الجمھورية الجزائرية الـديمقراطيـة الـشعبيــة
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي

نموذج مطابقة
عرض تكوين السنة الثالثة
ل .م  .د
ليسانس أكاديمية
المؤسسة

الكلية /المعھد

القسم

جامعة محمد بوضياف
المسيلة

العلوم اإلنسانية واالجتماعية

علم النفس

الميدان

الفرع

التخصص

علوم اجتماعية
علم النفس

علم النفس االكلينيكي

علوم إنسانية واجتماعية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Canevas de mise en conformité
OFFRE DE FORMATION
L.M.D.
LICENCE ACADEMIQUE
Etablissement

Faculté / Institut

Département

Université Med
BOUDIAF

Sciences humaines Et
sociales

Psychologie

Domaine

Filière

Spécialité

Sciences humaines Et
sociales

Sciences socialesPsychologie

Psychologie clinique

 علم النفس اإلكلينيكي: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 اإلكلينيكي

 -السداسي الخامس:

وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
علم النفس المرضي للطفل
والمراھق
اضطرابات الشخصية عند
الراشد
اضطرابات السلوك.
االضطرابات الحسية الحركية
واألداتية
وحدات التعليم المنھجية
علم النفس العيادي ودراسة
الحالة
اختبارات الشخصية
*وحدات التعليم اإلسكتشافية
المادة  :1علم النفس الصدمي
وعلم الضحايا
المادة  2السيكوسوماتيك
المادة  :3اضطرابات اللغة
وحدة التعليم األفقية
و ت أ ف )1إج/إخ(
الحوكمة وأخالقيات المھنة
لغة أجنبية
مجموع السداسي 5

الحجم الساعي
السداسي

الحجم الساعي األسبوعي

 16-14أسبوع

محاضرة

180

6

أعمال
موجھة
6

أعمال
تطبيقية

نوع التقييم
المعامل

األرصدة

أعمال
أخرى
180سا

10

20

متواصل

امتحان

45

1.5

1.5

 45سا

3

5

+
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1.5

1.5

 45سا
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+
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45

1.5
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2
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+
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1.5
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 45سا

2
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+
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90

3

3

90

3

6
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1.5

1.5

 45سا

2

3

+
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45
22.5

1.5
1.5

1.5

 45سا
45سا

1
1

3
2

+
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22.5

1.5

1

2
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1.5

90سا

2
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)*( اختيار مادة واحدة من الوحدة االستكشافية.
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 45سا

1.5
1.5
10,5

+
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السداسي السادس:الحجم الساعي
السداسي

وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
العالجات السلوكية والمعرفية
العالجات ذات المنحى التحليلي
العالج النسقي
العالج ذو المنحى اإلنساني
وحدات التعليم المنھجية
تربص
مذكرة التخرج
*وحدات التعليم اإلسكتشافية
المادة  :1علم النفس األدوية
المادة  :2تقنيات التشخيص
المادة  :3علم النفس الصحة
وحدة التعليم األفقية
مخاطر المخدرات
لغة أجنبية
مجموع السداسي6

الحجم الساعي األسبوعي

 16-14أسبوع

محاضرة

180
45
45
45
45
90
45
45
22.5

6
1.5
1.5
1.5
1.5

1,5

22.5

1.5

45
22.5
22.5
337.5

1.5
1.5
12

أعمال
موجھة
6
1.5
1.5
1.5
1.5

1.5
1.5
10.5

أعمال
تطبيقية

نوع التقييم
المعامل

األرصدة

أعمال
أخرى
180
 45سا
 45سا
 45سا
 45سا
90
 45سا
 45سا
 45سا

10
3
3
2
2
3
2
1
1

20
5
5
5
5
5
3
3
2

 45سا

1

2

90
 45سا
 45سا
405

2
1
1
16

2
1
1
30

متواصل

)*( اختيار مادة واحدة من الوحدة االستكشافية.
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 -IIIالبرنامج المفصل لكل مادة من السداسي الخامس الى السادس

) تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة (

اﻟﺴـﺪاﺳـﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ
وحدة التعليم :األساسية
المادة :علم النفس المرضي للطفل والمراھق
الرصيد05:
المعامل03:
أھداف التعليم:
تمكن ّ
 ّ
الطالب من التعرف على اضطرابات الطفولة وخصائصھا.
ّ
التعرف على أھم اضطرابات مرحلة المراھقة.

محتوى المادة:
-ﻤدﺨل :اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻀطراﺒﺎت اﻝطﻔل واﻀطراﺒﺎت اﻝراﺸد )اﻀطراﺒﺎت اﻝﻨﻤو(

أوﻻ:اﻀطراﺒﺎت اﻝﻨﻤو
-1اﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﻐذاﺌﻴﺔ :اﻝﻘﻬم اﻝﻌﻘﻠﻲ ،اﻝﺸراﻫﺔ واﻝﺴﻤﻨﺔ ،اﻝﺸذوذ اﻝﻐذاﺌﻲ )أﻜل اﻝﺒراز ،ﻤرض ﺒﻴﻜﺎ(..
-2اﻀطراﺒﺎت اﻝﻌﻀﻼت اﻝﺴﺎرة)اﻝﻘﺎﺒﻀﺔ( :اﻝﺘﺒول اﻝﻼارادي ،اﻝﺘﺒرز اﻝﻼارادي.
-3اﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ :اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻴﺔ ،اﻝﺘﻠﺒس ،اﻝﺘﻠﺼص ،اﻻﺴﺘﻌراﻀﻴﺔ ،اﻝﻔﻴﺘﻴﺸﻴﺔ.
-4اﻀطراﺒﺎت اﻝﻨوم :اﻷرق ،ﻓرط اﻝﻨوم ،اﻝﻤﺸﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﻨوم) اﻝروﺒﺴﺔ( ،اﻝﻜواﺒﻴس واﻝرﻋب اﻝﻠﻴﻠﻲ.

ﺜﺎﻨﻴﺎ :اﻻﻀط ارﺒﺎت اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ ﻋﻨد اﻝطﻔل واﻝﻤراﻫق
-1اﻝﺨواﻓﺎت ﻋﻨد اﻷطﻔﺎل واﻝﻤراﻫﻘﻴن.
-2اﻝوﺴواس ﻋﻨد اﻷطﻔﺎل واﻝﻤراﻫﻘﻴن.
-3اﻝﻬﺴﺘﻴرﻴﺎ ﻋﻨد اﻷطﻔﺎل واﻝﻤراﻫﻘﻴن.
-4اﻝذﻫﺎﻨﺎت )ﻤﺨﺘﻠف أﻨواع اﻝﺘوﺤد(

طريقة التقويم :امتحان +تقويم مستمر
المراجع:
 -01ﻋطوف ﻤﺤﻤود ﻴﺴﻴن) :(1986ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﻌﻴﺎدي ،دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن -ﺒﻴروت.
 -02ﻝوﻴس ﻜﺎﻤل ﻤﻠﻴﻜﻪ) :(1996ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ .ﻤﺼر.
 -03محمود ھاشم الودرني ) :(1986مدخل إلى الطب النفسي و علم النفس المرضي ,دار الحوار للنشر و
التوزيع  ،سوريا.
 -04اﻷﻨﺼﺎري ﺒدر ﻤﺤﻤد) :(2002ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ،دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺤدﻴث ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ.
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05- Bensmail .B(1988) : la psychiatrie Aujourd’hui. Opu, Alger.
06-Bottero .A et Coll(1992) : psychiatrie de l’adulte. maloine, Paris
07- Bourcet.S(2001) : Stratégies thérapeutiques, Ellipses, édition marketing.
08- Deloune.A(2004) : Pratiquer la psychothérapie, Dunod, Paris.
09- Despinoy.M(1999): Psychopathologie de l enfant et de l adolescent. Armand
colin, paris.
10- Marcelli.D_ Braconnier.A(1988): Psychopathologie de l adolescent. 2eme
édition Masson, Paris.
11-Nouveau manuel d’utilisation du T.A.T(2003) : Illustrations cliniques,approches
psychanalytiques ; Dunod Paris.
12- Palazzdo.J(2004) : Cas cliniques en thérapies comportementales et cognitives,
Masson, Paris.
وحدة التعليم :األساسية
المادة :اضطرابات الشخصية عند الراشد
الرصيد05:
المعامل03:
أھداف التعليم:
تمكن ّ
 ّ
الطالب من التعرف على محددات الشخصية.
ّ
التعرف على أھم اضطرابات الشخصية عند الراشدين وكيفيات ظھورھا.

محتوى المادة:

ﻤدﺨل :اﻝﺘذﻜﻴر ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﻤرﻀﻲ )اﻝﺒﻨﻴﺔ ،آﻝﻴﺎت اﻝدﻓﺎع ،اﻝﻌرض ،اﻝﻤرض(
-1اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻔﺼﺎﻤﻴﺔ :اﻝﻤﻨﺸﺄ اﻝﺴﺒﺒﻲ واﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ
 اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻔﺼﺎﻤﻴﺔ اﻝﻨﻤطﻴﺔ. اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺸﺒﻪ اﻝﻔﺼﺎﻤﻴﺔ.-2اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺒراﻨوﻴﺔ )اﻝﻤﻨﺸﺄ اﻝﻤرﻀﻲ ،واﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ(
-3اﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻘطب )اﻝﻤﻨﺸﺄ اﻝﻤرﻀﻲ ،واﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ(
-4اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﻀﺎدة ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺔ) .اﻝﻤﻨﺸﺄ اﻝﻤرﻀﻲ ،واﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ(
-5اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝوﺴواﺴﻴﺔ) .اﻝﻤﻨﺸﺄ اﻝﻤرﻀﻲ ،واﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ(
-6اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺨواﻓﻴﺔ) .اﻝﻤﻨﺸﺄ اﻝﻤرﻀﻲ ،واﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ(
-7اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻬﺴﺘﻴرﻴﺔ) .اﻝﻤﻨﺸﺄ اﻝﻤرﻀﻲ ،واﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ(
طريقة التقويم :امتحان +تقويم مستمر

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس اإلكلينيكي

المراجع:
01- Laland.P- Grunberg.F(1992) : Psychiatrie clinique, approche contemporaine,
Géatan Morin, Quebec.
02-Lambotte.M.C et coll (1995): La psychologie et ses applications pratiques,
Editions de Fallois
03- Lelord.F- André.G(2000) : Comment gerer les personnalités difficiles, édition
Odile jacob, Paris.
04- Palazzdo.J(2004) : Cas cliniques en thérapies comportementales et cognitives,
Masson, Paris.
05- Perron.R(1997) : Pratique de la psychologie clinique, Dunod, Paris.
06- WinFrid. H (1993) : L’homme psychopathologique et la psychologie
clinique Presses universitaires de France.
وحدة التعليم :األساسية
المادة :اضطرابات السلوك
الرصيد05:
المعامل02:
أھداف التعليم:
تمكن ّ
 ّ
الطالب من التعرف على السلوكات االجتماعية واظطراباتھا.
ّ
التعرف على اضطراب الھوية الجنسية.

محتوى المادة:

ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻀطراﺒﺎت اﻝﺴﻠوك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺘﻌﺎرﻴف(.
-1اﻝﻌدواﻨﻴﺔ:
اﻝﻌدواﻨﻴﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻨﺤو اﻝذات وﻨﺤو اﻵﺨرﻴن.اﻝﻌدواﻨﻴﺔ ﻋﻨد اﻝراﺸد.اﻝﻌدواﻨﻴﺔ ﻋﻨد اﻝطﻔل.-2اﻀطراﺒﺎت اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨد اﻝراﺸد) اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻴﺔ ،اﺸﺘﻬﺎء اﻷطﻔﺎل ،اﺸﺘﻬﺎء اﻝﺤﻴوان ،اﺸﺘﻬﺎء اﻝﻤوﺘﻰ(..
-3اﻝﺠﻨوح واﻻﻨﺤراف:
اﻝﺘﻌرﻴف واﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﺠﻨوح واﻻﻨﺤراف.اﻷﺸﻜﺎل واﻷﺴﺒﺎب.ﻤﻤﻴزات ﺠﻨوح اﻷﺤداث.-4اﻝﺴرﻗﺔ ﻋﻨد اﻝطﻔل.
-5اﻝﻜذب ﻋﻨد اﻝطﻔل.
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة
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طريقة التقويم :امتحان +تقويم مستمر
المراجع:
 -01محمود ھاشم الودرني ) :(1986مدخل إلى الطب النفسي و علم النفس المرضي ,دار الحوار للنشر و
التوزيع  ،سوريا.
 -02اﻷﻨﺼﺎري ﺒدر ﻤﺤﻤد) :(2002ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ،دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺤدﻴث ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ.
 -03ﺸﻠﺒﻲ ﻤﺤﻤد) :(1999ﺠدول ﻝﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر رﺴم اﻝﺸﺠرة ،ﻤطﺒوﻋﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري -ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ-
 -04ﻓﻴﺼل ﻋﺒﺎس) :(1994اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ،دار اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ط 1ﺒﻴروت ،ﻝﺒﻨﺎن.
 -05راﻀﻲ اﻝوﻗﻔﻲ) :(1997ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻨﻔس ،دار اﻝﺸرق ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ ،ط ،3ﻋﻤﺎن.
 – 06ﻤﺤﻤد اﻝﻌرﺒﻲ وﻝد ﺨﻠﻴﻔﺔ) :(2003اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،اﻝﺠزاﺌر.
 – 07ﻤﺤﻤد ﻝﺒﻴب اﻝﻨﺠﻴﺤﻲ)؟( :اﻻﺴس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ ،دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﺒﻴروت.
 – 08رﺸﻴد ﻤﻴﻤوﻨﻲ) :(2009اﻝﺒﻌد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرآن ،ﻤﺨﺒر ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻻﺘﺼﺎل ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري،
ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ.
 – 09د.ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺤﺴن اﻝﺴﻌﺎﺘﻲ) :(1983اﻝﺠرﻴﻤﺔ و اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﺒﻴروت.
 -10د .ﻨﺼﻴر ﻓرج ﻤﻴﻨﺎ) :(1993اﻝﻤوﺠز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام و اﻝﻌﻘﺎب ،دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر
 -11د .ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻗواﺴﻤﻴﺔ) :(1992ﺠﻨوح اﻷﺤداث ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌر ،اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘب
اﻝﺠزاﺌري
وحدة التعليم :األساسية
المادة :االضطرابات الحسية الحركية واألداتية
الرصيد05:
المعامل02:
أھداف التعليم:
تمكن ّ
 ّ
الطالب من التعرف على االحتياجات الخاصة وكذا االضطرابات األداتية.
ّ
التعرف على أھم اضطرابات اللغة المنطوقة والمكتوبة لدى الطفل.

محتوى المادة:
-1ﻤﻔﻬوم اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ.
اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻝﺤﺴﻴﺔ.اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻝﺤرﻜﻴﺔ.اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻝذﻫﻨﻴﺔ )اﻝﺘﺄﺨر اﻝﻌﻘﻠﻲ(-2اﻻﻀطراﺒﺎت اﻵداﺘﻴﺔ.
اﻀطراﺒﺎت ﺼورة اﻝﺠﺴم.المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة
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.زﻤﻨﻴﺔ- اﻀطراﺒﺎت ﺠﻴزﻴﺔ:اﻀطراﺒﺎت اﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ.ﻓرط اﻝﺤرﻜﺔ ﻤﻊ أو ﺒدون ﻨﻘص اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ. ﻋﺴر اﻝﺨط، ﻋﺴر اﻝﺤﺴﺎب، ﻋﺴر اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻋﺴر اﻝﻘراءة:اﻀطراﺒﺎت اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻨطوﻗﺔ واﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ-3
:اﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﺤﺴﻴﺔ اﻝﺤرﻜﻴﺔ ﻋﻨد اﻝطﻔل-4
.اﻝﺨﻠﺠﺎت.ﻗﻠﻊ اﻝﺸﻌر.أﻜل اﻷظﺎﻓر.اﻻﻴﻘﺎﻋﺎت اﻝﺤرﻜﻴﺔ واﻝﺘﺄرﺠﺤﺎت تقويم مستمر+ امتحان:طريقة التقويم
:المراجع
دار الحوار للنشر و,  مدخل إلى الطب النفسي و علم النفس المرضي:(1986)  محمود ھاشم الودرني-01
. سوريا، التوزيع
. اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺤدﻴث، ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ:(2002) اﻷﻨﺼﺎري ﺒدر ﻤﺤﻤد-02
03- Arnand.F.W ( ?) introduction a la psychologie –théorie et problème
04- Basagana.R(1979) : Eléments de psychologie sociale, OPU , Alger
05- Cohen solal.J(1993): Comprendre et soigner son enfant. Editions robert laffont.
Paris.
06- Corman.L (1974) : Le test PN, Presses Universitaires de France.
07- Delay.J-Pichot.P(1990) : Abréges de psychologie, Masson, Paris
08- Deloune.A(2004) : Pratiquer la psychothérapie, Dunod, Paris.
09- Despinoy.M(1999): Psychopathologie de l enfant et de l adolescent. Armand
colin, paris.
10- Diatkine.R_Vincent.M(1994); Psychiatrie de l enfant.Puf, Paris.
11-Mantz-Le corroller.J(2003) : Quand l’enfant de six ans dessine sa famille, Pierre
Mardaga éditeur – Belgique

 علم النفس اإلكلينيكي:عنوان الليسانس

 جامعة محمد بوضياف المسيلة:المؤسسة

وحدة التعليم :المنھجية
المادة :المنھج العيادي ودراسة الحالة
الرصيد03:
المعامل02:
أھداف التعليم:
تمكن ّ
 ّ
الطالب من التمكن من أدوات المنھج العيادي بعد عرضه.
 استعمال دراسة الحالة وكيفياتھا.
محتوى المادة:

ﻤدﺨل :اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻌﻴﺎدي وﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﻤرﻀﻲ
-1اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻌﻴﺎدي:
ﻤﻔﻬوم اﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻨﻔس.ﻤﻔﻬوم اﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻜﻤﻴدان.ﻤﻔﻬوم اﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻜﻤﻨﻬﺞ.أدوات اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻌﻴﺎدي.-2دراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﺔ:
 1-2ﺨطوات دراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﺔ:
اﻻذﻜﺎر ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺤﺎﻝﺔ 2-2أدوات دراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﺔ:
اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ )أﻨواﻋﻬﺎ وﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺔ(اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻻﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ )أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ وﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻬﺎ(-اﻻﺨﺘﺒﺎرات )ﺘﻌﺎرﻴف وﺘﺼﻨﻴﻔﺎت(

طريقة التقويم :امتحان +تقويم مستمر
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المراجع:
 -01اﻝﻤﻐرﺒﻲ .ﻜـ.م )" :(2002أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ط،1
ﻋﻤﺎن

 -02ﺒوﺤوش .ع ،اﻝذﻨﻴﺒﺎت.م.م :(1999) ،ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ وطرق إﻋداد
اﻝﺒﺤوث ،دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،اﻝﺠزاﺌر.
 -03ﺒوﺤوش .ع ،اﻝذﻨﻴﺒﺎت.م.م":(1995) ،ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ وطرق إﻋداد اﻝﺒﺤوث ،دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت
اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،اﻝﺠزاﺌر.
 -04ﺤﺎﻤد .خ" :(2003) ،ﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ دار اﻝرﻴﺤﺎﻨﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ط ،1اﻝﺠزاﺌر
 -05دﻝﻴو .ف" :(2000) ،دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،اﻝﺠزاﺌر
-06ﻋطوي.ج.ع )" :(2000أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ" اﻝدار اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.
07- Angers.M(1997) : Initiation pratique à la méthodologie des Sciences humaines,
Casbah Université, Alger.
08- Arnand.F.W ( ?) introduction a la psychologie –théorie et problème
09- Beaud. M (1999): L’art de la thèse ,Casbah Éditions – Alger
10- Camus. B (1995): Rapports de stages et mémoires,Éditions Chihab Alger.
وحدة التعليم :المنھجية
المادة :اختبارات الشخصية
الرصيد03:
المعامل01:
أھداف التعليم:
 عرض أھم اختبارات الشخصية وكيفيات تطبيقھا.
 استعمال االختبار االسقاطي وتطبيقاته.
 كيفية استخدام اختبار الورقة والقلم ومكانة االختبار الموضوعي في علم النفس العيادي.
محتوى المادة:
-1اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻻﺴﻘﺎطﻴﺔ:
ﻤﻔﻬوم اﻻﺴﻘﺎط وأﺴﺎﻝﻴﺒﻪ.اﺨﺘﺒﺎرات اﻝورﻗﺔ واﻝﻘﻠم :رﺴم اﻝرﺠل ،رﺴم اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ،رﺴم اﻝﺸﺠرة...ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ أﺤد اﻻﺨﺘﺒﺎرات.اﺨﺘﺒﺎر ﺘﻔﻬم اﻝﻤوﻀوع ،اﺨﺘﺒﺎر اﻝرورﺸﺎخ.المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة
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اﻴﺠﺎﺒﻴﺎت وﺴﻠﺒﻴﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻻﺴﻘﺎطﻴﺔ.-2اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ:
ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ.اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻴﻨﻴﺴوﺘﺎ اﻝﻤﺘﻌدد اﻷوﺠﻪ.اﻴﺠﺎﺒﻴﺎت وﺴﻠﺒﻴﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ.طريقة التقويم :امتحان +تقويم مستمر
المراجع:
 -01اﻷﻨﺼﺎري ﺒدر ﻤﺤﻤد) :(2002ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ،دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺤدﻴث ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ.
 -02ﺸﻠﺒﻲ ﻤﺤﻤد) :(1999ﺠدول ﻝﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎر رﺴم اﻝﺸﺠرة ،ﻤطﺒوﻋﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري -ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ-
 -03ﻓﻴﺼل ﻋﺒﺎس) :(1994اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ،دار اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ط 1ﺒﻴروت ،ﻝﺒﻨﺎن.
04- Brelet-Foulard.F(1996) : Le T.A.T, Fantasme et situation projective, Dunod ,
Paris
05- Laland.P- Grunberg.F(1992) : Psychiatrie clinique, approche contemporaine,
Géatan Morin, Quebec.
06-Lambotte.M.C et coll (1995): La psychologie et ses applications pratiques,
Editions de Fallois
07-Nouveau manuel d’utilisation du T.A.T(2003) : Illustrations cliniques,approches
psychanalytiques ; Dunod Paris.
08- Palazzdo.J(2004) : Cas cliniques en thérapies comportementales et cognitives,
Masson, Paris.
09- Perron.R(1997) : Pratique de la psychologie clinique, Dunod, Paris.
وحدة التعليم :االستكشافية
المادة :علم النفس الصدمي وعلم الضحايا
الرصيد02:
المعامل01:
أھداف التعليم:
تمكن ّ
 ّ
الطالب من التعرف على علم النفس الصدمي وتفسيراته وكذا التعبير العيادي للصدمة.
ّ
التعرف على علم الضحايا وأصنافھا.

محتوى المادة:
أوﻻ :ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﺼدﻤﻲ :ﺘﻌرﻴﻔﺎت
-1اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ ﻝﻌﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﺼدﻤﻲ.
1-1اﻝﻨﻤوذج اﻝﺴﻠوﻜﻲ.
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 2-1اﻝﻨﻤوذج اﻝظﺎﻫراﺘﻲ.
 3-1اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ.
 4-1اﻝﻨﻤوذج اﻝظﺎﻫراﺘﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻝﻜروك.
-2اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻌﻴﺎدي ﻝﻠﺼدﻤﺔ.
 1-2اﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﻔورﻴﺔ.
 2-2اﻝﻀﻐط اﻝﻤﻜﻴف واﻝﻀﻐط اﻝﻐﻴر ﻤﻜﻴف.
 3-2ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻜﻤون.
 4-2اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤزﻤﻨﺔ :اﻝﺘﻨﺎذر اﻝﻨﻔﺴوﺼدﻤﻲ.
ﺘﻨﺎذر اﻝﺘﻜرار.اﻝﺘﻨﺎذر اﻝﻼﻨوﻋﻲ.اﻀطراﺒﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ.اﻵﺜﺎر اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﺼدﻤﺔ.ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝدﻝﻴل اﻻﺤﺼﺎﺌﻲ اﻝراﺒﻊ.-3ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻻﻨﺠراح واﺴﺘﻌدادات اﻝﻔرد.
-4اﻝﺠﻠد اﻝﻨﻔﺴﻲ.
-5اﻝﻌﻼج.
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﻋﻠم اﻝﻀﺤﺎﻴﺎ
-1ﺘﻌﺎرﻴف اﻝﻀﺤﻴﺔ.
-2اﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻀﺤﻴﺔ.
-3أﺼﻨﺎف اﻝﻀﺤﺎﻴﺎ:
1-3اﻝﻀﺤﻴﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ.
 2-3اﻝﻀﺤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ.
 3-3اﻝﻀﺤﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﻴﺔ.
طريقة التقويم :امتحان +تقويم مستمر
المراجع:
 -01ﺤﺠﺎزي ﻤﺼطﻔﻰ) :(1985ﻤﻌﺠم ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ ،ﻋن ج .ﻻﺒﻼﻨش -ج.ب ﺒوﻨﺘﺎﻝﻴس،
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ -ﺒﻴروت.
 -02ﺤﺠﺎزي ﻤﺼطﻔﻰ) :(1993اﻝﻔﺤص اﻝﻨﻔﺴﻲ  ،دار اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ -ﺒﻴروت.
 -03ﻋطوف ﻤﺤﻤود ﻴﺴﻴن) :(1986ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﻌﻴﺎدي ،دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن -ﺒﻴروت.
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة
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 -04محمود ھاشم الودرني ) :(1986مدخل إلى الطب النفسي و علم النفس المرضي ,دار الحوار للنشر و
التوزيع  ،سوريا.
 – 05د.ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺤﺴن اﻝﺴﻌﺎﺘﻲ) :(1983اﻝﺠرﻴﻤﺔ و اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﺒﻴروت.
 -06د .ﻨﺼﻴر ﻓرج ﻤﻴﻨﺎ) :(1993اﻝﻤوﺠز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺠرام و اﻝﻌﻘﺎب ،دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر
 -07د .ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻗواﺴﻤﻴﺔ) :(1992ﺠﻨوح اﻷﺤداث ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠزاﺌر ،اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘب
اﻝﺠزاﺌري
08- Arnand.F.W ( ?) introduction a la psychologie –théorie et problème
09- Basagana.R(1979) : Eléments de psychologie sociale, OPU , Alger
10- Laland.P- Grunberg.F(1992) : Psychiatrie clinique, approche contemporaine,
Géatan Morin, Quebec.
11-Lambotte.M.C et coll (1995): La psychologie et ses applications pratiques,
Editions de Fallois
12-Samacher.r (1998) : Psychologie clinique et psychopathologie, Editions Bréal.
وحدة التعليم :األساسية
المادة :السيكوسوماتيك
الرصيد02:
المعامل01:
أھداف التعليم:
 تمكين الطالب من المقاربة السيكوسوماتية وكيفية تشخيص االضطراب.
 تحديد بروفيل الشخصية السيكوسوماتية.
محتوى المادة:
-1ﻝﻤﺤﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ.
-2اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺴﻴﻜوﺴوﻤﺎﺘﻴﺔ.
-3ﺒروﻓﻴل اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺴﻴﻜوﺴوﻤﺎﺘﻴﺔ.
-4اﻝﺘظﺎﻫرات اﻝﺴﻴﻜوﺴوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻋﻨد اﻝطﻔل.
-5ﺘﺸﺨﻴص اﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﺴﻴﻜوﺴوﻤﺎﺘﻴﺔ.
-6اﻝﻌﻼج اﻝﺴﻴﻜوﺴوﻤﺎﺘﻲ.
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عنوان الليسانس :علم النفس اإلكلينيكي

 تقويم مستمر+ امتحان:طريقة التقويم
:المراجع
دار الحوار للنشر و,  مدخل إلى الطب النفسي و علم النفس المرضي:(1986)  محمود ھاشم الودرني-01
. سوريا، التوزيع
. ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروت1 دار اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ط، اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ:(1994) ﻓﻴﺼل ﻋﺒﺎس-02
03- Bensmail .B(1988) : la psychiatrie Aujourd’hui. Opu, Alger.
04-Bottero .A et Coll(1992) : psychiatrie de l’adulte. maloine, Paris
05- Bourcet.S(2001) : Stratégies thérapeutiques, Ellipses, édition marketing.
06- Deloune.A(2004) : Pratiquer la psychothérapie, Dunod, Paris.
07- Despinoy.M(1999): Psychopathologie de l enfant et de l adolescent. Armand
colin, paris.
08- Diatkine.R_Vincent.M(1994); Psychiatrie de l enfant.Puf, Paris.
09 – Jeammet. PH (1980) : Psychologie médicale . Masson , Paris
10- Laland.P- Grunberg.F(1992) : Psychiatrie clinique, approche contemporaine,
Géatan Morin, Quebec.
11-Lambotte.M.C et coll (1995): La psychologie et ses applications pratiques,
Editions de Fallois
12- Lelord.F- André.G(2000) : Comment gerer les personnalités difficiles, édition
Odile jacob, Paris.
 االستكشافية:وحدة التعليم
 اضطرابات اللغة:المادة
02:الرصيد
01:المعامل
:أھداف التعليم
. تعريف الطالب باللغة المنطوقة واللغة المكتوبة
. عرض أھم االضطرابات اللغوية
:محتوى المادة
 اﻀطراﺒﺎت اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻨطوﻗﺔ:أوﻻ
.ﻋﺴر اﻝﻜﻼم-1
.اﻝﺘﺄﺘﺄة-2
.اﻝﺼﻤت اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ-3
.اﻝﺤﺒﺴﺔ اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ-4
 اﻀطراﺒﺎت اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
 علم النفس اإلكلينيكي:عنوان الليسانس

 جامعة محمد بوضياف المسيلة:المؤسسة

.ﻋﺴر اﻝﻘراءة.ﻋﺴر اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ.ﻋﺴر اﻝﺤﺴﺎب.ﻋﺴر اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ. اﻀطراﺒﺎت اﻝﻨطق:ﺜﺎﻝﺜﺎ
. اﻀطراﺒﺎت اﻝﻜﻼم:راﺒﻌﺎ
. اﻝﺘﺄﺨرات اﻝﺒﺴﻴطﺔ:ﺨﺎﻤﺴﺎ
 تقويم مستمر+ امتحان:طريقة التقويم
:المراجع
01- Bourcet.S(2001) : Stratégies thérapeutiques, Ellipses, édition marketing.
02- Cohen solal.J(1993): Comprendre et soigner son enfant. Editions robert laffont.
Paris.
03- Corman.L (1974) : Le test PN, Presses Universitaires de France.
04- Delay.J-Pichot.P(1990) : Abréges de psychologie, Masson, Paris
05- Deloune.A(2004) : Pratiquer la psychothérapie, Dunod, Paris.
06- Despinoy.M(1999): Psychopathologie de l enfant et de l adolescent. Armand
colin, paris.
07- Diatkine.R_Vincent.M(1994); Psychiatrie de l enfant.Puf, Paris.
08 – Jeammet. PH (1980) : Psychologie médicale . Masson , Paris
09- Lieury.A(2008) : Psychologie cognitive, Dunod, Paris.
10- Palazzdo.J(2004) : Cas cliniques en thérapies comportementales et cognitives,
Masson, Paris.
11-Royer.J(1977) : La personnalité de l’enfant a travers le dessin du bonhomme,
Editest, Bruxelles.
 األفقية:وحدة التعليم
 الحوكمة وأخالقيات المھنة:المادة
01:الرصيد
01:المعامل
:أھداف التعليم
. توعية الطالب وتحسيسه بخطر الفساد
. المساھمة في محاربة الفساد من خالل معارف متعلقة بالحكم الرشيد وأخالقيات المھنة

 علم النفس اإلكلينيكي:عنوان الليسانس

 جامعة محمد بوضياف المسيلة:المؤسسة

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

مكافحة ظاھرة الفسادثانيا :
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.
• 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.
• عooدم احتooرام أوقooات ومواعيooد العمooل فooي الحooضور واالنooصراف أو تمooضية الوقooت فooي قooراءة الooصحف
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...

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس اإلكلينيكي

- 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 .-2األسllباب العامllة للفllساد ).ضooعف المؤسسات،تooضارب المصالح،الooسعي للooربح الooسريع،ضعف دور التوعيooة
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:
الدولية :الشفافية منظمة -
اإلداري الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية -
اﻻدارى اﻝﻔﺴﺎد ﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻓﻰ اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝدول ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝدوﻝﻲ اﻝﺒﻨك ﺒرﻨﺎﻤﺞ -
 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:
السياسي ،بمخاطرالفساد٠الجانب الوعي التثقيفي وزيادة الديني ،الجانب )الجانب
،الجانب البشرى الجانب االدارى، ،الجانب القضائي التشريعي،الجانب االقتصادي،الجانب الجانب
( والوالء االنتماء  ،جانب المشاركة الرقابي،جانب
8ـ ﻨﻤﺎذج ﻝﺘﺠﺎرب ﺒﻌض اﻝدول ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد:
األمريكية ،تجربة ھونج كونج المتحدة السنغافورية ،تجربة الواليات التجربة الھندية  ،التجربة-
التجربة الماليزية ,اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ.

ﺜﺎﻝﺜﺎ  :أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻤﻬﻨﺔ
ﻤﺎﻫﻴﺔ أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻤﻬﻨﺔ واﻷﻫداف
أﻫﻤﻴﺔ أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻤﻬﻨﺔ
ﻤﺒﺎدئ أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻤﻬﻨﺔ
اﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ
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اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ
اﻝﺴرﻴﺔ
اﻝﻜﻔﺎءة
طريقة التقويم :امتحان.
المراجع:
موسى  ,صافي إمام  1405 ) .ھـ  1985 /م (  .استراتيجية اإلصالح اإلداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر
والنظريات ) ط . ( 1الرياض  :دار العلوم للطباعة والنشر .
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
بحر  ,يوسف  .الفساد اإلداري ومعالجته من منظور إسالمي
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
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 .
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http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc
إدارة الذات
-world.com/learn/topicbody.asp?topicid=15&sectionid=41www.alnoor
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 الشريعةوالدراسات 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
- http://www.shafafeyah.org/
http://www.undp-pogar.org

-

وحدة التعليم :األفقية
المادة :لغة أجنبية
الرصيد01:
المعامل01:
أھداف التعليم:
 تقوية عنصر اللغة لدى الطالب لتسھيل عملية الترجمة.
 االطالع على نصوص أجنبية في التخصص تساعد في التكوين.
 تحسين الكم المعلوماتي للطالب.
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اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺴﺎدس
 األساسية:وحدة التعليم
 العالجات السلوكية والمعرفية:المادة
05:الرصيد
03:المعامل
:أھداف التعليم
ّ تمكن
ّ 
.الطالب من التعرف على العالج السلوكي وتطبيقاته
ّ
.التعرف على أھم العالجات المعرفية وخصائصھا

:محتوى المادة
:اﻝﻌﻼﺠﺎت اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ-1
.ازاﻝﺔ اﻝﺘﺤﺴﻴس آﻝﻴﺎ.اﻝﻐﻤر.ﺘﺄﻜﻴد اﻝذات:اﻝﻌﻼﺠﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ-2
.اﻝﺘﺤﺴﻴس اﻝداﺨﻠﻲ.اﻝﻌﻼج اﻝﻌﻼﺌﻘﻲ اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻻﻝﻴس.اﻝﻌﻼج اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻝﺒﻴك تقويم مستمر+ امتحان:طريقة التقويم
:المراجع
01- Bensmail .B(1988) : la psychiatrie Aujourd’hui. Opu, Alger.
02-Bottero .A et Coll(1992) : psychiatrie de l’adulte. maloine, Paris
03- Bourcet.S(2001) : Stratégies thérapeutiques, Ellipses, édition marketing.
04- Delay.J-Pichot.P(1990) : Abréges de psychologie, Masson, Paris
05- Deloune.A(2004) : Pratiquer la psychothérapie, Dunod, Paris.
06- Laland.P- Grunberg.F(1992) : Psychiatrie clinique, approche contemporaine,
Géatan Morin, Quebec.
07-Lambotte.M.C et coll (1995): La psychologie et ses applications pratiques,
Editions de Fallois
08- Lelord.F- André.G(2000) : Comment gerer les personnalités difficiles, édition
Odile jacob, Paris.
09- Lieury.A(2008) : Psychologie cognitive, Dunod, Paris.
 علم النفس اإلكلينيكي:عنوان الليسانس

 جامعة محمد بوضياف المسيلة:المؤسسة

وحدة التعليم :األساسية
المادة :العالجات ذات المنحى التحليلي.
الرصيد05:
المعامل03:
أھداف التعليم:
تمكن ّ
 ّ
الطالب من التعرف على اھم العالجات التحليلية.
 السيكودراما التحليلية وكيفيات استعمالھا.
محتوى المادة:
-1اﻝﻌﻼج اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻝﻔروﻴدي اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ )ﻤﺒﺎدﺌﻪ اﻝﻨظرﻴﺔ ،طرﻗﻪ ،أﻫداﻓﻪ(
-2اﻝﻌﻼﺠﺎت ذات اﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ:
اﻝﻌﻼج اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻝﻔردي ﻵدﻝر.اﻝﻌﻼج اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻝﻴوﻨﺞ.اﻝﺴﻴﻜودراﻤﺎ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝدﻴدﻴﻪ أﻨزﻴو+دواﻓﻊ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل.
+ﻤراﺤﻠﻬﺎ.
دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ.طريقة التقويم :امتحان +تقويم مستمر
المراجع:
 -01ﺤﺠﺎزي ﻤﺼطﻔﻰ) :(1985ﻤﻌﺠم ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ ،ﻋن ج .ﻻﺒﻼﻨش -ج.ب ﺒوﻨﺘﺎﻝﻴس،
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ -ﺒﻴروت.
 -02ﺤﺠﺎزي ﻤﺼطﻔﻰ) :(1993اﻝﻔﺤص اﻝﻨﻔﺴﻲ  ،دار اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ -ﺒﻴروت.
 -03ﻋطوف ﻤﺤﻤود ﻴﺴﻴن) :(1986ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﻌﻴﺎدي ،دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن -ﺒﻴروت.
 -04ﻝوﻴس ﻜﺎﻤل ﻤﻠﻴﻜﻪ) :(1996ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ .ﻤﺼر.
 -05ﻓﻴﺼل ﻋﺒﺎس) :(1994اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ،دار اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ط 1ﺒﻴروت ،ﻝﺒﻨﺎن.
 -06راﻀﻲ اﻝوﻗﻔﻲ) :(1997ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻨﻔس ،دار اﻝﺸرق ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ ،ط ،3ﻋﻤﺎن.
07- Deloune.A(2004) : Pratiquer la psychothérapie, Dunod, Paris.
08- Despinoy.M(1999): Psychopathologie de l enfant et de l adolescent. Armand
colin, paris.
09- WinFrid. H (1993) : L’homme psychopathologique et la psychologie
clinique Presses universitaires de France.

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس اإلكلينيكي

وحدة التعليم :األساسية
المادة :العالج النسقي
الرصيد05:
المعامل02:
أھداف التعليم:
تمكن ّ
 ّ
الطالب من التعرف على مبادئ العالج النسقي.
 تمكين الطالب من بعض تطبيقات العالج النسقي
محتوى المادة:
ﻤدﺨل اﻝﻰ ﻨظرﻴﺔ اﻷﻨﺴﺎق
-1ﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﻼج اﻝﻨﺴﻘﻲ.
-2ﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻌﻼج اﻝﻨﺴﻘﻲ.
 1-2ﻤدرﺴﺔ اﻝﺒﺎﻝو أﻝطو :ﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ وﻨظرﻴﺔ اﻝرﺒﺎط اﻝﻤزدوج
 2-2اﻝﻌﻼج اﻝﻨﺴﻘﻲ ﻝﻠﻔﺼﺎم.
طريقة التقويم :امتحان +تقويم مستمر
المراجع:
 -01ﺤﺠﺎزي ﻤﺼطﻔﻰ) :(1985ﻤﻌﺠم ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ ،ﻋن ج .ﻻﺒﻼﻨش -ج.ب ﺒوﻨﺘﺎﻝﻴس،
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ -ﺒﻴروت.
 -02ﺤﺠﺎزي ﻤﺼطﻔﻰ) :(1993اﻝﻔﺤص اﻝﻨﻔﺴﻲ  ،دار اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ -ﺒﻴروت.
 -03ﻋطوف ﻤﺤﻤود ﻴﺴﻴن) :(1986ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﻌﻴﺎدي ،دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن -ﺒﻴروت.
 -04ﻝوﻴس ﻜﺎﻤل ﻤﻠﻴﻜﻪ) :(1996ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ .ﻤﺼر.
 -05محمود ھاشم الودرني ) :(1986مدخل إلى الطب النفسي و علم النفس المرضي ,دار الحوار للنشر و
التوزيع  ،سوريا.
 -06راﻀﻲ اﻝوﻗﻔﻲ) :(1997ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻨﻔس ،دار اﻝﺸرق ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ ،ط ،3ﻋﻤﺎن.
07- Arnand.F.W ( ?) introduction a la psychologie –théorie et problème
08- Basagana.R(1979) : Eléments de psychologie sociale, OPU , Alger
09-Bottero .A et Coll(1992) : psychiatrie de l’adulte. maloine, Paris
10- Bourcet.S(2001) : Stratégies thérapeutiques, Ellipses, édition marketing.

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس اإلكلينيكي

وحدة التعليم :األساسية
المادة :العالج ذو المنحى االنساني
الرصيد05:
المعامل02:
أھداف التعليم:
تمكن ّ
 ّ
الطالب من المبادئ األساسية للعالج التي ھي قاعدة الممارسة العيادية.
 تمكين الطالب من بعض التطبيقات في نظرية روجرس.
محتوى المادة:
-1اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼج:
 1-1اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻏﻴر اﻝﻤوﺠﻪ.
 2-1اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝوﺠداﻨﻴﺔ.
 3-1اﻻﺼﻐﺎء
-2ﻜﺎرل روﺠرس :اﻝﻨظرﻴﺎت واﻝﻌﻼج
 1-2ﻨظرﻴﺔ اﻝذات.
 2-2اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻏﻴر اﻝﻤوﺠﻬﺔ.
 3-2ﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﻼج اﻝروﺠﻴري.
-3ﺘطﺒﻴﻘﺎت ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ روﺠرز :ﻋﻼﻗﺎت اﻝﻤﺴﺎﻨدة
طريقة التقويم :امتحان +تقويم مستمر
المراجع:
 -01ﺤﺠﺎزي ﻤﺼطﻔﻰ) :(1993اﻝﻔﺤص اﻝﻨﻔﺴﻲ  ،دار اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ -ﺒﻴروت.
 -02ﻋطوف ﻤﺤﻤود ﻴﺴﻴن) :(1986ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﻌﻴﺎدي ،دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن -ﺒﻴروت.
 -03ﻝوﻴس ﻜﺎﻤل ﻤﻠﻴﻜﻪ) :(1996ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ .ﻤﺼر.
 -04راﻀﻲ اﻝوﻗﻔﻲ) :(1997ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻨﻔس ،دار اﻝﺸرق ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ ،ط ،3ﻋﻤﺎن.
05- Arnand.F.W ( ?) introduction a la psychologie –théorie et problème
06- Basagana.R(1979) : Eléments de psychologie sociale, OPU , Alger
07-Bottero .A et Coll(1992) : psychiatrie de l’adulte. maloine, Paris
08- Bourcet.S(2001) : Stratégies thérapeutiques, Ellipses, édition marketing.
09- Deloune.A(2004) : Pratiquer la psychothérapie, Dunod, Paris.
10- Despinoy.M(1999): Psychopathologie de l enfant et de l adolescent. Armand
colin, paris.
11- Diatkine.R_Vincent.M(1994); Psychiatrie de l enfant.Puf, Paris.
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس اإلكلينيكي

وحدة التعليم :المنھجية
المادة :التربص
الرصيد03:
المعامل02:
وحدة التعليم :المنھجية
المادة :اعداد المذكرة
الرصيد03:
المعامل01:

وحدة التعليم :االستكشافية
المادة :علم النفس األدوية
الرصيد02:
المعامل01:
أھداف التعليم:
 تعريف الطالب باألدوية النفسية منھا المنبھات والمنومات.
 االطالع على مدى تأثيراتھا على الجھاز العصبي.
محتوى المادة:
ﻤدﺨل :ﻝﻤﺤﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻋن اﻷدوﻴﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ.
-1اﻝﻤﻨﺒﻬﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ :ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ،أﺼﻨﺎﻓﻬﺎ ،ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ
-2اﻝﻤﻨوﻤﺎت :ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ،أﺼﻨﺎﻓﻬﺎ ،ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ.
-3ﻤﻀﺎدات اﻝﻘﻠق :ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ،أﺼﻨﺎﻓﻬﺎ ،ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ.
-4ﻤﻀﺎدات اﻻﻜﺘﺌﺎب :ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ،أﺼﻨﺎﻓﻬﺎ ،ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ
-5ﻤﻌدﻻت اﻝﻤزاج.
طريقة التقويم :امتحان
المراجع:
 -01ﺤﺠﺎزي ﻤﺼطﻔﻰ) :(1985ﻤﻌﺠم ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ ،ﻋن ج .ﻻﺒﻼﻨش -ج.ب ﺒوﻨﺘﺎﻝﻴس،
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ -ﺒﻴروت.
 -02ﺤﺠﺎزي ﻤﺼطﻔﻰ) :(1993اﻝﻔﺤص اﻝﻨﻔﺴﻲ  ،دار اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ -ﺒﻴروت.
 -03محمود ھاشم الودرني ) :(1986مدخل إلى الطب النفسي و علم النفس المرضي ,دار الحوار للنشر و
التوزيع  ،سوريا.
04- Bensmail .B(1988) : la psychiatrie Aujourd’hui. Opu, Alger.
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس اإلكلينيكي

05-Bottero .A et Coll(1992) : psychiatrie de l’adulte. maloine, Paris
06- Bourcet.S(2001) : Stratégies thérapeutiques, Ellipses, édition marketing.
07-Canoui.P_Messerschmitt.P_Ramos.O(1994) : Psychiatrie de l'enfant et de l adolescent.
Edition maloine.
08- Cohen solal.J(1993): Comprendre et soigner son enfant. Editions robert laffont.
Paris.
09 – Jeammet. PH (1980) : Psychologie médicale . Masson , Paris
10- Laland.P- Grunberg.F(1992) : Psychiatrie clinique, approche contemporaine,
Géatan Morin, Quebec.
11- WinFrid. H (1993) : L’homme psychopathologique et la psychologie
clinique Presses universitaires de France.
وحدة التعليم :األساسية
المادة :تقنيات التشخيص
الرصيد02:
المعامل01:
أھداف التعليم:
 ّ
تمكين الطالب من أھم التصنيفات المستعملة في التشخيص.
 االطالع على مراحل التشخيص وكيفياته.
محتوى المادة:
-1ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺸﺨﻴص.
-2ﻤراﺤل وأدوات اﻝﺘﺸﺨﻴص.
اﻝرﻓﻊ.اﻝﺘﺠﻤﻴﻊ.اﻝﺠدوﻝﺔ- 3أﻫم اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎتCIM 10- DSM 05طريقة التقويم :امتحان +تقويم مستمر
المراجع:
-01ﺤﺠﺎزي ﻤﺼطﻔﻰ) :(1993اﻝﻔﺤص اﻝﻨﻔﺴﻲ  ،دار اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ -ﺒﻴروت.
 -02ﻋطوف ﻤﺤﻤود ﻴﺴﻴن) :(1986ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﻌﻴﺎدي ،دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن -ﺒﻴروت.
 -03ﻝوﻴس ﻜﺎﻤل ﻤﻠﻴﻜﻪ) :(1996ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ .ﻤﺼر.
 -04اﻷﻨﺼﺎري ﺒدر ﻤﺤﻤد) :(2002ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ،دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺤدﻴث ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ.
05-Bottero .A et Coll(1992) : psychiatrie de l’adulte. maloine, Paris
المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس اإلكلينيكي

06- Bourcet.S(2001) : Stratégies thérapeutiques, Ellipses, édition marketing.
07- Diatkine.R_Vincent.M(1994); Psychiatrie de l enfant.Puf, Paris.
08- Laland.P- Grunberg.F(1992) : Psychiatrie clinique, approche contemporaine,
Géatan Morin, Quebec.
09-Lambotte.M.C et coll (1995): La psychologie et ses applications pratiques,
Editions de Fallois
10- Pincus.H.(1998) :DSM4 .Paris.
11-Royer.J(1977) : La personnalité de l’enfant a travers le dessin du bonhomme,
Editest, Bruxelles.
12-Samacher.r (1998) : Psychologie clinique et psychopathologie, Editions Bréal.
وحدة التعليم :االستكشافية
المادة :مخاطر المخدرات
الرصيد01:
المعامل01:
أھداف التعليم:
 تعريف الطالب بالمخدرات وميزاتھا.
 اسباب تعاطي المخدرات وسبل الوقاية منھا.
 الوقاية والعالج.
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 .

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس اإلكلينيكي

طريقة التقويم :امتحان
المراجع:
 (1ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴﻌد ،اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺨدرات ،دار اﻝﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ. 1999،
 (2رﺸﺎد اﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف ،اﻵﺜﺎر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺘﻌﺎطﻲ اﻝﻤﺨدرات،اﻝرﻴﺎض،اﻝﻤرﻜز اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠدراﺴﺎت
اﻷﻤﻨﻴﺔ واﻝﺘدرﻴب. 1999 ،
 (3ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﺤوري ،اﻝﺠرﻴﻤﺔ أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ وﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ،دﻤﺸق ،دار اﻝﻔﻜر. 2003،
 (4ﻤوزة ﻋﺒﻴد ﻏﺒﺎﺸﻰ ،ﺘﻌﺎطﻰ اﻝﻤﺨدرات وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴم وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺴﻠوك ﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ
اﻝﻤﺘﺤدة ،ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺞ  ،56ع.1996 ،4
 (5ﻋﻼء اﻝدﻴن ﻜﻔﺎﻓﻰ  ،ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﺎطﻲ اﻝﻤﺨدرات ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗطر. 1993،
 (6رﺸﻴد اﻝرﺸﻴد ،أﻀرار اﻝﻤﺨدرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،طوﻴق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،اﻝرﻴﺎض. 1989 ،
 (7اﺤﻤد اﻝﻔﻨﺠرى ﺸﻔﻴق ،اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺤدﻴث. 1987،
 (8ﻤﺤﻤد 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 ،1990 ،2 :ﻤرﻜز اﻝوﺜﺎﺌق واﻝدراﺴﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.1990 ،
 (13ﻋﻔﺎف 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
 (14ﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻏﺎﻨم ،اﻝﻌﻼج واﻝﺘﺄﻫﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤدﻤﻨﻴن ،اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ،
اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر. 2005 ،

المؤسسة :جامعة محمد بوضياف المسيلة

عنوان الليسانس :علم النفس اإلكلينيكي

 االفقية:وحدة التعليم
 علم نفس الصحة:المادة
01:الرصيد
01:المعامل
:أھداف التعليم
. تعريف الطالب بعلم نفس الصحة
 االطالع على المفاھيم األساسية للتربية والعناية والوقاية
:محتوى المادة
.ﺘﻌرﻴﻔﻪ-1
:ﻤﺒﺎدﺌﻪ وﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ-2
.اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﺔ.ﺴﻠوﻜﺎت اﻝﺼﺤﺔ.اﻝﻠﺠوء اﻝﻰ اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ.اﻝوﻗﺎﻴﺔ امتحان:طريقة التقويم
:المراجع
دار الحوار للنشر و,  مدخل إلى الطب النفسي و علم النفس المرضي:(1986)  محمود ھاشم الودرني-01
. سوريا، التوزيع
02- Bensmail .B(1988) : la psychiatrie Aujourd’hui. Opu, Alger.
03-Bottero .A et Coll(1992) : psychiatrie de l’adulte. maloine, Paris
04- Bourcet.S(2001) : Stratégies thérapeutiques, Ellipses, édition marketing.
05-Canoui.P_Messerschmitt.P_Ramos.O(1994) : Psychiatrie de l'enfant et de l adolescent.
Edition maloine.
06- Cohen solal.J(1993): Comprendre et soigner son enfant. Editions robert laffont.
Paris.
07-Deloune.A(2004) : Pratiquer la psychothérapie, Dunod, Paris.
08- Despinoy.M(1999): Psychopathologie de l enfant et de l adolescent. Armand
colin, paris.
09- Diatkine.R_Vincent.M(1994); Psychiatrie de l enfant.Puf, Paris.
10 – Jeammet. PH (1980) : Psychologie médicale . Masson , Paris
11- Laland.P- Grunberg.F(1992) : Psychiatrie clinique, approche contemporaine,
Géatan Morin, Quebec.
12-Lambotte.M.C et coll (1995): La psychologie et ses applications pratiques,
Editions de Fallois

 علم النفس اإلكلينيكي:عنوان الليسانس

 جامعة محمد بوضياف المسيلة:المؤسسة

وحدة التعليم :األفقية
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أھداف التعليم:
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 تحسين الكم المعلوماتي للطالب.
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