
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف 
 مركز المساعدة النفسیة الجامعي

 بــــــــــــــن یزار فـــــــــــــــریدة: األستاذة

الوحدة العلم�ة 

دعـــــــــــــــــــــــــــــوة 
- إ� حضور فعال�ات الجلسة 2�� مركز المساعدة النفس�ة الجام�ي األستاذة بن يزار ف��دة دعوة األساتذة جامعة سط�ف -

  العلم�ة حول موض�ع:

الموجة الثالثة من العالجات السلوك�ة المعرف�ة 

ام، المساءلة النقد�ة واألسس الفك��ة ف  العالج بالتقبل واالل�ت

ي يؤطرها الدكتور:  بوثلجة نب�ل  اليت

ي ستعقد بتار�ــــخ:      09:00 بمقر المركز ابتداء من الساعة 2021 أف��ل 11اليت
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اف د. بوثلجة نب�ل  إ�ث
 

تقد�م: 
 

ف المؤط��ن لل�فالة النفس�ة  ي تبناها ف��ق الممارسني ي ظل األهداف اليت
ي إطار �شاطات المركز، و�ف

�ف

ي �شكل ��ث الثقافة النفس�ة إحدى أهم أهدافها وأول��اتها �� ف��ق المركز دعوة  واالرطفون�ة واليت

ي تدور حول الموجة الثالثة من العالجات  ف إ� حضور فعال�ات الجلسة العلم�ة اليت األساتذة الجامعيني

ي عرفت تطورا ملحوظا خصوصا من ناح�ة الفعال�ة، اختصار الوقت  ة اليت السلوك�ة المعرف�ة، هذە األخ�ي

ي ....الخ 
ي المجال الس�كوسومايت

والتكال�ف ومع مختلف أنواع االضطرابات النفس�ة، �ف

ي ترتكز ع� مفهوما  الغا�ة من هذە الجلسة كذلك هو تناول خصائص هذا الن�ع من العالج النف�ي اليت

ي طرحها الباحثون والممارسون ع�ب وسائل التواصل  ام، ح�ث مهدت بعض اآلراء اليت ف التقبل واالل�ت

ي ظاهرها مع مبادئ 
ي �ف

ي تلت�ت ي �قوم عليها واليت االجتما�ي حول مصدر هذە الن�ع من العالج والمبادئ اليت

عقائد�ة، ينظر البعض إليها أنها أساس ومهد لهذا العالج. من هنا جاءت فكرة هذا اللقاء العل�ي لتقد�م 

ف ما هو عقائدي وما هو   التوض�حات حول هذا اإلشكال عن ط��ق النقد والتحل�ل للبديه�ات األول�ة بني

غ�ي ذلك. 

 
 
 

جلـــــــــــــــــــــسة علمـــــــــــــــــــ�ة 
 



 
 

 

نامج  ال�ب

 

 المفهوم والتار�ــــخ
ام ف  أسس العالج بالتقبل واالل�ت

ام ف  خصائص العالج بالتقبل واالل�ت

ي المقار�ة 
المفاه�م األساس�ة �ف

، المصفوفة، التج��ة الحس�ة والتج��ة العقل�ة أو األطر  ي
، العزل المعر�ف ي

االلتحام أو التداخل المعر�ف

 العالئق�ة

ام  ف مراحل العالج بالتقبل واالل�ت

، الذات كمالحظ ، التقبل، الوقت الحا�ف ي
 إزالة الدمج المعر�ف

 العالقة العالج�ة والق�م

 الو�ي ال�امل

 نقد النظ��ة

 

 

 
 

 

 


