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 %وزن المجال  تفصيل المجاالت الرئيسة المجاالت الرئيسة

 

 

معارف ذات الالمجال الرئيس األول: 

 صلة بالتدخل االجتماعيال

 : أعالم ونظريات في علم االجتماع1. المجال الفرعي 1.1

 التنظيمات -المدرسة  -: التربية : سوسيولوجيا1. المجال الفرعي 1.1

 الهشاشة والفقر -سوسيولوجيا: العائلة  :1. المجال الفرعي 1.1

 

03 % 

 

معارف ذات الالمجال الرئيس الثاني: 

 صلة بالتدخل النفسيال

 

 : أعالم ونظريات في علم النفس1. المجال الفرعي 1.1

  ()النمو: علم النفس الطفل والمراهق 1. المجال الفرعي 1.1

     : علم النفس االجتماعي                1. المجال الفرعي 1.1

 
03 % 

 

معارف ذات الالمجال الرئيس الثالث: 

 صلة بالتدخل الصحيال

 

 علم النفس المرضي: 1المجال الفرعي  .1.1

 : سوسيولوجيا الصحة والمرض واالنحراف1. المجال الفرعي 1.1

 الحماية االجتماعية والصحية: 1. المجال الفرعي 1.1

 
03 % 

 

المجال الرئيس الرابع: فلسفة القيم 

 والتشريع

 

 : نظريات العدالة والمساواة1. المجال الفرعي 1.1

 : نظريات الحق والواجب 1. المجال الفرعي 1.1

 السعادة وجودة الحياة والجمال : نظريات1. المجال الفرعي 1.1

 
03 % 
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 مراجع مقترحة

 :باللغة العربيةمراجع  .1

 .   0212لى، بيروت، بودون ريمون وفّيول رينو، الطرائق في علم الاجتماع، ترجمة مروان بطش مجد املؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة ألاو  (1

 .0222دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية،  زكريا، ترجمة فؤادأفالطون، الجمهورية،  (0

 جان، علم النفس والتربية، ترجمة محمد بردوزي، أفريقيا الشرق، املجلس الوطني لحقوق إلانسان، بدون تاريخ. بياحي (3

 .1791ديوي جون، املدرسة واملجتمع، ترجمة أحمد حسن الرحيم دار مكتبة الحياة، الطبعة الثانية، بيروت،   (2

 .1793إلاسكندرية، ركس جون، مشكالت أساسية في النظرية الاجتماعية، ترجمة محمد سعيد فرح وآخرين منشأة املعارف،  (5

  .0217جون راولز، نظرية في العدالة، ترجمة رضوان العيادي، دار الكتاب الجديد املتحدة،  (6

 .1713، الثانية، بيروت(، الطبعة 32بية ماذا أعرف؟ )روكالن موريس، املناهج في علم النفس، ترجمة علي مقلد، املنشورات العر  (9

 .0221مختار، حسن محمد أحمد، إلادارة الاستراتيجية: املفاهيم والنماذج، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة،  (1

 ون تاريخ.هشام محمد غراب، علم النفس النمو: من الطفولة إلى املراهقة، دار الكتب العلمية، بيروت، د (7

 0225كانط ، تأمالت في التربية، تعريب وتعليق محمود بن جماعة دار محمد علي للنشر، تونس،  (12

 دار الجمل الطبعة ألاولى، دون تاريخ. بدوي، منشوراتايمانويل كانط، أسس ميتافيزيقا ألاخالق، ترجمة عبد الغفار مكاوي، مراجعة عبد الرحمان  (11

 .0210رجمة سعاد شهرلي حرار ، املنظمة العربية للترجمة  والنشر، بيروت، الطبعة ألاولى، جون ستيوارت ميل،  النفعية ، ت (10

 .1753النهضة املصرية، الطبعة ألاولى، القاهرة،  ألاخالق، مكتبةتوفيق الطويل، مذهب املنفعة العامة في فلسفة  (13
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 مراجع باللغة الفرنسية:. 2

1) Bourdieu (Pierre), Questions de la sociologie (Paris, les éditions de Minuit, 1984). 

2) Aristote, Ethique à Nicomaque, trad. J.Voilquin, ( Paris :éd. G F flammarion, 1992). 

3) Bourdieu et al, le métier de sociologue (Bordas, 1968). 

4) Cherkaoui (Mohamed), Sociologie de l’éducation (Que sais-je, PUF, Ebook, Huitième édition).  

5) Combessie (Jean Claude), la méthode en sociologie (Paris, La découverte, cinquième édition, 2007). 

6) Denise Jodelet, Les représentations sociales (Paris, Presses Universitaires de France, 2003). 

7) Durkheim (Emile), les règles de la méthode sociologique (Paris, Flammarion, collection champs classiques, 2019). 

8) Granger (G), Pensée formelle et science de l’homme (Paris, Aubier Montaigne, 1967). 

9) Jacqueline Barus-Michel, Eugène Enriquez, André Lévy, Vocabulaire de psychosociologie, Références et positions (éd. Eeres, 2016). 

10) Dumas. E. Jean,  Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. (Groupe de boeck buxelles 2007). 

11)  Lebovici (Serge), René Diatkine, Michel Soulé , Nouveau traité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (Paris, Presses Universitaires de 

France, 2004). 

12)  Carré (Philippe), Fabien Fenouillet , Traité de psychologie de la motivation : Théories et pratiques (Dunod , 2009). 

13) Jean Paul Resweber, La philosophie des Valeurs (Paris : éd. P.U.F ( Que sais- je), 1ére édition, 1992). 

14) Pierre Bonjour, Introduction à la démarche éthique dans le travail social ( Paris : éd. Eres, 2017).   
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https://www.cairn.info/publications-de-Denise-Jodelet--9485.htm
https://www.cairn.info/les-representations-sociales--9782130537656.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jacqueline-Barus-Michel--10205.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Eugène-Enriquez--3111.htm
https://www.cairn.info/publications-de-André-Lévy--10211.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Serge-Lebovici--10633.htm
https://www.cairn.info/publications-de-René-Diatkine--10519.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Michel-Soulé--3132.htm
https://www.cairn.info/nouveau-traite-de-psychiatrie-de-l-enfant-et-de-l--9782130545576.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Philippe-Carré--49399.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Fabien-Fenouillet--52805.htm
https://www.cairn.info/traite-de-psychologie-de-la-motivation--9782100515837.htm

