
 

 السذاسي السادس
 

 األساسيت: وحذة التعليم

 العالجاث السلىكيت والمعشفيت :مادةال

 50الشصيذ:

 50المعامل:

 : أهداف التعليم

 .تمّكن الطّالة من التؼرف ػلً الؼالج الطلىكي وتطثيقاته 

 .التؼّرف  ػلً أهم الؼالجاخ المؼرفيح وخصائصها 

 محتىي المادة:

العالجات السموكية:-1  
ازالة التحسيس آليا.-    
الغمر.-    
تأكيد الذات.-    
العالجات المعرفية:-2  
التحسيس الداخمي.-    
العالج العالئقي االنفعالي الليس.-    
العالج المعرفي لبيك.-    
 

 طشيقت التقىيم: امتحان+ تقىيم مستمش

 المشاجع:

Opu, Alger.  la psychiatrie Aujourd’hui. :  (1988)Bensmail .B -01 

, Parismaloine .psychiatrie de l’adulte:  (1992)et Coll ABottero .-02 

, Ellipses, édition marketing.Stratégies thérapeutiques:  Bourcet.S(2001) -03 

, Masson, ParisAbréges de psychologie:  Pichot.P(1990)-Delay.J -04 

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.  

  



 األساسيت: وحذة التعليم

  العالجاث راث المنحً التحليلي.  :مادةال

 50الشصيذ:

 50المعامل:

 

 : أهداف التعليم

  ف ػلً اهم الؼالجاخ التحليليح.الطّالة من التؼرتمّكن 

 .الطيكىدراما التحليليح وكيفياخ اضتؼمالها 

 محتىي المادة:

العالج التحميمي الفرويدي الكالسيكي )مبادئو النظرية، طرقو، أىدافو(-1  
العالجات ذات المنحى التحميمي:-2  
العالج النفسي الفردي آلدلر.-     
العالج النفسي التحميمي ليونج.-     
السيكودراما التحميمية لديديو أنزيو-     

+دوافع االستعمال.         
+مراحميا.         

 ديناميكية الجماعة.-   

 
 طشيقت التقىيم: امتحان+ تقىيم مستمش

 المشاجع:

 نتاليس،ج.ب بو  -عن ج. البالنش معجم مصطمحات التحميل النفسي،(: 0763حجازي مصطفى) -10

 بيروت. -المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع    

 بيروت. -، دار الفكر المبناني الفحص النفسي: )0771(حجازي مصطفى -10

 بيروت. -، دار العمم لمماليينعمم النفس العيادي: )0764(عطوف محمود يسين -11
 النيضة المصرية. مصر.، مكتبة عمم النفس اإلكمينيكي: )0774(لويس كامل مميكو -12
 بيروت،  لبنان. 0المبناني ط ، دار الفكرالتحميل النفسي لمشخصية (:0772)فيصل عباس -13
 ، عمان.1ق لمنشر و التوزيع، ط، دار الشر مقدمة في عمم النفس :(0775)راضي الوقفي -14  

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. 



 

 األساسيت: وحذة التعليم

  العالج النسقي :مادةال

 50الشصيذ:

 50المعامل:

 

 : أهداف التعليم

 .تمّكن الطّالة من التؼرف ػلً مثادئ الؼالج النطقي 

 تمكين الطالة من تؼط تطثيقاخ الؼالج النطقي 

 محتىي المادة:

 مدخل الى نظرية األنساق
مبادئ العالج النسقي.-1  
تطبيقات العالج النسقي.-2  
مدرسة البالو ألطو: مبادئيا ونظرية الرباط المزدوج 2-1     
.العالج النسقي لمفصام 2-2     

 
 طشيقت التقىيم: امتحان+ تقىيم مستمش

 المشاجع:

 ج.ب بونتاليس، -عن ج. البالنش معجم مصطمحات التحميل النفسي،(: 0763حجازي مصطفى) -10

 بيروت. -والتوزيعالمؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر     

 بيروت. -، دار الفكر المبناني الفحص النفسي: )0771(حجازي مصطفى -10

 بيروت. -، دار العمم لمماليينعمم النفس العيادي: )0764(عطوف محمود يسين -11
 ، مكتبة النيضة المصرية. مصر.عمم النفس اإلكمينيكي: )0774(لويس كامل مميكو -12
,دار الحوار  مدخل إلى الطب النفسي و علم النفس المرضي (:0764) محمود هاشم الودرني -13

  ، سوريا.للنشر و التوزيع 

 ، عمان.1ق لمنشر و التوزيع، ط، دار الشر مقدمة في عمم النفس :(0775)راضي الوقفي -14  
théorie et problème–  introduction a la psychologie?)  ( Arnand.F.W -07 

08- Basagana.R(1979) : Eléments de psychologie sociale, OPU , Alger 
, Parismaloine .psychiatrie de l’adulte:  (1992)et Coll ABottero .-09 

, Ellipses, édition marketing.Stratégies thérapeutiques:  Bourcet.S(2001) -10 

 
 

 



 

 

 األساسيت: وحذة التعليم

 العالج رو المنحً االنساني :مادةال

 50الشصيذ:

 50المعامل:

 

 : أهداف التعليم

 .تمّكن الطّالة من المثادئ األضاضيح للؼالج التي هي قاػذج الممارضح الؼياديح 

 .تمكين الطالة من تؼط التطثيقاخ في نظريح روجرش 

 محتىي المادة:

المبادئ األساسية لمعالج:-1  
االتجاه غير الموجو. 1-1      
المشاركة الوجدانية. 1-2      
االصغاء 1-3      
كارل روجرس: النظريات والعالج-2  
نظرية الذات. 2-1     
المقابمة غير الموجية. 2-2     
مبادئ العالج الروجيري. 2-3     
تطبيقات في نظرية روجرز: عالقات المساندة-3  

 

 طشيقت التقىيم: امتحان+ تقىيم مستمش

 المشاجع:

 بيروت. -، دار الفكر المبناني الفحص النفسي: )0771(حجازي مصطفى -10

 بيروت. -، دار العمم لمماليينعمم النفس العيادي: )0764(عطوف محمود يسين -10
  ، مكتبة النيضة المصرية. مصر.عمم النفس اإلكمينيكي: )0774(لويس كامل مميكو -11
 ، عمان.1لمنشر و التوزيع، طق ، دار الشر مقدمة في عمم النفس :(0775)راضي الوقفي -12  

théorie et problème–  introduction a la psychologie?)  ( Arnand.F.W -05 
06- Basagana.R(1979) : Eléments de psychologie sociale, OPU , Alger 

, Parismaloine .psychiatrie de l’adulte:  (1992)et Coll ABottero .-07 
, Ellipses, édition marketing.Stratégies thérapeutiques:  Bourcet.S(2001) -08 

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. 



 األساسيت: وحذة التعليم

 تقنياث التشخيص :مادةال

 50الشصيذ:

 50المعامل:

 

 : أهداف التعليم

 .تمّكين الطالة من أهم التصنيفاخ المطتؼملح في التشخيض 

 .االطالع ػلً مراحل التشخيض وكيفياته 

 محتىي المادة:

التشخيص.مفيوم -1  
مراحل وأدوات التشخيص.-2  
الرفع.-    
التجميع.-     
الجدولة-     

 CIM 10- DSM 05 أىم التصنيفات-  3- 
 

 طشيقت التقىيم: امتحان+ تقىيم مستمش

 المشاجع:

 بيروت. -، دار الفكر المبناني الفحص النفسي: )0771(حجازي مصطفى-10

 بيروت. -دار العمم لمماليين، عمم النفس العيادي: )0764(عطوف محمود يسين -10
 ، مكتبة النيضة المصرية. مصر.عمم النفس اإلكمينيكي: )0774(لويس كامل مميكو -11

 دار الكتاب الحديث، اإلسكندرية. مقاييس الشخصية،(: 0110األنصاري بدر محمد) -12

 
, Parismaloine .psychiatrie de l’adulte:  (1992)et Coll ABottero .-05 

, Ellipses, édition marketing.Stratégies thérapeutiques:  Bourcet.S(2001) -06 
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  

 .Paris.DSM4 : (1998)Pincus.H. -10 

,  Editest, La personnalité de l’enfant a travers le dessin du bonhomme:  Royer.J(1977)-11

Bruxelles.   

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

                        

  



 األساسيت: وحذة التعليم

 أنثشوبىلىجيا عياديت :مادةال

 50الشصيذ:

 50المعامل:

 

 : أهداف التعليم

 .تمّكين الطالة من الثقافح في المجتمغ وػالقتها تاالثروتىلىجيح 

  ًأهم الؼالجاخ التقليذيح في المجتمغ.االطالع ػل 

 محتىي المادة:

 مقدمة: الدراسات االنثروبولوجية في عمم النفس العيادي
تعريف االنثروبولوجية العيادية: )مصارىا، أىدافيا، مبادئيا(-1  
أىمية الثقافة في االنثروبولوجيا.-2  
العالجات التقميدية:-3  
النشرة 3-1     
الوعدة 3-2     
قية وغيرىا.الر  3-3     

 

 طشيقت التقىيم: امتحان+ تقىيم مستمش

 المشاجع:

 بيروت. -، دار العمم لمماليينعمم النفس العيادي: )0764(عطوف محمود يسين -10
 ، مكتبة النيضة المصرية. مصر.عمم النفس اإلكمينيكي: )0774(لويس كامل مميكو -10

 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.الثقافيةالمسألة (: 3330محمد العربي ولد خميفة) – 30  
 دار النيضة العربية، بيروت. االسس االجتماعية لمتربية،محمد لبيب النجيحي)؟(:   – 30
مخبر عمم اجتماع االتصال، جامعة منتوري،  البعد االجتماعي في القرآن،(: 3332رشيد ميموني) – 30

 قسنطينة.
, Harmathan, Paris.culture: Suicide et  Adams.K(1999) -06 

, : Les grandes questions sociales contemporaines Affilé.B et coll(2004) -07

Editions   L’étudiant, Paris. 

, Alger , OPUEléments de psychologie sociale:  Basagana.R(1979) -08 

09-Benoit.G(1984): Recherche sociale, presses de l université du Québec.  
Opu, Alger.  la psychiatrie Aujourd’hui. :  (1988)Bensmail .B -10 

, Parismaloine .psychiatrie de l’adulte:  (1992)et Coll ABottero .-11 

 



 

 منهجيتال: وحذة التعليم

 التشبص  :مادةال

 50الشصيذ:

 50المعامل:

 

 منهجيتال: وحذة التعليم

 المزكشةاعذاد  :مادةال

 02الشصيذ:

 01المعامل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ستششافيتاال: وحذة التعليم

 علم النفس األدويت :مادةال

 50الشصيذ:

 51المعامل:

 

 : أهداف التعليم

 .تؼريف الطالة تاألدويح النفطيح منها المنثهاخ والمنىماخ 

  الؼصثي.االطالع ػلً مذي تأثيراتها ػلً الجهاز 

 :محتىي المادة

 مدخل: لمحة تاريخية عن األدوية النفسية.
المنبيات النفسية: تعريفيا، أصنافيا، تأثيراتيا-1  
المنومات: تعريفيا، أصنافيا، تأثيراتيا.-2  
مضادات القمق: تعريفيا، أصنافيا، تأثيراتيا.-3  
مضادات االكتئاب: تعريفيا، أصنافيا، تأثيراتيا-4  
المزاج.معدالت -5  

 

 طشيقت التقىيم: امتحان

 المشاجع:

 ج.ب بونتاليس، -عن ج. البالنش معجم مصطمحات التحميل النفسي،(: 0763حجازي مصطفى) -10

 بيروت. -المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع    

 بيروت. -، دار الفكر المبناني الفحص النفسي: )0771(حجازي مصطفى -10

,دار الحوار  مدخل إلى الطب النفسي و علم النفس المرضي (:0764) الودرنيمحمود هاشم  -11
  ، سوريا.للنشر و التوزيع 

Opu, Alger.  la psychiatrie Aujourd’hui. :  (1988)Bensmail .B -04 

, Parismaloine .psychiatrie de l’adulte:  (1992)et Coll ABottero .-05 

, Ellipses, édition marketing.Stratégies thérapeutiques:  Bourcet.S(2001) -06 

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. 

, Paris . Masson Psychologie médicale : Jeammet. PH (1980) – 09 

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. 



 

 ستششافيتاال: وحذة التعليم

 العالجاث القصيشة :مادةال

 50الشصيذ:

 51المعامل:

 

 : أهداف التعليم

 .تؼريف الطالة تالؼالج القصير المذج وتؼط تطثيقاته 

 .ػرض التقنياخ الكفيلح تتطثيق الؼالج القصير المذي 

 :محتىي المادة

بالمساندة.العالج القصير -1  
التنويم االريكسوني.-2  
البرمجة العصبية المغوية.-3  
العالج السموكي المعرفي المختصر.-4  
العالج بحركات العين.-5  
العالجات الجسدية )االسترخاء، السفرولوجيا، التدليك(-6  
العالج بالفن.-7  
 

 طشيقت التقىيم: امتحان

 المشاجع:

 ، مكتبة النيضة المصرية. مصر.اإلكمينيكيعمم النفس : )0774(لويس كامل مميكو -10
,دار الحوار  مدخل إلى الطب النفسي و علم النفس المرضي (:0764) محمود هاشم الودرني -10

  ، سوريا.للنشر و التوزيع 
, Parismaloine .psychiatrie de l’adulte:  (1992)et Coll ABottero .-03 

, Ellipses, édition marketing.thérapeutiquesStratégies :  Bourcet.S(2001) -04 
, Ellipses, édition marketing.Stratégies thérapeutiques:  Bourcet.S(2001) -05 

06-Canoui.P_Messerschmitt.P_Ramos.O(1994) : Psychiatrie de l'enfant et de l adolescent. Edition 

maloine. 

07- Cohen solal.J(1993): Comprendre et soigner son enfant. Editions robert  laffont.  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. 

, Paris . Masson Psychologie médicale : Jeammet. PH (1980) – 11 
12- Laland.P- Grunberg.F(1992) : Psychiatrie clinique, approche contemporaine,   Géatan 

Morin, Quebec. 
  



 ستششافيتاال: وحذة التعليم

 المخذساثمخاطش  :مادةال

 50الشصيذ:

 51المعامل:

 

 : أهداف التعليم

 .تؼريف الطالة تالمخذراخ وميساتها 

 .اضثاب تؼاطي المخذراخ وضثل الىقايح منها 

 .الىقايح والؼالج 

 

 :محتىي المادة

 تعريف المخدرات : توضيح مفيوميا لغة واصطالحا  ، وأنواعيا أوتصنيفاتيا . -1
 خصائص المخدرات ومميزاتيا . -2
األسباب والعوامل التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات : التعرض الى مختمف المشاكل  االجتماعية  -3

 واالقتصادية والنفسية والثقافية والتي تدفع بالفرد إلى اإلقبال عمى المخدرات . 
سبل الوقاية والعالج : التعرض إلى مختمف االستراتيجيات المعتمدة من قبل الدولة لمتقميص من  -4
 جود ىذه الظاىرة داخل المجتمع الجزائري . و 
 دور مؤسسات التنشئة االجتماعية ووسائل اإلعالم لمتصدي إلى ىذه الظاىرة . -5
 . الجيود التشريعية الجزائرية في مجال جرائم المخدرات-6
 
 
 

  



 طشيقت التقىيم: امتحان

 المشاجع:

 المممكة عمان، لمنشر والتوزيع، الصفاء المخدرات، دار من الوقايةالسعد،  صالح (1
 . 1999األردنية،

رشاد احمد عبد المطيف ،اآلثار االجتماعية لتعاطي المخدرات،الرياض،المركز العربي  (2
 . 1999لمدراسات األمنية والتدريب، 

 . 2003محي الدين حوري، الجريمة أسبابيا ومكافحتيا، دمشق، دار الفكر، (3
موزة عبيد غباشى، تعاطى المخدرات وأثرىا عمى القيم ومعايير السموك فى مجتمع االمارات  (4

 .1996، 4، ع56 العربية المتحدة، مجمة كمية اآلداب، جامعة القاىرة، مج
 . 1993عالء الدين كفافى ، مشكمة تعاطي المخدرات، جامعة قطر، (5
 . 1989ر والتوزيع، الرياض، رشيد الرشيد، أضرار المخدرات االجتماعية، طويق لمنش (6
 . 1987احمد الفنجرى شفيق، الجريمة والمجتمع، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، (7
 . 1999محمد غباري،اإلدمان أسبابو ونتائجو وعالجو،اإلسكندرية، المكتب الجامعي، (8
دمانيا )الحصيمة السنوية لمكميات المح (9 جوزة من تقرير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وا 

 .2011المخدرات والمؤثرات العقمية من طرف مصالح المكافحة سنة 
دمانيا )التخطيط التوجييي الوطني لموقاية من   (11 تقرير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وا 

 ،  ويمثل ىيئان األمن الوطني، الدرك، والجمارك( .2011المخدرات ومكافحتيا سنة 
دمان المخدرات المرحمة انعام عبد الجواد )وآخرون(، الم (11 سح الشامل لظاىرة تعاطى وا 

الثالثة : دراسة عمى المدمنين من نزالء اقسام عالج االدمان "القاىرة الكبرى، المركز القومى لمبحوث 
 .2000االجتماعية والجنائية"، القاىرة، 

مكانية الع (12 الج والوقاية، فاروق اسماعيل، المخدرات والمؤثرات العقمية بين الدافعية والتأثير وا 
 .1990، مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية، 1990، 2، العدد: 2المجمد : 

عفاف عمى عبد المعتمد: األبعاد االجتماعية االقتصادية إلدمان المخدرات: بحث ميدانى  (13
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