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centrepsychologique.dz@gmail.com  
    

في التفاعل مع المريض، فن صياغة األسئلة  العالج، أسلوب المعالج
الحوارية، إكتشاف وتعرف األفكار اآللية، أساليب اختبار تحدي 
األفكار اآللية، السجل اليومي لألفكار غير السوية وقائمة األنشطة 
األسبوعية، األساليب السلوكية والواجبات المنزلية، تنمية المهارات 

مهام السلوكية، مسار العالج االجتماعية والتفاعلية وأهمية ال
وخصائصه ومدة البرنامج العالجي، التنبه لخطر االنتحار وإجراءات 
حماية المريض، تدريب عملي وفردي على ممارسة اإلجراءات 

 .......العالجية في الجلسات

إلى  %10يحصل المشاركون في الدورتين على تخفيضات من  •
15 %   

 رة بأسبوعينتسدد رسوم االشتراك  قبل موعد الدو •

" يحصل المتدربون على شهادة معتمدة من الرابطة المصرية  •
 "رانم

للتسجيل الرجاء االلتحاق في أقرب وقت بالمركز المتواجد  •
( الطابق األول  2مسكن عمارة أ  410حي : على العنوان التالي

Ecotec باتنة) مقابل الخطوط الجوية الجزائرية 

 033814469: االتصال بـ :للمزيد المعلومات  •
E-mail : centrepsychologique.dz@gmail.com  

  
������ ���	
ذة �
 ا�
sousou_abibsi@yahoo.fr  
http://www.arabpsynet.com/mailinglist/ConsMailingList.asp 
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http://www.arabpsynet.com/cv-( *�ج أر��  )��ت. د. ا$�اف أ
cv.htm-psychologists/Farag  (علم النفس ألخصائيي وأساتذة  

دورة ا�/��ا�ت (  ا�,-ج ا��,�*� ا��+�آ� *�دورتين تدريبيتين 
  2009ديسمبر  29إلى  21من  )ا��
��	 ودورة ا�آ34�ب

د���<�  24-23-22-21: دورة ا/��ا� ا��+�ك ا��
��: ا�7ورة ا�و�6
2009   

تعريف وتشخيص وتصنيف وعالج االضطرابات الوظيفية للسلوك 
التقلصات المهبلية، وآالم : الجنسي، وهي تتضمن بالنسبة لإلناث

... الجماع، ونقص الرغبة الجنسية، واضطراب الوصول إلى النشوة
ب االنتصاب واضطرابي سرعة اضطرا: كما تتضمن بالنسبة للذكور

  .القذف والقذف المتأخر والقذف اإلرتجاعي

	���Aج ا�آ34�ب: ا�7ورةا�-Bو C�DE� د���<�  29- 28-27-26: دورة
2009   

تعريف االكتئاب، والمحكات التشخيصية وفقا للدليل التشخيصي 
واإلحصائي الرابع، النظرية المعرفية في عالج االكتئاب، المخططات 

في فئاتها الست ليونغ، كيفية عمل المخططات التشويهية  16الـ 
في  Beckونشاطها عند التعرض للضغوط واألزمات، منحى بيك 

/ الكل أو ال شيء( عالج االكتئاب، العمليات المعرفية التشويهية 
  ، مداخل العالج، شخصية المعالج وإستراتيجية ...)المبالغة / التعميم

                  

Arabpsynet Psychiatrists 
 

 
 

Arabic Edition 
 http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Ar.asp 

English Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.asp 

French Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Fr.asp 

 

Arabpsynet Psychologists 
 

 
 

Arabic Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.Ar.asp 

English Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.asp 

French Edition 
.Fr.aspGists-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy  
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www.arabpsynet.com/Congress/CongJ23BCTbatnaAg.pdf 
 
 
 
 


