
 خامسالسـداسـي ال
 األساسية: وحدة التعميم

 النفس المرضي لمطفل والمراهقعمم  :مادةال
 50الرصيد:
 50المعامل:

 أهداف التعميم: 
 .تمّكن الّطالب من التعرف عمى اضطرابات الطفولة وخصائصيا 
 .التعّرف  عمى أىم اضطرابات مرحمة المراىقة 

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

 أوال:اضطرابات النمو
االضطرابات الغذائية: القيم العقمي، الشراىة والسمنة، الشذوذ الغذائي )أكل البراز، مرض -1

 بيكا..(
 اضطرابات العضالت السارة)القابضة(: التبول الالارادي، التبرز الالارادي.-2
 مثمية، التمبس، التمصص، االستعراضية، الفيتيشية.االضطرابات الجنسية: الجنسية ال-3
 اضطرابات النوم: األرق، فرط النوم، المشي أثناء النوم) الروبسة(، الكوابيس والرعب الميمي.-4

 ثانيا: االضطرابات البنيوية عند الطفل والمراهق
 الخوافات عند األطفال والمراىقين.-1
 الوسواس عند األطفال والمراىقين.-2
 ستيريا عند األطفال والمراىقين.الي-3
 الذىانات )مختمف أنواع التوحد(-4
 

 طريقة التقويم: امتحان+ تقويم مستمر   
 المراجع:

 بيروت. -، دار العمم لمماليينعمم النفس العيادي: )1986(عطوف محمود يسين -01
 صر.، مكتبة النيضة المصرية. معمم النفس اإلكمينيكي: )1996(لويس كامل مميكو -02
,دار  مدخل إلى الطب النفسي و عمم النفس المرضي (:1986) محمود ىاشم الودرني -03

  ، سوريا.الحوار لمنشر و التوزيع 
 دار الكتاب الحديث، اإلسكندرية. مقاييس الشخصية،(: 2002األنصاري بدر محمد) -04

Opu, Alger.  la psychiatrie Aujourd’hui.:   Bensmail .B(1988) -05 



. maloine, Parispsychiatrie de l’adulte:  Bottero .A et Coll(1992)-60 
, Ellipses, édition Stratégies thérapeutiques:  Bourcet.S(2001) -07

marketing. 
, Dunod, Paris.Pratiquer la psychothérapie:  Deloune.A(2004) -08 

l  enfant et dePsychopathologie de l Despinoy.M(1999):  -09
Armand  colin, paris.   .adolescent 

l  Psychopathologie deMarcelli.D_ Braconnier.A(1988):  -10
2eme édition Masson, Paris.  .adolescent 

Illustrations :  Nouveau manuel d’utilisation du T.A.T(2003)-11
d Paris.; Duno psychanalytiques cliniques,approches 

Cas cliniques en thérapies :  Palazzdo.J(2004) -12
Masson, Paris.   comportementales et cognitives,  

 
 

  



 األساسية: وحدة التعميم
 اضطرابات الشخصية عند الراشد :مادةال

 50الرصيد:
 50المعامل:

 أهداف التعميم: 
 .تمّكن الّطالب من التعرف عمى محددات الشخصية 
 عّرف  عمى أىم اضطرابات الشخصية عند الراشدين وكيفيات ظيورىا.الت 

 محتوى المادة:
مدخل: التذكير بالمفاهيم الكبرى في عمم النفس المرضي )البنية، آليات الدفاع، العرض، 

 المرض(
 الشخصية الفصامية: المنشأ السببي واالكمينيكي-1

 الشخصية الفصامية النمطية. -    
 بو الفصامية.الشخصية ش -     

 الشخصية البرانوية )المنشأ المرضي، واالكمينيكي(-2
 االضطرابات الثنائية القطب )المنشأ المرضي، واالكمينيكي(-3
 الشخصية المضادة لممجتمع والشخصية الحدية. )المنشأ المرضي، واالكمينيكي(-4
 الشخصية الوسواسية. )المنشأ المرضي، واالكمينيكي(-5
 فية. )المنشأ المرضي، واالكمينيكي(الشخصية الخوا-6
 الشخصية اليستيرية. )المنشأ المرضي، واالكمينيكي(-7
 

 طريقة التقويم: امتحان+ تقويم مستمر
 المراجع:

Psychiatrie clinique, approche :  Grunberg.F(1992) -Laland.P -01
,   Géatan Morin, Quebec.contemporaine 

La psychologie et ses applications (1995): Lambotte.M.C et coll -02
, Editions de Fallois pratiques 

Comment gerer les personnalités :  André.G(2000) -Lelord.F -03
édition   Odile jacob, Paris. difficiles, 

Cas cliniques en thérapies :  Palazzdo.J(2004) -04
Masson, Paris.   ves,comportementales et cogniti  



Dunod,  Pratique de la psychologie clinique,:  Perron.R(1997) -05
Paris. 
 L’homme psychopathologique et la :  WinFrid. H (1993) -06

Presses universitaires de France. psychologie clinique 
 
 

  



 األساسية: وحدة التعميم
 اضطرابات السموك :مادةال

 50الرصيد:
 50المعامل:

 
 أهداف التعميم: 

 .تمّكن الّطالب من التعرف عمى السموكات االجتماعية واظطراباتيا 
 .التعّرف  عمى اضطراب اليوية الجنسية 

 
 محتوى المادة:

 مقدمة في اضطرابات السموك االجتماعي )تعاريف(.
 العدوانية:-1
 العدوانية الموجية نحو الذات ونحو اآلخرين.-
 العدوانية عند الراشد.-
 العدوانية عند الطفل.-
اضطرابات اليوية الجنسية عند الراشد) الجنسية المثمية، اشتياء األطفال، اشتياء الحيوان، -2

 اشتياء الموتى..(
 الجنوح واالنحراف:-3
 التعريف والتمييز بين الجنوح واالنحراف.-
 كال واألسباب.األش-
 مميزات جنوح األحداث.-
 السرقة عند الطفل.-4
 الكذب عند الطفل.-5

 طريقة التقويم: امتحان+ تقويم مستمر
 المراجع:

,دار  مدخل إلى الطب النفسي و عمم النفس المرضي (:1986) محمود ىاشم الودرني -01
  ، سوريا.الحوار لمنشر و التوزيع 

دار الكتاب الحديث، اإلسكندرية. مقاييس الشخصية، (:2002األنصاري بدر محمد) -02
  



 -مطبوعات جامعة منتوري جدول لتحميل اختبار رسم الشجرة،(: 1999شمبي محمد) -03
       -قسنطينة

بيروت،   1، دار الفكر المبناني طالتحميل النفسي لمشخصية (:1994فيصل عباس) -04  
 لبنان.

، 3، دار الشرق لمنشر و التوزيع، طعمم النفسمقدمة في  :(1997راضي الوقفي) -05  
 عمان.

 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.المسألة الثقافية(: 2003محمد العربي ولد خميفة) – 06  
 دار النيضة العربية، بيروت. االسس االجتماعية لمتربية،محمد لبيب النجيحي)؟(:   – 07
مخبر عمم اجتماع االتصال، جامعة  ي في القرآن،البعد االجتماع(: 2009رشيد ميموني) – 08

 منتوري، قسنطينة.
 ، بيروت.، دار النيضة العربيةالجريمة و المجتمع: (1983)د.سامية حسن السعاتي – 09
ديوان المطبوعات  ،: الموجز في عمم اإلجرام و العقاب(1993)د. نصير فرج مينا -10

 الجامعية الجزائر 
، المؤسسة : جنوح األحداث في التشريع الجزائر(1992)قواسمية د. محمد عبد القادر -11 

 الوطنية لمكتب الجزائري 
 

  



 األساسية: وحدة التعميم
 االضطرابات الحسية الحركية واألداتية :مادةال

 50الرصيد:
 50المعامل:

 أهداف التعميم: 
 ية.تمّكن الّطالب من التعرف عمى االحتياجات الخاصة وكذا االضطرابات األدات 
 .التعّرف  عمى أىم اضطرابات المغة المنطوقة والمكتوبة لدى الطفل 

 محتوى المادة:
 مفيوم االعاقة واالحتياجات الخاصة.-1
 االعاقة الحسية.-   
 االعاقة الحركية.-   
 االعاقة الذىنية )التأخر العقمي(-   
 االضطرابات اآلداتية.-2
 اضطرابات صورة الجسم.-   
 زمنية.-جانبية: اضطرابات جيزيةاضطرابات ال-   
 .فرط الحركة مع أو بدون نقص االنتباه-   
اضطرابات المغة المنطوقة والمكتوبة: عسر القراءة، عسر الكتابة، عسر الحساب، عسر -3

 الخط.
 االضطرابات الحسية الحركية عند الطفل:-4

 الخمجات.-    
 قمع الشعر.-   
 أكل األظافر.-   
 حركية والتأرجحات.االيقاعات ال-   
 

 طريقة التقويم: امتحان+ تقويم مستمر
 المراجع:

,دار  مدخل إلى الطب النفسي و عمم النفس المرضي (:1986) محمود ىاشم الودرني -01
  ، سوريا.الحوار لمنشر و التوزيع 

دار الكتاب الحديث، اإلسكندرية. مقاييس الشخصية،(: 2002األنصاري بدر محمد) -02
  



   
  théorie et –  introduction a la psychologie?)  Arnand.F.W ( -03

problème 
,  , OPUEléments de psychologie sociale:  Basagana.R(1979) -04

Alger 
Editions  .Comprendre et soigner son enfantCohen solal.J(1993):  -05

robert  laffont.  Paris. 
Presses Universitaires de France. test PN,Le :  Corman.L (1974) -06 

, Masson, ParisAbréges de psychologie:  Pichot.P(1990)-Delay.J -07 
, Dunod, Paris.Pratiquer la psychothérapie:  Deloune.A(2004) -08 

l  Psychopathologie de l enfant et deDespinoy.M(1999):  -09
colin, paris.Armand     .adolescent 

Puf, Paris..Psychiatrie de l enfant; Diatkine.R_Vincent.M(1994) -10 
Quand l’enfant de six ans dessine sa :  Le corroller.J(2003)-Mantz-11

Belgique –Pierre   Mardaga éditeur  famille, 
  



 األساسية: وحدة التعميم
 ياعمم النفس الصدمي وعمم الضحا :مادةال

 50الرصيد:
 50المعامل:

 
 أهداف التعميم: 

 .تمّكن الّطالب من التعرف عمى عمم النفس الصدمي وتفسيراتو وكذا التعبير العيادي لمصدمة 
 .التعّرف  عمى عمم الضحايا وأصنافيا 

 
 محتوى المادة:

 أوال: عمم النفس الصدمي: تعريفات
 النماذج التفسيرية لعمم النفس الصدمي.-1
 وذج السموكي.النم1-1   
 النموذج الظاىراتي. 1-2   
 النموذج التحميمي. 1-3  
 النموذج الظاىراتي التحميمي لكروك. 1-4  
 التعبير العيادي لمصدمة.-2
 االضطرابات الفورية. 2-1  
 الضغط المكيف والضغط الغير مكيف. 2-2  
 مرحمة الكمون. 2-3  
 المرحمة المزمنة: التناذر النفسوصدمي. 2-4  

 تناذر التكرار.-       
 التناذر الالنوعي.-     
 اضطرابات الشخصية.-    
 اآلثار النفسية لمصدمة.-   
 تصنيفات الدليل االحصائي الرابع.-   
 قابمية االنجراح واستعدادات الفرد.-3
 الجمد النفسي.-4
 العالج.-5
 



 ثانيا: عمم الضحايا
 تعاريف الضحية.-1
 القابمية لمتضحية.-2
 ناف الضحايا:أص-3

 الضحية االبتدائية.3-1    
 الضحية الثانوية. 3-2    
 الضحية الثالثية. 3-3    

 
 طريقة التقويم: امتحان+ تقويم مستمر

 المراجع:
ج.ب  -عن ج. البالنش معجم مصطمحات التحميل النفسي،(: 1985حجازي مصطفى) -01
 بيروت. -وزيعالمؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والت     بونتاليس،

 بيروت. -، دار الفكر المبناني الفحص النفسي: )1993(حجازي مصطفى -02
 بيروت. -، دار العمم لمماليينعمم النفس العيادي: )1986(عطوف محمود يسين -03
,دار  مدخل إلى الطب النفسي و عمم النفس المرضي (:1986) محمود ىاشم الودرني -04   

  وريا.، سالحوار لمنشر و التوزيع 
 ، بيروت.، دار النيضة العربيةالجريمة و المجتمع: (1983)د.سامية حسن السعاتي – 05
ديوان المطبوعات  ،: الموجز في عمم اإلجرام و العقاب(1993)د. نصير فرج مينا -06

 الجامعية الجزائر 
سة ، المؤس: جنوح األحداث في التشريع الجزائر(1992)د. محمد عبد القادر قواسمية -07 

 الوطنية لمكتب الجزائري 
théorie et problème–  introduction a la psychologie?)  Arnand.F.W ( -08 

, Alger , OPUEléments de psychologie sociale:  Basagana.R(1979) -09 
Psychiatrie clinique, approche :  Grunberg.F(1992) -Laland.P -10

orin, Quebec.,   Géatan Mcontemporaine 
, La psychologie et ses applications pratiquesLambotte.M.C et coll (1995): -11

Editions de Fallois  
, Editions Psychologie clinique et psychopathologie:  Samacher.r (1998)-12

Bréal.                                                            
 
 



 األساسية: حدة التعميمو 
 السيكوسوماتيك  :مادةال

 50الرصيد:
 50المعامل:

 أهداف التعميم: 
 .تمكين الطالب من المقاربة السيكوسوماتية وكيفية تشخيص االضطراب 
 .تحديد بروفيل الشخصية السيكوسوماتية 

 محتوى المادة:
 لمحة تاريخية.-1
 المقاربة السيكوسوماتية.-2
 يكوسوماتية.بروفيل الشخصية الس-3
 التظاىرات السيكوسوماتية عند الطفل.-4
 تشخيص االضطرابات السيكوسوماتية.-5
 العالج السيكوسوماتي.-6

 طريقة التقويم: امتحان+ تقويم مستمر
 المراجع:

,دار  مدخل إلى الطب النفسي و عمم النفس المرضي (:1986) محمود ىاشم الودرني -01
 .، سورياالحوار لمنشر و التوزيع 

 بيروت،  لبنان. 1، دار الفكر المبناني طالتحميل النفسي لمشخصية (:1994فيصل عباس) -02
Opu, Alger.  la psychiatrie Aujourd’hui.:   Bensmail .B(1988) -03 

. maloine, Parispsychiatrie de l’adulte:  Bottero .A et Coll(1992)-04 
, Ellipses, édition rapeutiquesStratégies thé:  Bourcet.S(2001) -05

marketing. 
, Dunod, Paris.Pratiquer la psychothérapie:  Deloune.A(2004) -06 

l  Psychopathologie de l enfant et deDespinoy.M(1999):  -07
Armand  colin, paris.   .adolescent 

Puf, Paris..tPsychiatrie de l enfan; Diatkine.R_Vincent.M(1994) -08 
, Paris . Masson Psychologie médicale:  Jeammet. PH (1980) –09  

Psychiatrie clinique, approche :  Grunberg.F(1992) -Laland.P -10
,   Géatan Morin, Quebec.contemporaine 



La psychologie et ses applications Lambotte.M.C et coll (1995): -11
, Editions de Fallois spratique 

Comment gerer les personnalités :  André.G(2000) -Lelord.F -12
édition   Odile jacob, Paris. difficiles, 

  



 منهجيةال: وحدة التعميم
 المنهج العيادي ودراسة الحالة :مادةال

 50الرصيد:
 50المعامل:

 أهداف التعميم: 
 وات المنيج العيادي بعد عرضو.تمّكن الّطالب من التمكن من أد 
 .استعمال دراسة الحالة وكيفياتيا 

 محتوى المادة:
 مدخل: العالقة بين المنهج العيادي وعمم النفس المرضي

 المنيج العيادي:-1
 مفيوم االكمينيكية في عمم النفس.-  
 مفيوم االكمينيكية كميدان.-  
 مفيوم االكمينيكية كمنيج.-  
 ادي.أدوات المنيج العي-  
 دراسة الحالة:-2
 خطوات دراسة الحالة: 2-1   

 االذكار-       
 جمع المعمومات -       
 تحميل الحالة -       

 أدوات دراسة الحالة:  2-2  
 المالحظة االكمينيكية )أنواعيا وشبكة المالحظة(-      
 المقابمة االكمينيكية )أشكاليا وتقنياتيا(-     
 اريف وتصنيفات(االختبارات )تع-     

 طريقة التقويم: امتحان+ تقويم مستمر
 المراجع:

دار الثقافة لمنشر  أساليب البحث العممي في العموم اإلنسانية"(: 2002المغربي. كـ.م ) -01
 ، عمان 1والتوزيع، ط
ديوان  مناهج البحث العممي وطرق إعداد البحوث،(: 1999بوحوش. ع، الذنيبات.م.م، ) -02

 جامعية، الجزائر.المطبوعات ال



، ديوان "مناهج البحث العممي وطرق إعداد البحوث(:1995بوحوش. ع، الذنيبات.م.م، ) -03
 المطبوعات   الجامعية، الجزائر.

 ، الجزائر1دار الريحانة لمنشر والتوزيع، ط "منهج البحث العممي(: 2003حامد. خ، ) -04
  المطبوعات الجامعية، الجزائرديوان  "دراسات في المنهجية(: 2000دليو. ف، ) -05
الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع، عمان، "أساليب البحث العممي" (: 2000عطوي.ج.ع )-06

 األردن.
 

Initiation pratique à la méthodologie des :  Angers.M(1997) -07
, Casbah Université, Alger.Sciences humaines 

théorie et –  oduction a la psychologieintr?)  Arnand.F.W ( -08
problème 

Alger –Éditions  Casbah, L’art de la thèse ): Beaud. M (1999 -09 
Éditions ,Rapports de stages et mémoires ):Camus. B (1995 -10

Chihab   Alger. 
 
 
 

  



 منهجيةال: وحدة التعميم
 اختبارات الشخصية :مادةال

 02الرصيد:
 01عامل:الم

 أهداف التعميم: 
 .عرض أىم اختبارات الشخصية وكيفيات تطبيقيا 
 .استعمال االختبار االسقاطي وتطبيقاتو 
 .كيفية استخدام اختبار الورقة والقمم ومكانة االختبار الموضوعي في عمم النفس العيادي 

 محتوى المادة:
 االختبارات االسقاطية:-1
 مفيوم االسقاط وأساليبو.-   
ختبارات الورقة والقمم: رسم الرجل، رسم العائمة، رسم الشجرة...مع التركيز عمى أحد ا-   
 االختبارات.
 اختبار تفيم الموضوع، اختبار الرورشاخ.-   
 ايجابيات وسمبيات االختبارات االسقاطية.-  
 االختبارات الموضوعية: -2

 تعريفيا وأىميتيا.-    
 اختبار مينيسوتا المتعدد األوجو.-     
 ايجابيات وسمبيات االختبارات الموضوعية.-   
 

 طريقة التقويم: امتحان+ تقويم مستمر
 المراجع:

دار الكتاب الحديث، اإلسكندرية. مقاييس الشخصية،(: 2002األنصاري بدر محمد) -01
  

 -طبوعات جامعة منتوريم جدول لتحميل اختبار رسم الشجرة،(: 1999شمبي محمد) -02
       -قسنطينة

بيروت،   1، دار الفكر المبناني طالتحميل النفسي لمشخصية (:1994فيصل عباس) -03  
 لبنان.

Le T.A.T, Fantasme et situation :  Foulard.F(1996)-Brelet -04
, Paris , Dunodprojective 



ique, approche Psychiatrie clin:  Grunberg.F(1992) -Laland.P -05
,   Géatan Morin, Quebec.contemporaine 

La psychologie et ses applications Lambotte.M.C et coll (1995): -06
, Editions de Fallois pratiques 

Illustrations :  Nouveau manuel d’utilisation du T.A.T(2003)-07
unod Paris.; D psychanalytiques cliniques,approches 

Cas cliniques en thérapies :  Palazzdo.J(2004) -08
Masson, Paris.   comportementales et cognitives,  

Dunod,  Pratique de la psychologie clinique,:  Perron.R(1997) -09
Paris. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 : االستكشافيةوحدة التعميم
 عمم النفس العصبي :مادةال

 02الرصيد:
 01معامل:ال

 أهداف التعميم: 
 .عرض ألية عمل الجياز العصبي 
 .التعريف باضطرابات النوم 
 .عرض مختمف أشكال عتو الشيخوخة 

 محتوى المادة:
 مدخل: تذكير بآلية عمل الجياز العصبي.

 االعاقة الحركية المخية.-1
 اضطرابات النوم.-2
 عتو الشيخوخة ومختمف أشكالو.-3
 مرض ألزيمر. 3-1   
 مرض الباركنسون. 3-2   

 طريقة التقويم: امتحان+ تقويم مستمر
 المراجع:

 
, Paris . Masson Psychologie médicale:  Jeammet. PH (1980) –01  

Psychiatrie clinique, approche :  Grunberg.F(1992) -Laland.P -02
,   Géatan Morin, Quebec.contemporaine 

Dunod, Paris. hologie cognitive,Psyc:  Lieury.A(2008) -03  
Cas cliniques en thérapies :  Palazzdo.J(2004) -04

Masson, Paris.   comportementales et cognitives,  
Dunod,  Pratique de la psychologie clinique,:  Perron.R(1997) -05

Paris. 
, chopathologiePsychologie clinique et psy:  Samacher.r (1998)-06

Editions Bréal.    
 
 



 : االستكشافيةوحدة التعميم
 اضطرابات المغة :مادةال

 02الرصيد:
 01المعامل:

 أهداف التعميم: 
 .تعريف الطالب بالمغة المنطوقة والمغة المكتوبة 
 .عرض أىم االضطرابات المغوية 

 محتوى المادة:
 أوال: اضطرابات المغة المنطوقة

 عسر الكالم.-1
 التأتأة.-2
 الصمت االنتقائي.-3
 الحبسة الكالمية.-4

 ثانيا: اضطرابات المغة المكتوبة
 عسر القراءة.-
 عسر الكتابة.-
 عسر الحساب.-
 عسر الكتابة الصحيحة.-

 ثالثا: اضطرابات النطق.
 رابعا: اضطرابات الكالم.

 خامسا: التأخرات البسيطة.
 طريقة التقويم: امتحان+ تقويم مستمر

 المراجع:
, Ellipses, édition Stratégies thérapeutiques:  Bourcet.S(2001) -01

marketing. 
Editions  .Comprendre et soigner son enfantCohen solal.J(1993):  -02

robert  laffont.  Paris. 
Presses Universitaires de France. Le test PN,:  Corman.L (1974) -03 

, Masson, ParisAbréges de psychologie:  ot.P(1990)Pich-Delay.J -04 
, Dunod, Paris.Pratiquer la psychothérapie:  Deloune.A(2004) -05 



l  Psychopathologie de l enfant et deDespinoy.M(1999):  -06
Armand  colin, paris.   .adolescent 

Puf, Paris..e l enfantPsychiatrie d; Diatkine.R_Vincent.M(1994) -07 
, Paris . Masson Psychologie médicale:  Jeammet. PH (1980) –08  

Dunod, Paris. Psychologie cognitive,:  Lieury.A(2008) -09  
Cas cliniques en thérapies :  Palazzdo.J(2004) -10

Masson, Paris.   comportementales et cognitives,  
La personnalité de l’enfant a travers le dessin :  (1977)Royer.J-11

,  Editest, Bruxelles.  du bonhomme 
 
 
 
 
 
 
 

  



 : األفقيةوحدة التعميم
 الحكم الرشيد وأخالقيات المهنة :مادةال

 02الرصيد:
 01المعامل:

 أهداف التعميم: 
 .توعية الطالب وتحسيسو بخطر الفساد 
 اد من خالل معارف متعمقة بالحكم الرشيد وأخالقيات المينة.المساىمة في محاربة الفس 

 محتوى المادة:
 أوال: الحكم الرشيد

 ـ الحكم الرشيد:  تعريف المفيوم1
 لغة   
 اصطالحا   
 ـ المكونات الرئيسية لمحكم الرشيد 2
 حالل الديمقراطّيةإ

 األنظمة االنتخابية
 زّية كالالمر 

 انونّيةنظام الحكم الدستوري والحقوق الق
 ـ مبادئ وقواعد حكم الرشيد 3

 الفصل بين السمطات
 القضائّية االستقاللّية

 المجتمع المدني
 وسائل اإلعالم استقاللية 

 تقوية آليات الشفافية والمراقبة والمحاسبة
 المشاركة المجتمعية فى الرقابة األىمية وحقوق االنسان والمواطنة

  الفساد مكافحة ظاهرة ثانيا :
 ـ جوىر الفساد :1

 الفساد لغةً 
 الفساد اصطالحاً 

 لدين والفسادا
 الفساد:أنواع ـ 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF#.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.B5.D9.84.D8.A7.D8.AD_.D9.88.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B9.D8.A7.D9.8A.D9.8A.D8.B1


 الفساد المالي 
 الفساد اإلداري 

 الفساد األخالقي.
 الفساد السياسي.....إلخ 
 ـ مظاىر الفساد اإلداري والمالي :3

  الرشوة 
 المحسوبية 
  المحاباة 
 الوساطة 
 .اإلبتزاز والتزوير 
  االنفاق غير القانوني لونيب المال العام و. 
 الت.التباطؤ في إنجاز المعام 
 .االنحرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية من قبل الموظف والمسؤول 
 .المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديتو لميام وظيفتو 
  عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور واالنصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف

 أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية واستقبال الزوار، واالمتناع عن أداء العمل
  فشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي والمحاباة في التعيين في مناصب وا 

 المسؤولية...
 :  اإلداري والمالي أسباب الفساد- 4
 أسباب الفساد من وجية نظر المنظرين:            -1

يمي عمى وجود ثالث فئات حددت ىذه األسباب أكد منظري وباحثي عمم اإلدارة والسموك التنظ
 والتي ىي : 
 حسب رأي الفئة األولى :  -
 أسباب حضرية .-
 أسباب سياسية .-
 حسب رأي الفئة الثانية :  -
 أسباب ىيكمية .-
 أسباب قيمية .-
 أسباب اقتصادية.-
 حسب رأي الفئة الثالثة :   -



 أسباب بايولوجية و فزيولوجية . -
 اعية .أسباب اجتم -
 أسباب مركبة . -
) ضعف المؤسسات،تضارب المصالح،السعي لمربح السريع،ضعف األسباب العامة لمفساد.-2

   دور التوعية بالمؤسسات التعميمية ووسائل اإلعالم وغيرىا...عدم تطبيق القانون بالشكل الصارم،....إلخ
 : والمالي آثار الفساد اإلداري  -5
 عمى النواحي االجتماعية الي اإلداري والماثر الفساد  -
 عمى التنمية االقتصاديةاإلداري والمالي تأثير الفساد  -
 واإلستقرار عمى النظام السياسي اإلداري والمالي تأثير الفساد -
 والمحمية:الييئات والمنظمات الدولية من طرف محاربة الفساد _ 6
 :الدولية الشفافية منظمة -
  اإلداري الفساد افحةلمك المتحدة األمم اتفاقية -
 االدارى الفساد محاربة فى النامية الدول لمساعدة الدولي البنك برنامج  -
 صندوق النقد الدولي  -
،ىيئة مكافحة الفساد،دور 01-06الجيود الجزائرية لمكافحة الفساد) قانون محاربة الفساد -

 الضبطية القضائية في مكافحة الفساد...إلخ(
 :الفساد محاربة ظاىرةالعالج وسبل ـ طرق 7

 السياسي، الجانب٠بمخاطرالفساد الوعي التثقيفي وزيادة الجانب الديني، )الجانب
 ،الجانب البشرى الجانب االدارى، ،الجانب القضائي التشريعي،الجانب االقتصادي،الجانب الجانب
 ( والوالء االنتماء ، جانب المشاركة الرقابي،جانب

 الفساد:في مكافحة نماذج لتجارب بعض الدول ـ 8
 تجربة ىونج كونج، األمريكية المتحدة تجربة الواليات، السنغافورية التجربة ، التجربة اليندية -

 ,التجربة التركية.التجربة الماليزية 
 ثالثا : أخالقيات المينة

 ماىية أخالقيات المينة واألىداف
 أىمية أخالقيات المينة
 مبادئ أخالقيات المينة

 موضوعيةلا - االستقامة
 الكفاءة    -  السرية

 



 طريقة التقويم: امتحان.
 المراجع:
عادة التنظيم في . م ( 1985ىـ /  1405. ) , صافي إمامموسى استراتيجية اإلصالح اإلداري وا 

 .( . الرياض : دار العموم لمطباعة والنشر 1) ط نطاق الفكر والنظريات
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0 

 الفساد اإلداري ومعالجتو من منظور إسالميبحر , يوسف . 
online.net/thaqafa/th_1.htm-http://www.scc 

 . مصطمح الفساد في القرآن الكريمحمودي , ىمام . 
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm 

 الفساد اإلداري والمالي بين السياسات واإلجراءاتالفقي , مصطفى. 
egypt.org/articles/art0900.htm-http://www.cipe 

 . . من معالم المدرسة العمرية في مكافحة الفساد محمود , مييوب خضر
oob23.htmhttp://www.hetta.com/current/mahy 

 . حممة ضد الفساد, سعدبزاز
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&co
de=display 

 . مالحقة الفساد اإلداريطو , خالد عيسى 
29/802.htm-http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03 

 الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السمطة الوظيفية
http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=
123076 

 متى نرى آلية صحيحة لمحاربة الفساد السيف , خميفة عبد اهلل . 
19/resders.htm-10-http://www.alwatan.com.sa/daily/2002 

 (  1الفساد اإلداري والمالي ) 
4.htm-news11-http://www.mof.gov.kw/coag 

 (  2الفساد اإلداري والمالي ) 
5.htm-news11-http://www.mof.gov.kw/coag 

 إدارة التغيير والموارد البشرية .
http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc 
 إدارة الذات 

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm
http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076
http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm
http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc
http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc


www.alnoorworld.com/learn/topicbody.asp?topicid=15&sectionid=41- 
 الصعوبات في تنفيذ اإلدارة بالمشاركة 

 .2007برنامج إدارة الحكم في الدولة العربية يوليو  –برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -
 .2007أ. محمد موسى الشاطي يوليو  –بحث في كتابات  –الشفافية ودورىا في مكافحة الفساد  -
ىة والشفافية والمساءلة( المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية وقائع مؤتمر ) آفاق جديدة في تقوية النزا -

 .2001القاىرة  –
 تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد ) تقرير مرسل(  -
مركز األىرام لمدراسات السياسية واالستراتيجية  –رئيس التحرير االقتصادي  –د. أحمد النجار  -

 .2005عام 
كمية الشريعة  –، د. أدم نوح عمى معابره ي التشريع اإلسالميمفيوم الفساد اإلداري ومعاييره ف -

 .2004األردن عام  –والدراسات اإلسالمية 
  اتفاقية مكافحة الفساد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. -
 17-13المفوض األول لممفوضية المستقمة لمكافحة الفساد، جاك كيز ، مؤتمر الكويت لمشفافية  -

 . 2007يناير 
- http://www.transparency-libya.com/index.php   
- http://www.shafafeyah.org/  
-  http://www.undp-pogar.org 

 
  

http://www.alnoor/
http://www.transparency-libya.com/index.php


 : األفقيةوحدة التعميم
 لغة أجنبية :مادةال

 02الرصيد:
 01المعامل:

 أهداف التعميم: 
  الطالب لتسييل عممية الترجمة.تقوية عنصر المغة لدى 
 .االطالع عمى نصوص أجنبية في التخصص تساعد في التكوين 
 .تحسين الكم المعموماتي لمطالب 


