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دعوة للمساهمة في استكتاب جماعي علمي محكم حول:

آليات وضوابط الممارسة النفسانية العيادية في الجزائر
رئيسة المشروع :الدكتورة سامية شينار
فكرة موضوع الكتاب:
تعتبر الممارسة النفسانية العيادية واحدة من ععدند الم ن علن اطالن ذ كلن عن نا م ننة
إنسننانية لب ن ي ن تننيل يتعام ن في ننا النفسنناني العينناد مننا المفحننوح يوحنندة متكاملننة م ن
مكونات متداخلة في عبعادها الذاتية والموضوعية والزمنية في وسط اجتمناعي يفنرع علين
معاييره وبناله الديمي وضم سنياذ قدنافي ودينني وتناري ي يرسنم ويحندد معنالم ت هنيت
وضم بيئة مكانية يستمد بناله النفسي م تضاريس ا ومعالم ا.
وبنالرغم من حداقننة م ننة الممارسنة النفسننانية العيادينة إ عن نا ترننورت بنوتيرة سننريعة
وتنوعت عساليب ا وعدوات ا وعل غرار دول العنالم اهتمنت الززارنر ب نذا الت هن

خاصنة

بعد م تلف التغيرات ا جتماعية واألمنية وا لتهنادية المتسنارعة التني تن دت ا والتني عدت
نحو زيادة في اللب ال دمات النفسانية بحثا ع سب التوافق منا تلن التغينرات .ولند جسندت
الززارر هذا ا هتمام م خ ل العديند من المز نودات التأسيسنية وال يكلينة بندل بسن مسنار

تكننويني مت هن

فنني الزامعننة وصننو إلن ت هنني

مناصننب ل ننم فنني ال يكن التن يمنني

الننوفيفي سننوال فنني الماسسننات العموميننة عو ال اصننة ويننذا صننياغة لننواني تضننبط التننزام
األخهنناري النفسنناني نحننو الم نننة ونحننو المفحننوح ويننذا نحننو زم ر ن فنني الم نننة ونحننو
مزتمع يك .
وفي ف غياب مرجا علمي جزارر يزد في المت ه

الممنت

ل نذه الم ننة ين منا

يحتاج م تن ير علمي ولانوني يساعده علن اسنتيعاب ووضنول ال وينة الم نينة لدين جنال
مدترل هذا الكتاب ل وضا دلي تام متكام عن ين منا ي ن

الممارسنة النفسنانية العيادينة

فنني الززارننر انر لننا منن التأسننيم العلمننني والتكننويني للم نننة وتننروال ضننبر ا الدانونينننة
واألخ لينننة وصنننو إلننن التعمنننق فننني م تلنننف األدوات والتدنينننات الت

يهنننية واألسننناليب

الع جيننة مننا عننرع م تلننف العدبننات التنني تعيننق عدال النفسنناني العينناد وتحننط من مننردوده
الم ني والترال حلول لتزاوزها.

محاور الكتاب:
 المحور األول :مدخ مفاهيمي حول الممارسة النفسنانية العيادينة وترورهنا التناري ي(عالميا وعربيا ومحليا)
 المحوور الاوواني :التكننوي الزننامعي والممارسننة النفسنانية العياديننة فنني الززارننر (يفننالةمن اج التكوي

تأالير التربهنات وعسنم توفيف نا بفعالينة فني التكنوي

عسنم تحدينق

التوافق بني م رجنات الماسسنات الزامعينة ومترلبنات الممارسنة العيادينة المحترفنة
تدديم مدترحات لنماكج والرذ تكوي وتدريب الممارسي العياديي في الززارر)
 المحووور الاالوو  :عخ ليننات الم نننة ولننواني ضننبط الممارسننة النفسننانية العياديننة فننيالززارر عسم اطلتزام الم ني وضوابط التدخ العياد

واجبنات الممنارا العيناد

وحدول ص حيات الممارا العياد ولواني ضمان حمايت
 المحور الرابع :تروال ومعايير الممارسة النفسانية العيادية (سنوال متعلدنة بالممناراالعيننناد

المفحنننوح بيئنننة الفحننن

النفسننني الينننات وعسننناليب الممارسنننة العيادينننة

الممارسننة النفسننانية العياديننة فنني الماسسننات والمهننالي العموميننة العيننادات ال اصننة
ومرايز التكف والع ج

النفسي)

النفسني العيناد والينات اختيارهنا وتوفيف نا حسنب

 -المحور الخامس :عدوات الفح

البيعننة ماسسننة العمن والفئننات المسننت دفة وحننا ت التكف ن والعن ج إتننكالية تكييننف
األدوات علميا ومن زيا وقدافيا وحت عخ ليا.
 -المحور السادس :عسم الت

ي

والع ج النفسي في البيئة الززاررينة خاصنة فيمنا

يتعلق بالزانب الثدافي والديني الوحدة عو التعدد المذهبي عتماد الن ريات مزنا ت
التنندخ النفسنني وحنندود التنندا خ ت مننا الت ههننات األخننرس النفسننية وا جتماعيننة
والربيننة وغيرهننا التنندخ واطسننعاس النفسنني فنني وضننعيات األزمننات ضننروريات
التكف ع بعد واليات
 المحور السابع :معيدنات الممارسنة النفسنانية العيادينة فني البيئنة الززاررينة (تكوينينةوفيفية اجتماعية نفسية مادية)...

اللجنة العلمية:
م عج مهدالية ا ستكتاب تم اختيار ععضال محكمي للزنة العلمية م عساتذة وبناحثي
من م تلننف جامعننات الننوال

مت ههنني فنني علننم النننفم العينناد ول ننم بننا فنني الممارسننة

النفس نانية العياديننة فنني م تلننف الماسسننات العموميننة وال اصننة وكل ن تحننت إتننراس علمنني
لألستاذ الدكتور جبالي نور الدين:
عمزيان وناا(جامعة باتنة)1
صالحي حنيفة(جامعة باتنة)1
بولهة عمر(جامعة باتنة)1
إبريعم سامية(جامعة عم البوالي)
تيغليت ص ل الدي (جامعة سريف )2يريوش فتيحة(جامعة البليدة)2
برغوتي توفيق (مريز البحث األغواال)
ترفة سامية (جامعة باتنة)1
بوعون سعيد (جامعة باتنة)1
بوروبة امال (جامعة سريف)2
بديعة ايت مزبر(جامعة سريف)2
يحياو حسينة(جامعة تيز وزو)
ب لمبارك سمية(جامعة باتنة)1
نفيدسة فاالمة (المريز الزامعي تمنراست)
بولسنان فريدة (جامعة مسيلة)
هام سميرة (جامعة خن لة)
ب لول صارة عتواذ (جامعة خن لة)
صليحة الد (جامعة باتنة)1
تكا بدر الدي (جامعة لسنرينة)2
وليدة مرازلة (جامعة باتنة)1
مرزولي حورية (جامعة باتنة)1
يربال م تار (جامعة باتنة)1
عزيون صالي(جامعة لسنرينة)2
سامي مد تي(جامعة لسنرينة)2
بوعون فوزية (جامعة باتنة)1
رزلي رتيد (جامعة تبسة)
سرار عار ة (جامعة باتنة)1

ما لزنة التدليق اللغو للكتاب:

عد.محمد بوعمامة  -د.عسمال رحماني  -د.عمينة النو

شروط النشر في الكتاب:
-

-

-

يمكنن الم ننارية باللغننات الننث ي :العربيننة والفرنسننية وا نزليزيننة مننا ضننرورة وجننود
مل هي عحدهما بلغة مغايرة للغة البحث ما الكلمات المفتاحية.
يزننب عن يتسننم البحننث باألصننالة والعلميننة وعن يكننون لنند تننم ن ننره منن لبنن عو تمننت
الم ارية ب في ملتد علمي
عدد صفحات البحث يزب عن تتزاوز  20صفحة و تد ع  12صنفحة بمنا فني كلن
لارمة المراجا والم حق
ا لتنزام التننام بدالننب الن ننر وهنو :الكتابننة ب ننط  Traditional Arabicللغننة العربيننة وخننط
 Times New Romanللغة األجنبية يكون حزم ال ط في يلي ما  14وبمسنافة 1سنم بني
األسنرر مننا تضن يم العننناوي ( )gras14بنندون تسننرير عمننا عنننوان المدننال يكننون بحزننم
( )gras16والمل هننات تكننون بحزننم ( )gras12مننا تنسننيق ال ننوام ب ن 2.5سننم م ن
اليمي و  2سم م بالي الزوانب.
الت مي وفق ن ام توقيق الرابرة األمريكية لعلم النفم ) (APAما كير لارمة المراجنا
في ن اية المدال وترتيب ا عبزديا بدون تهنيف و ترليم.
تحم ن واج ننة البحننث (الهننفحة األول ن ) المعلومننات التاليننة :عسننمال الم نناريي الرتبننة
العلمية الوفيفة جامعة ا نتمال عو مكان العم البلند البريند ا لكترونني رلنم ال ناتف
محور الم ارية عنوان الم ارية.
تدب الم اريات الفردية والثنارية فدط
ت ضا الم اريات للتحكيم م الرس لزنة علمية مت ههة في المزال ويتم النرد علن
المدبول من ا فدط.
للزنة التحكيم الحق في اللب تعدي ت م الباحث وعلي ا لتزام ب ا.
يتم إرسال الم ارية في ملف وورد  Wordإل البريد ا لكتروني:

psyclinique5@gmail.com
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