،

سطرين على األكثر(

اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم.
محتوى المادة:
) محاضرة (
 -1تسيير الموارد البشرية :1

تطور النظرة للعامل البشري
ماھية تسيير الموارد البشرية
مبادئ تسيير الموارد البشرية
أھداف تسيير الموارد البشرية
أبعاد تسيير الموارد البشرية
بالنسبة لحصة األعمال الموجھة  :القيام بانجاز بطاقات قراءة و عروض ذات الصلة بمختلف المفاھيم و
الموضوعات المدرجة في المحاور الخاصة بالمحاضرة
طريقة التقييم :متواصل  +امتحان
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(
 .1نوري منير ) (2014تسير الموارد البشرية ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية الجزائر
 .2محمد سرور الحريري ) (2012إدارة الموارد البشرية دار البداية ناشرون و موزعون الطبعة األولى االردن
 .3بوفلجة غياث ) (2008مباديء التسيير البشري ،ط  ، 3دار الغرب للنشر و التوزيع ،وھران.
 . .4د  .السالم  ،مؤيد سعيد و د  .حرحوش  ،عادل صالح  .إدارة الموارد البشرية  :مدخل استراتيجي .
.5
.6
.7
.8
.9

إربد  :عالم الكتب الحديث  291 . 2006 ،ص
 .د .القحطاني  ،محمد بن دليم  .إدارة الموارد البشرية  :نحو مدخل استراتيجي متكامل  .الرياض  ] :د
.ن [  293 . 2005 ،ص
 .د  .حجازي  ،محمد حافظ  .إدارة الموارد البشرية  .اإلسكندرية  :دار الوفاء  415 . 2005 ،ص
 .د  .حمود  ،خضير كاظم و د  .الخرشة  ،ياسين كاسب  .إدارة الموارد البشرية  .عمان  :دار
المسيرة للنشر و التوزيع  382 . 2006 ،ص
 .د  .عبد الباقي  ،صالح الدين و آخرون  .إدارة الموارد البشرية  .اإلسكندرية  :المكتب الجامعي
الحديث  322 . 2007 ،ص
 .د  .ماھر  ،أحمد  .إدارة الموارد البشرية  .اإلسكندرية  :الدار الجامعية  395 . 1999 ،ص

10. Benraouane S_A . (2012) : Le management des ressources humaines . opu alger
11. Lévy-leboyer C , Huteau M , Louche C , Rolland J-p : RH les apports de la psychologie du
travail . éditions d’Organisation Paris
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وحدة التعليم  :االساسية
المادة  :اﻻرﻏﻨوﻤﻴﺎ

الرصيد5 :
المعامل3 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
يتعرف الطالب من خالل دراسته لھاته الوحدة على المباديء االساسية في االرغونوميا.

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم من خالل محتوى السداسي الرابع للشعبة.
محتوى المادة:
ماھيتھا  ،أھدافھا ومجاالتھا
أنساق العمل:أنواعھا ،مكوناتھا وخصائصھا ) نسق إنسان -إنسان  ،نسق إنسان – آلة  ،األنساق المعقدة (
وضعيات العمل و تصميم المراكز)القياسات االنثروبومترية  ،أجھزة العرض  ،أدوات التحكم...الخ (
بالنسبة لحصة األعمال الموجھة الطلبة ملزمون بانجاز عروض و أعمال ميدانية تطبيقية فيما يخص
القياسات و أبعاد الجسم للتقييم االمثربومتر ي للوقوف على مدى مالءمة مناصب و مراكز العمل مع أبعاد
الفرد عموما و العامل خصوصا
طريقة التقييم :امتحان +متواصل
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(

•

•
•
•

أشرف محمد عبد الغني  :علم النفس الصناعي ) أسسه وتطبيقاته ( كلية رياض
األطفال – جامعة اإلسكندرية – . 2001
بوبكر منصور  :سيكولوجيا العمل – سيكولوجيا -العدد األول – أفريل –2005
بوحفص مباركي  :العمل البشري الطبعة الثانية 2004 ،دار الغرب للنشر
والتوزيع.
احمد احمد حرز : (2010) Hعلم النفس المھني ،دار الشروق للنشر والتوزيع،
عمان  ،االردن.

1. Levy leboyer, jean claude sperandio, traité de psychologie de travail, presse
universitaire de France, 1988
2. J.L. Bernaud & C.Lemoine (2000). Traité de psychologie du travail et des
organisations. Paris: Dunod
3. Guillevic C . (2002) : Psychologie du travail . Nathan université Paris
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عنوان الليسانس :علم النفس العمل والتنظيم

وحدة التعليم  :االساسية
المادة  :اﻝﺴﻠوك اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ

الرصيد5 :
المعامل3 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
يتعرف الطالب من خالل دراسته لھاته الوحدة أبجدية التحكم وإدارة سلوك األفراد داخل التنظيمات.

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم.
محتوى المادة:
ماھيته  ،نشأته و تطوره
نظريات السلوك التنظيمي
االتجاھات و القيم الفردية في المنظمة
المناخ و الثقافة التنظيمية
الفعالية التنظيمية
بالنسبة لحصة األعمال الموجھة فإن الطلبة ملزمون من خالل إنجاز عروض بالنزول إلى الميدان
للقيام بتشخيص واقع المنظمة في ظل المحاور المحددة في المحاضرة
طريقة التقييم :متواصل  +امتحان
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(
 أحمد ماھر ,السلوك التنظيمي  ,الدار الجامعية للطباعة والنشر باإلسكندرية – مصر  2005م. خالـد يوسف الزعبي وحسين محمد العزب ,قياس اتجاھات العاملين ألثر المناخ التنظيمي في تبني السلوكاإلبداعي :دراسة ميدانية على شركة كھرباء محافظة إربد ,كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة مؤتة,
2005م.
 راوية حسن ,السلوك التنظيمي المعاصر ،الطبعة األولى  ,الدار الجامعية للطباعة والنشر باإلسكندرية –مصر  1995 ,م.
عادل داغر ،منقذ محمد و حرحوش " ،نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي " وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي  ،بغداد 2000م .
 متولي السيد متولي ،السلوك التنظيمي :المبادئ والمفاھيم ومجاالت التطبيق ،القاھرة :مكتبة عين شمس ،2006م .
 محمد إسماعيل بالل ,السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيق  ,دارا لجامعة الجديدة ,اإلسكندرية,مصر2005.م .
 محمد القريوتي ،السلوك التنظيمي ،دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات المختلفة،ط ،3دار الشروق ،عمان2003 ،م.
 محمد سعيد سلطان ,السلوك اإلنساني في المنظمات ,اإلسكندرية ,دار الجامعة الجديدة 2002م . منصور بن صالح اليوسف ,إدارة الصراع التنظيمي ,موقع موسوعة اإلسالم والتنمية 2010م . نجم عبود ,ادارة المعرفة ،المفاھيم واالستراتيجيات والعمليات " مؤسسة الوراق للنشر  ،عمان 2004م . ھيثم الفقھاء ,غادة العبداالت ,أثر الحوافز في تعزيز القيم الجوھرية  ,موقع موسوعة اإلسالم والتنمية2010م.
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وحدة التعليم  :االساسية
المادة  :ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ

الرصيد5 :
المعامل2 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
يتعرف الطالب من خالل دراسته لھاته الوحدة على المباديء االساسية لتسيير المؤسسات.

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم.
محتوى المادة:
ماھية المؤسسة ) أصولھا  ،أنواعھا  ،مراحل تكونھا (
تعريف تسيير المؤسسة
التناول النسقي في تسيير المؤسسة
الوظائف التسييرية في المؤسسة
تطور تسيير المؤسسات في الجزائر
بالنسبة لحصص األعمال الموجھة فإن الطلبة ملزمون بإنجاز عروض تتصل بواقع المؤسسة و التطرق
لمختلف التناوالت و الوظائف الخاصة بالتسيير
طريقة التقييم :متواصل +امتحان
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(
 .1إﻳﻬﺎب ﺻﺒﻴﺢ ﳏﻤﺪ زرﻳﻖ  ،إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و إﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة . 2001 ،
 .2أﲪﺪ ﺻﻘﺮ ﻋﺎﺷﻮر  ،اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت  ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ .1989 ،
 .3اﺑﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن إدرﻳﺲ  ،إدارة اﻷﻋﻤﺎل  ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ . 2005،
 .4ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺮﺳﻲ و آﺧﺮون،اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ و اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ . 2002 ،
 .5ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻮﻳﺴﺎت  ،اﻹدارة و ﻋﻤﻠﻴﺎت إﲣﺎذ اﻟﻘﺮار  ،دار ﻫﻮﻣﺎ  ،اﳉﺰاﺋﺮ . 2002 ،
 .6ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ اﳌﺼﺮي  ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻻدارة ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎدة و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،ﻣﺼﺮ.1999 ،
 .7ﺷﻮﻗﻲ ﻧﺎﺟﻲ،إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻠﻲ ،دار ﺣﺎﻣﺪ ،ﻋﻤﺎن. 2000،
 .8ﻋﻤﺎر ﺑﻮﺣﻮش  ،اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻹدارة  ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب  ،اﳉﺰاﺋﺮ . 1989،
 .9ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ  ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ،دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ج م اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﳎﻬﻮﻟﺔ.
 .10ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ  ،ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺼﺤﻦ  ،إدارة اﻷﻋﻤﺎل  ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ . 1991،
 .11ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻒ  ،اﻹدارة اﳌﻌﺎﺻﺮة  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،ﻣﺼﺮ . 1997،
 .12ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ،إﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﳉﺰاﺋﺮ . 2000،
 .13ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺼﺤﻦ و آﺧﺮون  ،ﻣﺒﺎدئ اﻹدارة  ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ . 2000-1999 ،
14. -Bergeron et autres, les aspects humains de l’organisateur,gaetan Morin ,canada ,1980.
15. -Bathryn batrol and david martin ,management ,2 nd ed, Mc Graw-Hill inc , new york,1994
16. -Jean claude scheide, les grands auteurs en organisation, 2 éme édition, dunord , paris.
17. -J.PHelfer et autres , Management stratégie et organisation , 3 éme édition , Vibert , paris ,
octobre , 2000.
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس العمل والتنظيم

وحدة التعليم  :المنھجية
المادة  :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث

الرصيد2 :
المعامل3 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
يتعرف الطالب من خالل دراسته لھاته الوحدة على الخطوات االساسية للبحث العلمي في ميدان العمل و
التنظيم.

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم.
محتوى المادة:
تقنية تحليل المحتوى
تقنية مقابلة التوظيف
تبويب البيانات و عرضھا
تحليل البيانات ) اختبار الفروض (...
كيفية كتابة التقارير العلمية )التھميش ،التنظيم (.....
بالنسبة لحصة األعمال الموجھة الطلبة ملزمون بانجاز أعمال تطبيقية ذات العالقة بمحاور المحاضرة
طريقة التقييم :متواصل  +امحان
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(
 .1موريس انجرس ) .(2004منھجية البحث العلمي في العلوم االنسانية  -تدريبات عمليOة -ترجمOة بوزيOد
صحراوي ،كمال بوشرف ،سعيد سبعون ،االشراف والمراجعOة مOصطفى ماضOي  ،دار القOصبة للنOشر
الجزائر.
 .2بوسنه محمود ) (2007علم النفس القياسي المبادئ األساسية ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر
 .3مقدم عبد الحفيظ ) (2003االحصاء و القياس النفسي والتربوي ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية الجزائر
 .4امحمد تيغزة ) (2011اختبار صحة البنية العاملية للماغيرات الكامنة في البحوث منحنى التحليل والتحقق  ،مركز بحوث
كلية االلتربية ،المملكة العربية السعودية.

 .5أبو سل ،محمد )1998م( .أساسيات البحث العلمي والثقافة المكتبية .عمOان :دار الفكOر للطباعOة والنOشر
والتوزيع.
 .6أبOو عOالم ،رجOاء )2001م( ،منwاھج البحwث فwي العلwوم النفwسية والتربويwة .الطبعOة الثالثOة .القOOاھرة :دار
النشر للجامعات.
 .7عOOدس ،عبOOدالرحمن ،وآخOOرون )2003م( .البحwwث العلمwwي :مفھومwwه ،أدواتwwه ،أسwwاليبه .الطبعOOة الثالثOOة.
الرياض :دار أسامة للنشر والتوزيع.
 .8عساف ،عبدالمعطي ،وآخرون )2002م( .التطورات المنھجية وعملية البحث العلمي .عمOان :دار وائOل
للنشر والتوزيع.
 .9فان دالين ،ديويولد )1994م( مناھج البحث في التربية وعلم النفس .ترجمة محمد نبيOل نوفOل وآخOرون.
الطبعة الخامسة .القاھرة :مكتبة اإلنجلو المصرية.
.10قنديلجي ،عامر )2002م( .البحث العلمي واسwتخدام مwصادر المعلومwات التقليديwة واإللكترونيwة .عمOان:
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
 .11محمOOد ،آدم )2001م( ،الwwدليل إلwwى منھجيwwة البحwwث وكتابwwة الرسwwائل الجامعيwwة .أم درمOOان :دار جامعOOة أم درمOOان
اإلسالمية للطباعة والنشر.
.12ملحOم ،سOامي )2000م( .منwاھج البحwwث فwي التربيwة وعلwم الwwنفس .عمOان :دار المOسيرة للنOشر والتوزيOOع
والطباعة.
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس العمل والتنظيم

وحدة التعليم  :المنھجية
المادة  :ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻌﻤل ودراﺴﺔ اﻝﻤراﻜز

الرصيد2 :
المعامل3 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
يتعرف الطالب من خالل دراسته لھاته الوحدة على انماط تحليل العمل ودراسة المراكز.
المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،

سطرين على األكثر(

اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم.
محتوى المادة:
ماھية تحليل العمل
مركز العمل و منصب العمل
أھمية و أھداف تحليل العمل
طرق تحليل العمل
تقنيات ووسائل جمع المعلومات في مجال تحليل العمل
دراسة الحالة
بالنسبة لحصص األعمال التطبيقية الطلبة ملزمون بانجاز أعمال تطبيقية حول مراكز العمل من خالل
الدراسة و التصميم و إعادة التصميم
طريقة التقييم :امتحان +متواصل
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(
 .1احمد احمد حرز : (2010) Hعلم النفس المھني ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان  ،االردن.
 .2راوﻳﺔ ﺣﺴﻦ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ . 2005 ،
3. Mucchielli R, (1979)l’étude des postes de travail, Paris USF.
4. Levy leboyer, jean claude sperandio, traité de psychologie de travail, presse
universitaire de France, 1988

J.L. Bernaud & C.Lemoine (2000). Traité de psychologie du travail et des
organisations. Paris: Dunod

5.

6. Guillevic C . (2002) : Psychologie du travail . Nathan université Paris
7. Cohen-Scali V . (2004) : Les métiers en psychologie sociale et du travail . in press France
8. Montmollin M. de (1995). Ergonomie du travail mentale. Octarès Edition, Toulouse.

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس العمل والتنظيم

وحدة التعليم  :االستكشافية
المادة  :ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻤل

الرصيد2 :
المعامل3 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
يتعرف الطالب من خالل دراسته لھاته الوحدة على اھم القوانين المنظمة للعمل في المنظمات.

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم.
محتوى المادة:
ماھية قانون العمل ) عالقته بالقوانين المجاورة(...
مصادر قانون العمل
عقد العمل )أنواعه ،إثبات انعقاده( ...
تعليق عالقة العمل و إنھائھا
المنازعات الفردية و الجماعية في العمل
الضمان االجتماعي للعامل ) التعويضات ...الخ (
بالنسبة لحصص األعمال الموجھة الطلبة ملزمون بإنجاز عروض ميدانية من خالل التركيز على
حاالت تتعلق بالمنازعات في العمل بناءا على ما ھو متوفر على مستوى مفتشيات العمل
طريقة التقييم :متواصل  +امتحان
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(
.1
.2
.3
.4
.5

ﺑﺸﲑ ﻫﺪﰲ :اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ – ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدﻳﺔ و اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ -ﺟﺴﻮر ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮ
أﲪﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﱐ اﻟﻄﻤﺎوي  ،ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة . 1987ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻮﻳﺴﺎت  ،اﻹدارة و ﻋﻤﻠﻴﺎت إﲣﺎذ اﻟﻘﺮار  ،دار ﻫﻮﻣﺎ  ،اﳉﺰاﺋﺮ . 2002 ،ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ اﳌﺼﺮي  ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻻدارة ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎدة و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،ﻣﺼﺮ.1999 ،-ﺳﻮﻧﻴﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻜﲑ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻠﻮط  ،ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ  ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ . 2001 ،

- .6ﺳﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﺴﻨﻴﺔ ،ﻣﺒﺎدئ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ  ،ﻋﻤﺎن . 1998 ،
 .7ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ اﻟﺘﻜﺮﻳﱵ  ،ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻘﺮارات  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ  ،دار اﳌﻨﺎﻫﺞ  ،اﻷردن . 2003 ،

8. Pichault (Eds). Traité de sociologie du travail. Bruxelles: De Boeck Université
(2éme édition).

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس العمل والتنظيم

وحدة التعليم  :االستكشافية
المادة  :اﻝوﻗﺎﻴﺔ واﻻﻤن ﻓﻲ اﻝﻌﻤل

الرصيد1 :
المعامل2 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
يتعرف الطالب على اھم المباديء االساسية للوقاية و االمن الصناعي.
المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،

سطرين على األكثر(

اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم.
محتوى المادة:
تعريف الصحة و األمن في العمل
التأثيرات السلبية للظروف الفيزيقية في العمل ) الضوضاء ،اإلنارة  ،الرطوبة  ،الحرارة  ...،الخ(
حوادث العمل ) التعريف ،األسباب ...الخ (
األمراض المھنية
استراتيجيات و أساليب الوقاية
بالنسبة لحصص األعمال الموجھة الطلبة ملزمون بإنجاز عروض ميدانية لتقييم واقع المؤسسة و
الوقوف على أسباب وقوع حوادث العمل و كذا أنجع السبل و الطرق للوقاية و األمن
طريقة التقييم :متواصل  +امتحان
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(

 .1ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ ﺑﻦ ﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻠﻴﻒ ،اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ –اﻷﻣﻦ -اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ -ﺑﻌﺾ
اﳌﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،اﻟﺮﻳﺎض ،اﻛﺘﻮﺑﺮ 1996م.
 .2ﲪﺪاﱐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض ،ﻣﺮاﻛﺶ ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻛﺘﻮﺑﺮ
1990م.
 .3ﻋﻠﻲ أورﻓﻠﻲ ،اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،دار اﳍﺎﺷﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ.
 .4الفريق د ،عباس أبو شامة ،األمن الصناعي ،األكادميون للنشر والتوزيع ،األردن.،2014 ،

 .5ﻃﻼل ﳏﻤﺪ ﻧﻮري ،اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ :أﻣﻦ -ﺳﻼﻣﺔ -إﻃﻔﺎء ،ﲝﺚ ﲣﺮج اﻟﺪورة اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﻀﺒﺎط
اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻷﻣﻨﻴﺔ ،اﻟﺮﻳﺎض1409 ،ﻫـ.،
 .6رﺷﺎد أﲪﺪ ﺻﻘﺮ ،اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،اﻟﻨﺪوة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،اﳉﺒﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺻﻔﺮ 1404ﻫـ.،
 .7ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ أﺑﻮ اﻟﻠﻴﻒ ،اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﳏﺎﺿﺮات ﺑﺄﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ،اﻟﺮﻳﺎض1417 ،ﻫـ.،
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وحدة التعليم  :االفقية
المادة  :اﻝﺤﻜم اﻝراﺸد واﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻤﻬﻨﺔ

الرصيد2 :
المعامل1 :

الھدف من المادة:
توعية الطالب وتحسيسه من خطر الفساد ،ودفعه للمساھمة في محاربته من خالل اكتساب معارف متعلقة بالحكم
الرشيد وأخالقية المھنة.

محتوى المادة:
أوال :الحكم الرشيد
1ـ الحكم الرشيد :تعريف المفھوم
لغة
اصطالحا
2ـ المكونات الرئيسية للحكم الرشيد
ّ
الديمقراطية
إحالل
األنظمة االنتخابية
الالمرك ّ
زية
ّ
القانونية
نظام الحكم الدستوري والحقوق
3ـ مبادئ وقواعد حكم الرشيد
الفصل بين السلطات
ّ
ّ
القضائية
االستقاللية
المجتمع المدني
استقاللية وسائل اإلعالم
تقوية آليات الشفافية والمراقبة والمحاسبة
المشاركة المجتمعية فى الرقابة األھلية وحقوق االنسان والمواطنة

ثانيا :مكافحة ظاھرة الفساد
1ـ جوھر الفساد :
الفساد لغةً
الفساد اصطالحا ً
الدين والفساد
2ـ أﻨواع اﻝﻔﺴﺎد:
الفساد المالي
الفساد اإلداري
الفساد األخالقي.
الفساد السياسي.....إلخ
3ـ مظاھر الفساد اإلداري والمالي :
• الرشوة
• المحسوبية
• المحاباة
• الوساطة
• اإلبتزاز والتزوير.
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• نھب المال العام واالنفاق غير القانوني له.
• التباطؤ في إنجاز المعامالت.
• االنحرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية من قبل الموظف والمسؤول.
• المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمھام وظيفته.
• عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور واالنصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف
واستقبال الزوار ،واالمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية
• وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي والمحاباة في التعيين في مناصب المسؤولية...
- 4أسباب الفساد اإلداري والمالي :
 -1أسباب الفساد من وجھة نظر المنظرين:
أكد منظري وباحثي علم اإلدارة والسلوك التنظيمي على وجود ثالث فئات حددت ھذه األسباب والتي ھي :
 حسب رأي الفئة األولى :أسباب حضرية .أسباب سياسية . حسب رأي الفئة الثانية :أسباب ھيكلية .أسباب قيمية .أسباب اقتصادية. حسب رأي الفئة الثالثة : أسباب بايولوجية و فزيولوجية . أسباب اجتماعية . أسباب مركبة .-2األسباب العامة للفساد ).ضعف المؤسسات،تضارب المصالح،السعي للربح السريع،ضعف دور التوعية
بالمؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم وغيرھا...عدم تطبيق القانون بالشكل الصارم....،إلخ
 -5آثار الفساد اإلداري والمالي :
 اثر الفساد اإلداري والمالي على النواحي االجتماعية تأثير الفساد اإلداري والمالي على التنمية االقتصادية تأثير الفساد اإلداري والمالي على النظام السياسي واإلستقرار_ 6ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﺴﺎد ﻤن طرف اﻝﻬﻴﺌﺎت واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ:
 منظمة الشفافية الدولية: اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد اإلداري ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻻدارى ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ اﻝﺠﻬود اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد) ﻗﺎﻨون ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﺴﺎد،01-06ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد،دور اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد...إﻝﺦ(
7ـ طرق اﻝﻌﻼج وﺴﺒل ﻤﺤﺎرﺒﺔ ظﺎﻫرة اﻝﻔﺴﺎد:
)الجانب الديني ،الجانب التثقيفي وزيادة الوعي بمخاطرالفساد٠الجانب السياسي،
الجانب االقتصادي،الجانب التشريعي،الجانب القضائي ،الجانب االدارى ،الجانب البشرى ،الجانب
الرقابي،جانب المشاركة  ،جانب االنتماء والوالء (
8ـ ﻨﻤﺎذج ﻝﺘﺠﺎرب ﺒﻌض اﻝدول ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد:
 التجربة الھندية  ،التجربة السنغافورية ،تجربة الواليات المتحدة األمريكية ،تجربة ھونج كونجالتجربة الماليزية ,اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ.

ﺜﺎﻝﺜﺎ  :أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻤﻬﻨﺔ
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ﻤﺎﻫﻴﺔ أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻤﻬﻨﺔ واﻷﻫداف
أﻫﻤﻴﺔ أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻤﻬﻨﺔ
ﻤﺒﺎدئ أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻤﻬﻨﺔ
اﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ
اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ
اﻝﺴرﻴﺔ
اﻝﻜﻔﺎءة
contenu du module : corruption et deontologie de travail.
Objectif du module :
Informer et sensibiliser l’étudiant du risque de la corruption et le pousser à contribuer
dans la lutte contre la corruption.
1* concept de la corruption :
- Définition de la corruption.
- Religion et corruption.
2* les types de correction :
- Corruption financière.
- Corruption administrative.
- Corruption morale.
- Corruption politique…….etc.
3* les manifestations de la corruption administrative et financière :
- Népotisme
- Favoritisme
Médiation
- Extorsion et fraude.
- Le pillage d'argent public et des dépenses illégales.
- Le ralentissement dans l'achèvement de transactions (réalisation des projets
…….etc.).
- Écarts administratifs, fonctionnels ou organisationnels de l’employé et le
responsable.
- Violations émis par le fonctionnaire en exerçant ses taches au cours de l’année.
- Manque de respect des heures de travail, prendre le temps de lire les journaux,
recevoir des visiteurs et de s’abstenir d’effectuer des travaux et le manque de
responsabilité.
4* les raisons de la corruption administrative et financière :
4.1* Causes de la corruption du point de vue des théoriciens :
Les théoriciens et les chercheurs dans la science de la gestion et du
comportement organisationnel, ont souligné la présence de trois catégories
identifié ces raisons , qui sont :
- Selon la première catégorie :
- Les causes civilisationnelles.
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- Pour des raisons politiques.
- Selon la deuxième catégorie :
- Raisons structurelles.
- Les causes de jugements de valeur.
- Raisons économiques.
- Selon la troisième catégorie :
- Raisons biologiques et physiologiques
- Causes sociales.
- Des raisons complexes.
4.2* causes générales de la corruption :
Institutions faibles, les conflits d’intérêts, la recherche rapidement du bénéfice
et profits, faible de prise de conscience du role des établissements d’enseignements et
des media et le non-exécution de la loi …. etc.
5* Les effets de la corruption administrative et financière :
- L'impact de corruption administrative et financière sur les aspects sociaux
- L'impact de corruption financière et administrative sur le développement
économique
- L'impact de corruption administrative et financière sur le système politique et de
la stabilité.
6* La lutte contre la corruption par les organismes et les organisations locales et
internationales
- Organisation de Transparence International :
- Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption administrative.
- Programme de la Banque mondiale pour aider les pays en voie de développement
dans la lutte contre la corruption administrative.
- Fonds monétaire international.
- Efforts de l’Algérie contre la corruption : loi anti-corruption 06-01, le rôle de la
police judiciaire dans la lutte contre la corruption, etc).
7* Méthodes de traitement et moyens de lutter contre le phénomène de la corruption
(Le côté religieux, le côté éducatif, le côté politique, côté économique, le côté
législatif, côté juridique, administratif, côté humain…).
8* Modèles de l'expérience de certains pays dans la lutte contre la corruption:
-L'expérience Indienne , l'expérience de Singapour , l'expérience des États-Unis ,
l'expérience de Hong Kong et l’expérience de la Malaisie et l'expérience de la
Turquie
 امتحان:طريقة التقييم
( إلخ، مواقع انترنت،  ) كتب ومطبوعات:المراجع
 استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر. (  م1985 /  ھـ1405 ) .  صافي إمام, موسى
.  دار العلوم للطباعة والنشر:  الرياض. ( 1والنظريات ) ط
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
 الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي.  يوسف, بحر
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
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حمودي  ,ھمام  .مصطلح الفساد في القرآن الكريم .
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
الفقي  ,مصطفى .الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءات
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm
محمود  ,مھيوب خضر  .من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد .
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm
بزاز  ,سعد  .حملة ضد الفساد
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display
طه  ,خالد عيسى  .مالحقة الفساد اإلداري
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm
الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية
http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076
السيف  ,خليفة عبد ﷲ  .متى نرى آلية صحيحة لمحاربة الفساد
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm
الفساد اإلداري والمالي ) ( 1
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm
الفساد اإلداري والمالي ) ( 2
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm
إدارة التغيير والموارد البشرية .
http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc
إدارة الذات
www.alnoor-world.com/learn/topicbody.asp?topicid=15&sectionid=41
الصعوبات في تنفيذ اإلدارة بالمشاركة
-

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – برنامج إدارة الحكم في الدولة العربية يوليو .2007
الشفافية ودورھا في مكافحة الفساد – بحث في كتابات – أ .محمد موسى الشاطي يوليو .2007
وقائع مؤتمر ) آفاق جديدة في تقوية النزاھة والشفافية والمساءلة( المنظمة العربية للتنمية اإلدارية –
القاھرة .2001
تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد ) تقرير مرسل( د .أحمد النجار – رئيس التحرير االقتصادي
– مركز األھرام للدراسات السياسية واالستراتيجية عام .2005
مفھوم الفساد اإلداري ومعاييره في التشريع اإلسالمي  ،د .أدم نوح على معابره – كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية – األردن عام .2004
اتفاقية مكافحة الفساد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
المفوض األول للمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد ،جاك كيز  ،مؤتمر الكويت للشفافية  17-13يناير
.2007
http://www.transparency-libya.com/index.php
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وحدة التعليم  :االفقية
المادة  :ﻝﻐﺔ اﺠﻨﺒﻴﺔ

الرصيد2 :
المعامل1 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
يتعرف الطالب على اھم المصطلحات االجنبية و المفردات التقنية في علم النفس العمل و التنظيم باللغة االجنبية.

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم.
محتوى المادة:
التعرض الى المفاھيم االساسية في علم النفس العمل و التنظيم من خالل النصوص والمقاالت العلمية باللغة
االجنبية.
طريقة التقييم :متواصل
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(
1. Guillevic C . (2002) : Psychologie du travail . Nathan université Paris
2. Louche C . (2002) : Psychologie sociale des organisations . armand colin Paris
3. Ozanne F . (2010) : étre recruté et recruter . Nathan Paris
4. Cohen-Scali V . (2004) : Les métiers en psychologie sociale et du travail . in press France
5. Benraouane S_A . (2012) : Le management des ressources humaines . opu alger
6. Lévy-leboyer C , Huteau M , Louche C , Rolland J-p : RH les apports de la psychologie du
travail . éditions d’Organisation Paris
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اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺴﺎدس
وحدة التعليم  :االساسية
المادة :تسيير الموارد البشرية
الرصيد5 :
المعامل3 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
يتعرف الطالب من خالل دراسته لھاته الوحدة مباديء التسيير البشري في المؤسسات المھنية.

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم.
محتوى المادة:
التوظيف  -:االستقطاب  ،أسسه و أدواته ...الخ(
االختيار ) خطواته  ،إجراءاته ...الخ(التنصيب و التثبيت )فتراته و إجراءاته...الخ(التدريب والتكوين
تقييم األداء
سياسة األجور
إعادة التأھيل و التوجيه المھني
بالنسبة لحصص األعمال الموجھة الطلبة ملزمون بإنجاز عروض ميدانية
طريقة التقييم :متواصل  +امتحان
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(
.1
.2
.3
.4
.5

احمد ابو اسعد – لمياء الھواري ) (2008التوجيه التربوي و المھني دار الشروق للنشر و التوزيع االردن
نوري منير ) (2014تسير الموارد البشرية ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية الجزائر
محمد سرور الحريري ) (2012إدارة الموارد البشرية دار البداية ناشرون و موزعون الطبعة األولى االردن
بوفلجة غياث ) (2008مباديء التسيير البشري ،ط  ، 3دار الغرب للنشر و التوزيع ،وھران.

 .د  .السالم  ،مؤيد سعيد و د  .حرحوش  ،عادل صالح  .إدارة الموارد البشرية  :مدخل استراتيجي .
إربد  :عالم الكتب الحديث  291 . 2006 ،ص
 . .6د .القحطاني  ،محمد بن دليم  .إدارة الموارد البشرية  :نحو مدخل استراتيجي متكامل  .الرياض  ] :د
.ن [  293 . 2005 ،ص
 . .7د  .حجازي  ،محمد حافظ  .إدارة الموارد البشرية  .اإلسكندرية  :دار الوفاء  415 . 2005 ،ص
 . .8د  .حمود  ،خضير كاظم و د  .الخرشة  ،ياسين كاسب  .إدارة الموارد البشرية  .عمان  :دار
المسيرة للنشر و التوزيع  382 . 2006 ،ص
 . .9د  .عبد الباقي  ،صالح الدين و آخرون  .إدارة الموارد البشرية  .اإلسكندرية  :المكتب الجامعي
الحديث  322 . 2007 ،ص
 . .10د  .ماھر  ،أحمد  .إدارة الموارد البشرية  .اإلسكندرية  :الدار الجامعية  395 . 1999 ،ص
11. Ozanne F . (2010) : étre recruté et recruter . Nathan Paris
12. Benraouane S_A . (2012) : Le management des ressources humaines . opu alger
13. Lévy-leboyer C , Huteau M , Louche C , Rolland J-p : RH les apports de la psychologie du
travail . éditions d’Organisation Paris
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس العمل والتنظيم

وحدة التعليم  :االساسية
المادة  :اﻻرﻏﻨوﻤﻴﺎ

الرصيد5 :
المعامل3 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
تعرف الطالب على المباديء االساسية لالرغونوميا المعرفية.

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم.
محتوى المادة:
العمل الذھني ) النشاط و المھمة (
النظريات المفسرة للنشاط الذھني
عبء العمل في النشاط الذھني
نسق الخبراء)ماھيته،مجاالت تطبيقه وخطوات تنفيده...الخ(
بالنسبة لحصص األعمال الموجھة الطلبة ملزمون بإنجاز عروض وبطاقات قراءة
طريقة التقييم :متواصل  +امتحان
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(

1. Levy leboyer, jean claude sperandio, traité de psychologie de travail, presse
universitaire de France, 1988
2. Montmollin M. de (1995). Ergonomie du travail mentale. Octarès Edition, Toulouse.
3. Montmollin M. de (1997). Charge de travail. In Vocabulaire de l’ergonomie, ed M. de Montmollin,
2e Edition, p. 42-44. Octarès Edition, Toulouse.
4. Neboit M., Vézina M. (2002). Chapitre introductif - Évolutions du travail, santé psychique et
stress : points de repères. In Stress au travail et santé psychique, M. Neboit et M. Vézina, p. 2544. Octarès Éditions, Toulouse.

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس العمل والتنظيم

وحدة التعليم  :االساسية
المادة  :ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻔرد

الرصيد5 :
المعامل3 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
تعرف الطالب على كيفية اعداد ملمح الفرد .

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم.
محتوى المادة:

أھمية و أھداف تحليل الفرد
جوانب و مجاالت تحليل الفرد :
 االستعدادات و الميول القدرات االتجاھات و التصوراتتقنيات الفحص المھني
إعداد ملمح العامل
بالنسبة لحصص األعمال الموجھة الطلبة ملزمون بإنجاز عروض لنشاط ميداني
طريقة التقييم :متواصل  +امتحان
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(
.1
.2
.3
.4

احمد احمد حرز : (2010) Hعلم النفس المھني ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان  ،االردن.
أشرف محمد عبد الغني  :علم النفس الصناعي ) أسسه وتطبيقاته ( كلية رياض األطفال – جامعة
اإلسكندرية – . 2001
بوبكر منصور  :سيكولوجيا العمل – سيكولوجيا -العدد األول – أفريل –2005
احمد ابو اسعد – لمياء الھواري ) (2008التوجيه التربوي و المھني دار الشروق للنشر و التوزيع
االردن

Ozanne F . (2010) : étre recruté et recruter . Nathan Paris
Cohen-Scali V . (2004) : Les métiers en psychologie sociale et du travail . in press France
Benraouane S_A . (2012) : Le management des ressources humaines . opu alger
Lévy-leboyer C , Huteau M , Louche C , Rolland J-p : RH les apports de la psychologie du
travail . éditions d’Organisation Paris

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

1.
2.
3.
4.

عنوان الليسانس :علم النفس العمل والتنظيم

وحدة التعليم  :االساسية
المادة  :اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﻌﻤل

الرصيد5 :
المعامل2 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
اطالع الطالب على اھم مبادي الصحة النفسية في العمل واستراتيجيات تحقيق التوافق المھني.

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم من خالل محتوى السداسي الرابع للشعبة.
محتوى المادة:

ماھية الصحة النفسية و التوافق
مجاالت التوافق و أنواعه
معايير و أساليب و استراتيجيات تحقيق التوافق
النظريات المفسرة للتوافق
نماذج عن االضطرابات النفسية و المھنية في العمل
بالنسبة لحصص األعمال الموجھة الطلبة ملزمون بإنجاز عروض وبطاقات قراءة حول الموضوعات
األساسية في المقياس
طريقة التقييم :متواصل  +امتحان
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(
 .1احمد احمد حرز : (2010) Hعلم النفس المھني ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان  ،االردن.
 .2أشرف محمد عبد الغني  :علم النفس الصناعي ) أسسه وتطبيقاته ( كلية رياض األطفال – جامعة
اإلسكندرية – . 2001
 .3بوبكر منصور  :سيكولوجيا العمل – سيكولوجيا -العدد األول – أفريل –2005

1. Levy leboyer, jean claude sperandio, traité de psychologie de travail, presse
universitaire de France, 1988
2. Neboit M., Vézina M. (2002). Chapitre introductif - Évolutions du travail, santé psychique et
stress : points de repères. In Stress au travail et santé psychique, M. Neboit et M. Vézina, p. 2544. Octarès Éditions, Toulouse.
3. Neveu J.P. (1996). Épuisement professionnel : recherche exploratoire en milieu hospitalier. Le
Travail Humain, vol. 59, n° 2, p. 173-186.

Niedhammer I. (2007). État des lieux. Notes du congrès « Le stress au travail, une réalité.
Quelle prévention, quels acteurs et quels outils ? », Nancy, 1er et 2 février 2007. Documents
e
pour le Médecin du Travail, n° 110, 2 semestre 2007, INRS, p. 202-203.
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

4.

عنوان الليسانس :علم النفس العمل والتنظيم

وحدة التعليم  :المنھجية
المادة  :ﺘرﺒص

الرصيد2 :
المعامل2 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
تطبيق المعلومات النظرية في الميدان المھني.

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم من خالل محتوى السداسي الرابع للشعبة.
محتوى المادة:
طريقة التقييم :متواصل
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(

وحدة التعليم  :المنھجية
المادة  :ﻤذﻜرة اﻝﺘﺨرج

الرصيد2 :
المعامل3 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
التدرب على خطوات البحث العلمي على موضوع في علم النفس العمل و التنظيم.

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم.
محتوى المادة:
طريقة التقييم :امتحان
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس العمل والتنظيم

 .1موريس انجرس ) .(2004منھجية البحث العلمي في العلوم االنسانية  -تدريبات عمليOة -ترجمOة بوزيOد
صحراوي ،كمال بوشرف ،سعيد سبعون ،االشراف والمراجعOة مOصطفى ماضOي  ،دار القOصبة للنOشر
الجزائر.
 .2بوسنه محمود ) (2007علم النفس القياسي المبادئ األساسية ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر
 .3مقدم عبد الحفيظ ) (2003االحصاء و القياس النفسي والتربوي ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة
الثانية الجزائر
 .4امحمد تيغزة ) (2011اختبار صحة البنية العاملية للماغيرات الكامنة في البحوث منحنى التحليل
والتحقق  ،مركز بحوث كلية االلتربية ،المملكة العربية السعودية.
 .5أبو سل ،محمد )1998م( .أساسيات البحث العلمي والثقافة المكتبية .عمان :دار الفكOر للطباعOة والنOشر
والتوزيع.
 .6أبو عالم ،رجOاء )2001م( ،منOاھج البحOث فOي العلOوم النفOسية والتربويOة .الطبعOة الثالثOة .القOاھرة :دار
النشر للجامعات.
 .7عOOدس ،عبOOدالرحمن ،وآخOOرون )2003م( .البحOOث العلمOOي :مفھومOOه ،أدواتOOه ،أسOOاليبه .الطبعOOة الثالثOOة.
الرياض :دار أسامة للنشر والتوزيع.
 .8عساف ،عبدالمعطي ،وآخرون )2002م( .التطورات المنھجية وعملية البحث العلمي .عمان :دار وائOل
للنشر والتوزيع.
 .9فان دالين ،ديويولد )1994م( مناھج البحث في التربية وعلم النفس .ترجمة محمد نبيل نوفOل وآخOرون.
الطبعة الخامسة .القاھرة :مكتبة اإلنجلو المصرية.
.10قنديلجي ،عامر )2002م( .البحث العلمي واستخدام مOصادر المعلومOات التقليديOة واإللكترونيOة .عمOان:
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
.11محمOOد ،آدم )2001م( ،الOOدليل إلOOى منھجيOOة البحOOث وكتابOOة الرسOOائل الجامعيOOة .أم درمOOان :دار جامعOOة أم
درمان اإلسالمية للطباعة والنشر.
.12ملحم ،سامي )2000م( .منOاھج البحOث فOي التربيOة وعلOم الOنفس .عمOان :دار المOسيرة للنOشر والتوزيOع
والطباعة.
وحدة التعليم  :االستكشافية
المادة  :ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﺘﺴوﻴﻘﻲ

الرصيد2 :
المعامل3 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
يتعرف الطالب على سلوك المستھلك ومباديء االشھار و االعالن.

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
تمكن الطالب من المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم.

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس العمل والتنظيم

محتوى المادة:

نشأة و تطور علم النفس التسويقي
تعريف علم النفس التسويقي
أھمية و أھداف دراسة سلوك المستھلك
العوامل المؤثرة في سلوك المستھلك
النظريات المفسرة لسلوك المستھلك
مبادىء اإلشھار و البيع
الثقافة االستھالكية و جمعيات حماية المستھلك
بالنسبة لحصص األعمال الموجھة الطلبة ملزمون بإنجاز عروض وبطاقات قراءة
طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
المراجع ) :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(
 1محمد ابراھيم عبيدات ) (2004سلوك المستھلك ،ط  ،4دار وائل للنشر ،االردن
 2احمد عادل الرشيد :االعالن ،دار النھضة العربية للطباعة و النشر  ،االردن
 3محمود رضوان العمر : (2005)،مباديء التسويق ،دار وائل للنشر و التوزيع االردن.
 4احمد احمد حرزﷲ ) : (2010علم النفس المھني ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان  ،االردن.
 5أشرف محمد عبد الغني  :علم النفس الصناعي ) أسسه وتطبيقاته ( كلية رياض األطفال – جامعة اإلسكندرية

– . 2001
وحدة التعليم  :االستكشافية
المادة  :إدارة وﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻬﻨﻲ

الرصيد2 :
المعامل1 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
تعرف الطالب على خطوات بناء وتسيير المشروع المھني.

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم.
محتوى المادة:

ماھية المشروع المھني
مشروع الفرد و المؤسسة
مصادر وموارد المشروع المھني
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس العمل والتنظيم

خطوات بناء المشروع المھني
(الخ...  النضج،  الطموح، بناء االختيارات المھنية ) الميول
: اآلليات المتبعة في تسيير و إدارة المشروع المھني
الخ...  نظرياته، أھميته: التوجيهالخ... ... استراتيجياته و آلياته،مقوماته، أسسه:  المھني-  اإلرشاد النفسي:  المرافقةتسيير المشوار المھني
بالنسبة لحصص األعمال الموجھة الطلبة ملزمون بإنجاز عروض ميدانية
 متواصل+  امتحان:طريقة التقييم
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وحدة التعليم  :االفقية
المادة  :ﻤﺨﺎطر ﺘﻌﺎطﻲ اﻝﻤﺨدرات

الرصيد2 :
المعامل1 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
اطالع الطالب على مخاطر المخدرات واستعمالھا.

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
محتوى المادة:

 -1ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺨدرات  :ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ ﻝﻐﺔ واﺼطﻼﺤﺎ  ،وأﻨواﻋﻬﺎ أوﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻬﺎ .
 -2ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺨدرات وﻤﻤﻴزاﺘﻬﺎ .
 -3اﻷﺴﺒﺎب واﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻌﺎطﻲ اﻝﻤﺨدرات  :اﻝﺘﻌرض اﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺸﺎﻜل
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘدﻓﻊ ﺒﺎﻝﻔرد إﻝﻰ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨدرات .
 -4ﺴﺒل اﻝوﻗﺎﻴﺔ واﻝﻌﻼج  :اﻝﺘﻌرض إﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻤن ﻗﺒل اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴص
ﻤن وﺠود ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري .
 -5دور ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ووﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻝﻠﺘﺼدي إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة .
-6اﻝﺠﻬود اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺠراﺌم اﻝﻤﺨدرات .
طريقة التقييم :امتحان
المراجع:

(1

ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴﻌد ،اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺨدرات ،دار اﻝﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ. 1999،

(2

رﺸﺎد اﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف ،اﻵﺜﺎر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺘﻌﺎطﻲ اﻝﻤﺨدرات،اﻝرﻴﺎض،اﻝﻤرﻜز اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠدراﺴﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ واﻝﺘدرﻴب،

. 1999

(3

ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﺤوري ،اﻝﺠرﻴﻤﺔ أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ وﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ،دﻤﺸق ،دار اﻝﻔﻜر. 2003،

(4

ﻤوزة ﻋﺒﻴد ﻏﺒﺎﺸﻰ ،ﺘﻌﺎطﻰ اﻝﻤﺨدرات وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴم وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺴﻠوك ﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ،ﻤﺠﻠﺔ

ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺞ  ،56ع.1996 ،4

(5

ﻋﻼء اﻝدﻴن ﻜﻔﺎﻓﻰ  ،ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﺎطﻲ اﻝﻤﺨدرات ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗطر. 1993،
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(6

رﺸﻴد اﻝرﺸﻴد ،أﻀرار اﻝﻤﺨدرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،طوﻴق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،اﻝرﻴﺎض. 1989 ،

(7

اﺤﻤد اﻝﻔﻨﺠرى ﺸﻔﻴق ،اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺤدﻴث. 1987،

(8

ﻤﺤﻤد ﻏﺒﺎري،اﻹدﻤﺎن أﺴﺒﺎﺒﻪ وﻨﺘﺎﺌﺠﻪ وﻋﻼﺠﻪ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ. 1999،

 (9ﺘﻘرﻴر اﻝدﻴوان اﻝوطﻨﻲ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻤﺨدرات ٕوادﻤﺎﻨﻬﺎ )اﻝﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻠﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﺤﺠوزة ﻤن اﻝﻤﺨدرات واﻝﻤؤﺜرات اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻤن طرف ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺴﻨﺔ .2011
 (10ﺘﻘرﻴر اﻝدﻴوان اﻝوطﻨﻲ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻤﺨدرات ٕوادﻤﺎﻨﻬﺎ )اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺨدرات وﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ
 ،2011وﻴﻤﺜل ﻫﻴﺌﺎن اﻷﻤن اﻝوطﻨﻲ ،اﻝدرك ،واﻝﺠﻤﺎرك( .
 (11اﻨﻌﺎم ﻋﺒد اﻝﺠواد )وآﺨرون( ،اﻝﻤﺴﺢ اﻝﺸﺎﻤل ﻝظﺎﻫرة ﺘﻌﺎطﻰ ٕوادﻤﺎن اﻝﻤﺨدرات اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  :دراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﻤﻨﻴن
ﻤن ﻨزﻻء اﻗﺴﺎم ﻋﻼج اﻻدﻤﺎن "اﻝﻘﺎﻫرة اﻝﻜﺒرى ،اﻝﻤرﻜز اﻝﻘوﻤﻰ ﻝﻠﺒﺤوث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ" ،اﻝﻘﺎﻫرة.2000 ،
 (12ﻓﺎروق اﺴﻤﺎﻋﻴل ،اﻝﻤﺨدرات واﻝﻤؤﺜرات اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝداﻓﻌﻴﺔ واﻝﺘﺄﺜﻴر ٕواﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌﻼج واﻝوﻗﺎﻴﺔ ،اﻝﻤﺠﻠد  ،2 :اﻝﻌدد،2 :
 ،1990ﻤرﻜز اﻝوﺜﺎﺌق واﻝدراﺴﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.1990 ،

(13

ﻋﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻋﺒد اﻝﻤﻌﺘﻤد :اﻷﺒﻌﺎد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻹدﻤﺎن اﻝﻤﺨدرات :ﺒﺤث ﻤﻴداﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن طﻼب

وطﺎﻝﺒﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷزﻫر وﻋﻴن ﺸﻤس ،ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،2000 ،اﻝﻌدد  :ع .2000 ،18

(14

ﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻏﺎﻨم ،اﻝﻌﻼج واﻝﺘﺄﻫﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤدﻤﻨﻴن ،اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر2005 ،

وحدة التعليم  :االفقية
المادة  :ﻝﻐﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ

الرصيد2 :
المعامل1 :

أھداف التعليم ) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة  ،في ثالثة أسطر
على األكثر(
يتعرف الطالب على اھم المصطلحات االجنبية و المفردات التقنية في علم النفس العمل و التنظيم باللغة االجنبية.

المعارف المسبقة المطلوبة ) وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(
اطالع الطالب على المباديء االولية في علم النفس العمل و التنظيم.
محتوى المادة:
التعرض الى المفاھيم االساسية في علم النفس العمل و التنظيم من خالل النصوص والمقاالت العلمية باللغة
االجنبية.
طريقة التقييم :متواصل

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس العمل والتنظيم

( إلخ، مواقع انترنت،  ) كتب ومطبوعات:المراجع
1.
2.
3.
4.

Guillevic C . (2002) : Psychologie du travail . Nathan université Paris
Louche C . (2002) : Psychologie sociale des organisations . armand colin Paris
Ozanne F . (2010) : étre recruté et recruter . Nathan Paris
Cohen-Scali V . (2004) : Les métiers en psychologie sociale et du travail . in
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alger
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psychique, M. Neboit et M. Vézina, p. 25-44. Octarès Éditions, Toulouse.
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