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  األول: اليوم برانمـــــــــــــج 

our: Jremier P du Programme 
 الفرتة الصباحية

 استقبال الضيوف                             09.00 –08.00
 اجللسة االفتتاحية                                            
 آيـات بينات من القرآن الكرمي                                              

 النشيـــد الوطنــــــــــــــــي                                                   
 أ.د اخلري قشي  كلمة السيد مدير اجلامعة 
 أ.د غراف نصر الدين   واالنسانية كلمة عميد كلية العلوم االجتماعية

 واكلي بديعةأ.د  كلمة السيدة مديرة مخبر علم النفس املرض ي وعلم النفس العصبي 
 واكلي بديعةأ.د  إشكالية امللتقى الوطني حول عرض فيديو 

 afé C-Pause قهوة اسرتاحة 10:15- 09:45
 Première Plénièreنية العلاجللسة 

 سالمة رقية املقرر:                                           دعيش أمني  د. الرئيس:  توقيت املداخلة

10:15 -10:45  Traitement des traumatismes par la 

reconsolidation des mémoires 
Dr Leïla HASSAS BOUMGHAR 

10:45 -11:15 La Santé mentale chez les jeunes travailleurs. 
 

Pr. Mohamed. Hamadouche  chef de 

service de medecine de travail   

11:15 -11:45 
 احملاول للشاب الجتماعيا-  السيكولوجي الربوفيل

 اجلزائر يف   االنتحار
 حسينة  حيياوي أ.د.

 وزو  تيزي جامعة
 

11:45 -12:15 

les troubles psychiques de l’adolescent 

rencontrés                            

en consultation pédopsychiatrique, à 

propos   

d’enquêtes sur le terrain 

 د. بكو صديق
-جامعة اجلزائر– كلية الطب   

  سهيلة خبوش د.
سطيف- عباسة عني مستشفى      

 منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقشة
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 les Ateliers du Premier Jour األول اليوم ورشات
 Atelier le Premier الورشة األوىل

 النماذج النظرية املفسرة للمشكالت السلوكية و االضطراابت النفسية لدى الشباب 
 غبويل ايمسينة : قررامل                                       د. زواين نزيهة : الرئيس توقيت املداخلة

13:30 -13:45 
أللعاب االلكرتونية والعنف املدرسي لدى املراهقني ا

 معرفية  -مقاربة سوسيو
 ريغي عقيلة  د.

 2جامعة حممد ملني دابغني سطيف

   عيدة مقاليتد.  - أ.د. رضا قجة  احنراف األحداث وإشكالية االندماج األسري 14:00- 13:45
جامعة ابتنة    

14:00 -14:15 
 العادات السلوكية غري الصحية بعد الثورة املعلوماتية

 وتداعياهتا على احلياة االجتماعية 

 .د. مليكة عرعور َعمري أ
 جامعة بسكرة

14:15 -14:30 
خصائص النفسية الضطراابت املرور إىل الفعل لدى  

 املراهق اجلانح 

 كشيح آمال
ابملؤسسة العمومية االستشفائية حسان ابدي   أ.ن

 - احلراش–

14:30 -14:45 
Obsessive compulsive disorder and 

relation to depression 
 أ.د واكلي بديعة   -ط.د سعيدي انيسة

 2جامعة حممد ملني دابغني سطيف 

14:45 -15:00 
املشكالت السيكولوجية للمراهق، عوامل الظهور  

 والنظرايت املفسرة هلا
 د. معارشة دليلة

 -2سطيف -جامعة حممد ملني دابغني 

15:00-  15:15 
العوامل النفسية املؤدية ابلشباب اىل تعاطي املخدرات 

 دراسة نظرية تشخيصية 
 دحومان ماجدة ط.د  -د. خلفة سارة 

 -2سطيف –جامعة حممد ملني دابغني 

1515: -3015: املفسرة لالنتحار عند املراهقنياملقارابت النظرية    
 ( 2) ط.د راشدة ساعد هالل – (1)ط.د بلحسني كرمية 

 ( 1) -برج بوعريريج -جامعة حممد البشري االبراهيمي 
 (2) -أم البواقي-العريب بن مهيدي جامعة 

 ـــاقــــشـــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــنـ                                  
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   Deuxième Atelier الورشة الثانية

( املشكالت السلوكية لدى الشباب )اإلدمان أبنواعه، االحنراف، االنتحار.....  

 سعيدي أنيسة  : قررامل                                        د. ذايب لبىن : الرئيس توقيت املداخلة

ملشكالت السلوكية يف الوسط املهين ) التنمر عند فئة ا 13:45- 13:30
يدانية ابملؤسسة الوطنية  م دراسة_الشباب منوذجا( 

ابلعلمة_ ألجهزة القياس واملراقبة  

 .د. صربينة سيدي صاحل.أط.د ابتسام خالف
 -2سطيف –جامعة حممد ملني دابغني 

شكلة البطالة وقلق الشباب خرجي اجلامعات على سوق م 14:00- 13:45
االعمل وسيكولوجية مواجهته   

عيسات مرمي د.  
 -2-جامعة حممد ملني دابغني سطيف

جنان كهينة ط.د-أ.د واكلي بديعة االكتئاب لدى املراهق الشارع يف االنتحار  14:15- 14:00  
- 2سطيف  -جامعة حممد ملني دابغني  

  ىاالدمان الرقمي على مواقع التواصل االجتماعي لد 14:30- 14:15
 الشباب اجلزائري

د. طبيش ميلود  -جمدوب فايزةد.  
-2-جامعة حممد ملني دابغني سطيف  

مشكلة االدمان على املخدرات لدى الشباب دراسة  14:45- 14:30
الشباب املدمن حلالتني من   

 ( 2)سهام خراط د. ( 1)بورصاص  فطيمة الزهرةد.

 ( 1) قاملة 1945ماي  8جامعة 
 ( 2) سكيكدة 1955أوت  20جامعة 

 اإلدمان على االنرتنت واحللول املقرتحة للحد من هذه  15:00- 14:45
اب املشكلة السلوكية لدى فئة الشب  

 

 د. حليمة ضيف )1( أ.زكية خنونة )2( 
 جامعة حممد ملني دابغني سطيف-2- )1( 

 جامعة لونيسي علي –البليدة- )2(

بقاملة  لدى طلبة كلية العلوم االجتماعيةالتنمر اإللكرتوين  15:15  -15:00  

- دراسة ميدانية على طلبة السنة األوىل علوم اجتماعية 
 - جبامعة قاملة

إغمني نذيرة  أ.د. - بوذراع رمحة ط.د.  

بقاملة 1945ماي  8جامعة   

1515: -3015: لتطبيقات   االغرتاب النفسي الناجم عن االستخدام املفرط 
 مواقع التواصل االجتماعي من طرف الشباب يف ظل

 الوسائط اجلديدة

نوال سعدون أ. -  رمي الفول د.  

جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة   

 ـــاقــــشـــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــمنـــ
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 Troisième Atelierالورشة الثالثة
، الفصام، الوسواس القهري،  PTSDاالضطراابت النفسية لدي الشباب )االكتئاب، االضطراب مابعد الصدمة 

 الفوبيا...( 
 قويدرات السعيد : قررامل                            د.أومليلي محيد ة: شرئيس الور  توقيت املداخلة

مستوى إدراك أساتذة التعليم اإلبتدائي الشباب للضغط  13:45- 13:30
دراسة ميدانية على مستوى مدارس لوالية  - النفسي

 -قاملة

 أ.د إغمني نذيرة -.د سفيان بريناتط
 جامعة قاملة 

الوالدي دراسة اكلينيكية اآلاثر النفسية للتسلط  14:00- 13:45
 للمتأخرين يف الزواج من االانث 

 د. مساح بشقة –د. سومية بن ملبارك 
 -1ابتنة  –جامعة احلاج خلضر  

 د. القص صليحة -أ.د شينار سامية السلوكية ومشكالهتا الوسواسية الشخصية اضطراب 14:30- 14:15
 -1ابتنة  –جامعة احلاج خلضر  

 االستجابة االكتئابية لدى األطفال واملراهقني املصابني 14:45- 14:30
-ابلسرطان بني ضرورة التشخيص والتكفل النفسي 

 - عرض حالة عيادية

 د. بوروبة آمال
 -2سطيف –جامعة حممد ملني دابغني 

 د. آمال فاسي  -ط.د بلهامل بالل إدمان املهلوسات يف الوسط الشباين 15:00- 14:45
 -2سطيف -دابغني جامعة حممد ملني 

من النفسي وعالقته ابالضطراابت النفسجسمية لدى عينة  األ 15:15- 15:00
 من طالب

د. حاسم أمحد اجلزار -د. كرمية بوغازي  
 (1)أخصائية نفسانية مبستشفى احلكيم عقيب قاملة

 (2) -ليبيا –كلية الرتبية جامعة مصراتة 
مقاربة حتليلية –الشباب واملشكالت النفسية االجتماعية   15:30  -15:15

 -للواقع الراهن 
 ( 2)أ.د حبري صابر  -(1)د.خرموش مىن

 ( 1) -2سطيف –جامعة حممد ملني دابغني 
 (2)املركز اجلامعي بريكة 

15:30 -15:45 الضغط النفسي واالكتئاب وعالقتهما جبودة احلياة لدى  
 الطالب 

 ط.د حلحيط رانيا  -د. بنب شويف بشرى
 سكيكدة 1955أوت  20جامعة 

 ــاقــــشـــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــ منــــ                                  
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 11/01/3202 :ثايناليوم البرانمـــــــــــــج  
3/2021/011 : ourJeuxiéme du DProgramme  

 Atelier   Premierاألوىلالورشة 
 العالجات النفسية احلديثة و أساليب التكفل ابلشباب 

  د.عيساوي فلة : قررامل                                  أ.د حبري صابر  الرئيس:  توقيت املداخلة

09.00 -09.15 
فاعلية برانمج معريف سلوكي للتخفيف من اعراض االكتئاب 

 -دراسة ميدانية -  لدى الشاابت
 أ.د وانس أمزاين -عراس د. حممد 

 -1ابتنة–جامعة احلاج خلضر 

09.15 -09.30 

يف خفض أعراض   MBSR فاعلية التدريب على تقنيات
 الضغط املدرك لدى الشباب املدمن

على تعاطي املخدرات )دراسة جتريبية على عينة من الطلبة 
 .اجلامعيني املتعاطني للمخدرات(

 د. بيوض زبيدة -د. بوعزة رحبة
 جامعة قاصدي مرابح ورقلة

09:30 -09:45 
ودورها يف التخفيف من حدة اضطراب  EMDR تقنية

 إجهاد ما بعد الصدمة لدى
 -حالة عيادية -املراهقني ضحااي اإلساءة اجلنسية

 د. فضيلة عروج
 جامعة أم البواقي 

09:45 -10:00 
االسرتاتيجيات الوقائية والعالجية للحد من ظاهرة  

 العنف الشباين يف الوسط املدرسيانتشار 
 أ.د كوكب الزمان بلريدوح -ط.د سارة العدوايل 

 جامعة أم البواقي 

10.00 -10.15 
 يف عالج اخلوف املرضي  EFTفعالية تقنية احلرية النفسية

 -Ailurophobia فوبيا القطط -دراسة حالة

 

 أ.د واكلي بديعة  -ط.د السعيد قويدرات
 -2سطيف –دابغني جامعة حممد ملني 

10.15 -10.30 
 

العالج النفسي لأللكسيتيميا كوقاية من االضطراابت  
 النفسية عند الراشد

 أ.د دهان آمال  -ط.د منرية بريغت
 - عنابة-جامعة ابجي خمتار 

10.30 -10.45 
 أ.ن خرشي رانية   –أ.ن  تيس المية  التكفل ابضطراابت التعلق واالدمان

 -سطيف–مستشفى مكافحة السرطان 

10:45 -11:00 
إدمان األنرتنيت وآاثره النفسية واالجتماعية على  

 الشباب اجلامعي
 د. بن دعيمة لبىن 

 -2سطيف–جامعة حممد ملني دابغني 

 ـــاقــــشـــــــــــةـــــــــــــــــــــــمنـــ                                   
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  Deuxieme Atelier ثانيةالورشة ال
  الوقاية من االضطراابت النفسية عند الشبابو  اسرتاتيجيات تعزيز الصحة النفسية

 بوفاسة صفية د.  املقرر:                                   د. خرموش مىن رئيس: ال توقيت املداخلة

09.00 -09.15 
اسرتاتيجيات التكفل ابلشباب املدمن على تعاطي  بعض 

 األدوية النفسية )بعض احلاالت أمنوذجا(. 

 ( 2)ط.د أوليدي ربيعة  -(1) د. ختة خدجية 
جامعة محة خلضر   -(1)جامعة قاصدي مرابح ورقلة 
 (2) الوادي

09.15 -09.30 
مستوى الذكاء االجتماعي وتعزيز الصحة النفسية لدى  

 ؟اجلامعيني. أية عالقةالطلبة 
أزد بغول زهري  -أ.د نور الدين بوعلي  

- 2سطيف –جامعة حممد ملني دابغني   

09:30 -09:45 
قراءة ألهّم اسرتاتيجيات تعزيز الصحة النفسية يف الوسط  

 الشبايب
ط.د بوعمامة منال  -أ.د واكلي بديعة  

- 2سطيف –جامعة حممد ملني دابغني   

نفسي إجيايبحنو عالج  10:00- 09:45  
 د. سارة حجاب

- 2سطيف -جامعة حممد ملني دابغني   

 دور اجملتمع اجلزائري يف الوقاية الشباب من املخدرات 10.15- 10.00
د. زواد رشيد -أ.د رحايل حجيلة  

 املركز اجلامعي تيبازة
10.15 -10.30 

 
األسلوب العاطفي وأثره يف رعاية الشَّباب وتوجيههم يف  

النبويضوء املنهج   

 د. زيد مليكة
-الوادي–جامعة محة خلضر   

10.30 -10.45 
 مقاربة سوسيونفسية لتفسري االضطراب السلوكي

-ظاهرة تعاطي املخذرات منوذجا-  

 د. لطيفة طبال  -د. الفضيل رتيمي
-2البليدة –جامعة لونيسي علي   

10.45  – 1.00 
اين لدى السيرب  لإلدمانالسياق النفسي واالجتماعي 

 الشباب  
د لعوامري أمحد شريف ط. –د. زكراوي حسينة 

 يونس

 ـاقــــشـــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــنـــ
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  AtelierTroisieme لثةلثاالورشة ا
 املشكالت واالضطراابت النفسية لدى الشباب

                                      زكراوي حسينةد.  املقرر:      خلفة سارة           د. الرئيس:  توقيت املداخلة

09.00 -09.15 
Les troubles psychocognitifs et 

comportementaux associés 

à la consommation de cannabis chez les 

jeunes 

 د. جنيدي فايزة
 2جامعة سطيف 

09.15 -09.30 
 (2)ط.د قنيفي مالك -(1)د. عفاف وسطاين     - دراسة حتليلية-إدارة األزمات السلوكية لدى املراهق 

 ( 1)-2سطيف-دابغنيجامعة حممد ملني     

 ( 2)2جامعة اجلزائر                           

09:30 -09:45 
– األنرتنت وأثرها على االحنراف اجلنسي لدى الشباب 

 دراسة ميدانية

إمساعيل ميهويبأ.د  -ط.د وهلة سامية  
 جامعة حممد البشري االبراهيمي

   برج بوعريريج

09:45 -10:00 
واالجتماعية الكامنة وراء فكرة حماولة األسباب النفسية 

 على االنتحار لدى الشباب 

 ( 2)عليوة مسية  - (1)د.سعيدي عتيقة
 (1) -1ابتنة -جامعة احلاج خلضر

 (2) -2سطيف –جامعة حممد ملني دابغني 

10.00 -10.15 L’alcool et la drogue et le tabac chez les 

jeunes 

 

Gassaa Khawla 

Ouchenane Hakima 

Université 20 Août 1955 Skikda 

 
10.15 -10.30 

 
أثر البطالة على ظهور املشكالت السلوكية والنفسية لدى 

 الشباب البطال
 د. ذايب لبىن 
 -2سطيف –جامعة حممد ملني دابغني 

10.30 -10.45 
سلوك التنمر االلكرتوين يف أوساط املراهقني )املفهوم،  

 اسرتاتيجيات املواجهة(اآلاثر، 
 ط.د فرحي صابر -د. فلة عيساوي

 -2سطيف   –جامعة حممد ملني دابغني 

10:45 -11:00 
 -دراسة حتليلية-العنف املدرسي لدى املراهقني 

 

 د. ميينة بوبعاية )1(  د. حيي أحالم )2( 

 جامعة حممد  بوضياف ، املسيلة )1(   
 ( 2) برج يو عريريج -امعة حممد البشري اإلبراهيمي ج

 اقــــشـــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــمنــــــ                                   
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 امللصقــــــــات:عرض 

 ولقب الباحثسم ا عنوان امللصق الرقم
 بوبكر طبال بن د.ط -فوزية بوسعدية د.ط خصوصيات التوظيف النفسي لدى احلدث اجلانح 01

 قورة ندير            ط.د  حنراف يف الوسط املهين: مظاهره وتدابري التصدي.الاظاهرة  02

 ط.د سلسبيل بن قاسم  -ط.د هبة لعرابة  . -دراسة حتليلية -العنف املدرسي لدى املراهقني  03

 ط.د ذيب فريدة  -ط.د قعرية وردة املراهقنياإلدمان على املخدرات وظهور السلوك اإلجرامي لدى  04

دور مؤسسات اجملتمع يف الوقاية من ظاهرة املخدرات يف الوسط  05
 املدرسي 

 ط.د فرجاين دحمم

فاعلية التدريب على اليقظة الذهنية كمدخل سلوكي جديل يف عالج  06
يسبوك كنموذج( لدى الشاب ااالجتماعي )الف إدمان مواقع التواصل

 اجلامعي
 ط.د مجال أونيسي

أهم املشكالت النفسية والسلوكية املنتشرة لدى املراهقني يف الوسط  07
 ط.د ابشوش صربينة  -ط.د العيدايل الياس املدرسي 

 ط.د غبويل ايمسينة  –سالمة رقية  ط.د الصحة النفسية وعالقتها ابإلدمان الرقمي لدى الشباب اجلزائري  08

 

 التوصياتقراءة 
 توزيع شهادات املشاركة 

 اختتام فعاليات امللتقى الوطين 
 

-  


