
برنامج الملتقى الوطني تعزيز الصحة النفسية في 
 والنتائج الوسط المهني اآلليات

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  2جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية

  

 مخبر علم النفس املرض ي وعلم النفس العصبي

 
 

 

 

 

  

 

 2422ديسمبر  40ألاحد يوم: 

 40قاعة املحاضرات املدرج رقم 

 للملتقىسيم إلافتتاحية ااملر 

 ضيوف الجامعة استقبال 0088-0088

 بينات من الذكر الحكيم آيات 00-00.8

 النشيد الوطني 00.8-00.8

 مدير الجامعة .د/الخير قش يأ :امللتقى الوطني وافتتاحكلمة ترحيبية  00.8-00.8

 وإلاجتماعيةعميد كلية العلوم إلانسانية  أد/غراف نصر الدينكلمة السيد عميد الكلية:  00.8-00.8

مخبر علم النفس املرض ي وعلم النفس  ةكلمة السيدة مدير  8088.-00.8

 أ.د/واكلي بديعةالعصبي: 

 املخبررة مدي

 رئيس امللتقى د.خرموش منىكلمة علمية حول امللتقى:  80.8.-8088.

  عرض فيديو عن إشكالية امللتقى 80.8.-80.8.

 إستراحة
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 إستئناف الجلسات العلمية

 مقرر الجلسة: د.يوسفي حسينة   رئيس الجلسة: أ.د بحري صابر د(       54.01-4..0)الجلسة الرئيسية ألاولى

 عنوان املداخلة املؤسسة املتدخل

 د0بن رامي مصطفى

 أ0مصداع صبرينة

الصحة النفسية رؤى ونظريات محاولة للتدوين من أجل بيئة مهنية  جامعة برج بوعريريج

 سليمة

 الفضيل رتيمي أ0د

 أ0د لطيفة طبال

لونيس  .جامعة البليدة جامعة 

 علي

 جودة الحياة املهنية كآلية لصحة املورد البشري النفسية 

 أ0د بلوم إسمهان

 ط0د وليد حمادي

 .8جامعة باتنة 

 جامعة الوادي

 ثقافية الوهن املنظمي " الصيغة النظامية للمضايقة

ردود ألافعال املعرفية، الانفعالية، والسلوكية نحو غياب العدالة  سكيكدة ..0.أوت  8.جامعة  دميروح عبد الوهاب

 التنظيمية

 أ0د جوادي يوسف

 أ0د قش ي إلهام

تعزيز الصحة النفسية من خالل التصميم ألارغنومي السليم لبيئة  جامعة محمد خيضر بسكرة

 العمل

 د0عبد الرحمن بودهري 

 د0عائشة عماري 

الشريف بوشوشة املركز الجامعي 

 أفلو–

 التوافق املنهي لدى أساتذة التعليم الثانوي 

 مناقشة عامة

 

 مقرر الجلسة: د.حمزة عثماني د(             رئيس الجلسة: د.بن رامي مصطفى 52.44-54.01الجلسة الرئيسية الثانية)

 عنوان املداخلة املؤسسة املتدخل

 د0توفيق بوخدوني

 أ0د صيفور سليم

محمد الصديق بن يحي جامعة 

 جيجل

 إلاضطرابات النفسية وألامراض املهنية في بيئة العمل

د0أسية /د0زهرة بختاوي 

 بوراس

 ..0.أوت  8.جامعة /جامعة أدرار

 سكيكدة

 جودة حياة العمل كمدخل لتعزيز الصحة النفسية

 د0فاس ي أمال

 د0بوعالية شهرة زاد

 .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 الطارفجامعة 

 إضطرابات الشخصية وتأثيراتها على املجال املنهي للفرد

إلاضطرابات السيكوماتية لدى املمرضين في ضوء املتغيرات  جامعة سيدي بلعباس د0بوحارة هناء

 الديمغرافية

د0محمد ألازهر 

 د0سليم حمي/بالقاسمي

دور برامج الصحة النفسية املدرسية في الوقاية من إلاضطرابات  جامعة برج بوعريريج

 السلوكية وإلانفعالية في البيئة املدرسية

ألامراض النفسية املهنية أسباب إنتشارها واليات مواجهتها ودور  جامعة املسيلة د0دوباخ قويدر

 املختص النفس ي في مجالها

 مناقشة عامة
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 مقرر الجلسة: د.جنيدي فايزة     بوعلي نور الديند.أ.د(             رئيس الجلسة:  44..5-52.44الرئيسية الثالثة) الجلسة

 عنوان املداخلة املؤسسة املتدخل
Dr.Salah NOUIOUA 

Abbas KARRAB 

Université Sétif 2 Compétences émotionnelles des enseignants dans 

le milieu professionnel. 

Dr BAKHOUCHE 

Souheyla 

Pr BEKKOU seddik 

médecin spécialiste en pédopsychiatrie 

au service de pédopsychiatrie de 

l’Etablissement Hospitalier Spécialisé 

(EHS) en psychiatrie KRARIA 

Slimane, Ain Abessa, Sétif 

la faculté de médecine d’Alger et 

praticien pédopsychiatre au service de 

pédopsychiatrie de l’EHS en 

psychiatrie Mahfoud BOUCEBCI, 

Chéraga, Alger 

“le stress chez les professionnels qui travaillent 

avec les personnes autistes” 

              أ0د مليكة عرعور َعمري 

       ط0د عيدة مقالتي

 Job alienation in the Algerian institution محمد خيضر بسكرةجامعة 

 How can learning a foreign language boost the املركز الجامعي بريكة  د0دبابي محمد

mental health ? The virtue of being a bilingual 

employee 

Boutabba samira. 

Larit bachir 

Badji Mokhtar university  annaba psychological,social and physicalsideeffects of 

shift work 

 مناقشة عامة

 

 مقرر الجلسة: د.معارشة دليلة بوروبة أمالد(             رئيس الجلسة: د. 4..51-50.44الجلسة الرئيسية الرابعة)

 عنوان املداخلة املؤسسة املتدخل

 الصحة النفسية في التشريع الجزائري  جامعة برج بوعريريج د0حمزة عثماني

 بولبداوي علي د0

 حمر العين عبد الرزاق0

 جامعة البويرة

 جامعة مولود معمري تيزي وزو

 الوقاية من ألاخطار النفسية وإلاجتماعية في العمل0

تلميذ( وأثرها على مستوى الصحة -العالقة البيداغوجية)أستاذ جامعة خميس مليانة دهوادف رابح

 النفسية لدى أساتذة التعليم الثانوي 

 أثر إلاستغراق الوظيفي على الصحة النفسية للعامل بسكرة جامعة/املركز الجامعي بريكة ط0د شنة محمود/د0حاتم سماتي

 د0شريبط محمد الشريف

 د0تهنتي هالة

 جامعة باجي مختار عنابة

 جامعة الطارف

 مصادر الضغط النفس ي لدى عمال املناوبة

 إلانحراف الوظيفي كمشكلة تنظيمية في بيئة العمل جامعة تبسة د0عناق جمال/زاوي إبراهيم د0بن

 استراتيجيات التسيير املعرفي لضبط الانفعاالت في الوسط املنهي .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف  د0بوروبة أمال

 ط0د لبنى سناني

 د0بوعطيط جالل الدين

 تحقيق التوافق املنهي لدى العامل في املؤسسات التنظيميةعوامل  سكيكدة ..0.أوت  8.جامعة 

 د0علي فارس

 ط0 د0 محمد إسالم عماري 

املدرسة العليا لألساتذة الشيخ محمد 

 جامعة املدية/البشير إلابراهيمي، القبة

الصالبة النفسية لدى ألاساتذة املصابين بارتفاع ضغط الدم وعالقتها 

 دراسة ميدانية ببعض املتغيرات:

 مناقشة عامة
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 ضيف وحيدةمقرر الجلسة: د. د(    رئيس الجلسة: د.سيدي صالح صبرينة 52.44-54.01) 45الورشة ألاولى قاعة املناقشات رقم 

 عنوان املداخلة املؤسسة املتدخل

 د0 لواتي عبد السالم  

 د0مداس ي لطفي

دور النشاط الرياض ي الترويحي في تعزيز الصحة النفسية  في  .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية  -الوسط املنهي الجامعي 

 نموذجا   .8والرياضية جامعة سطيف 

 د0براهمية إبراهيم

 د0بروش عبد هللا

 جامعة الشيخ العربي التبس ي تبسة

 سكيكدة ..0.أوت  8.جامعة 

 مخاطر الاضطرابات النفسية في مكان العملآليات الوقاية من 

 أ0د خرباش هدى

 د0طواوزة عبد الصمد

الاحتراق الوظيفي ونوعية الرعاية الصحية لدى املمرضين في  .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 بعض املستشفيات بوالية سطيف

 د0خنونة زكية

 د0شعبان مجدوب

مراض السيكوسوماتية من خالل الدعم التنظيمي الوقاية من ألا  .8جامعة لونيس ي علي البليدة 

 في الوسط املنهي

 ط0د السعيد قويدرات

 بديعة  واكليأ0د 

 استراتجيات مواجهة الضغوط لدى أعوان الحماية املدنية .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 صدوقي يمينة

 بن دشاش نادية

  النفس ي باالحتراقجائحة كورونا و عالقتها  .8جامعة فرحات عباس سطيف 

 املعيقات التنظيمية للصحة النفسية في البيئة املهنية جامعة باجي مختار عنابة دزاير هريو   د0

 د0بلهي: بلهي حسينة

 د0عسلي سمرة

 جامعة باجي مختار عنابة

 .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 إشكالية الاغتراب الوظيفي في الوسط املنهي 0

 مناقشة عامة

  

 مقرر الجلسة: د.خلفة سارة علطي صوفيا د(    رئيس الجلسة: د. 52.44-54.01) 42الورشة الثانية قاعة املناقشات رقم 

 عنوان املداخلة املؤسسة املتدخل

 د0جنون وهيبة

 د0سماي فايزة

 .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 .8جامعة قسنطينة 

 متالزمة إلارهاق املنهي أو إلاحتراق النفس ي

 د0وزوالغ رتيبة

 د0حسين خرفان

دراسة ميدانية -مصادر ضغوط لدى معلمي الطور إلابتدائي سكيكدة ..0.أوت  8.جامعة 

 بمقاطعة عنابة سكيكدة

 ط0د/ قيرواني صباح

 د0قيرواني زهية

 .جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

 .جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

دراسة مقارنة لطلبة  -الصحة النفسية للطلبة الجامعيين

 املاستر والدكتوراه

 د0عباوي الزهرة

 ط0د زرارقة نور الدين

 .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة

واقع الصحة النفسية لألم العاملة في ظل ازدواجية ادوار 

 املرأة في املجتمع الجزائري0

Dr.kaour fatma imene  universite de Annaba la sante psychologique chez les chefs de 

departement au facultes des sciences humaines a 

l universite de Annaba 

 -مقاربة تحليلية-مؤشرات الصحة النفسية في العمل املركز الجامعي بريكة د0جمال بصيري 

 د0علطي صوفيا

 د0يسعد فايزة

 ملرأة وتأثيره على صحتها النفس يعمل ا .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 
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 -مفهومه اسبابه ومصادره -الاجهاد في العمل سكيكدة ..0.أوت  8.جامعة  د0بوبكر عائشة

 مناقشة عامة

 

 مقرر الجلسة، برجي شاكر فاس ي أمال(             رئيس الجلسة: د.52.44-54.01الورشة الثالثة قاعة املطالعة ر)

 املداخلة عنوان املؤسسة املتدخل 

 يمينة بوبعاية 0د

 ط0دعتيقة بابش

 جامعة برج بوعريرج

 جامعة املسيلة

درجة إلاحتراق النفس ي وعالقته بكل من الذكاء الروحي والرضا 

الوظيفي لدى عينة من املمرضات باملركز إلاستشفائي سليمان  

 عميرات باملسيلة

 ، اية عالقة ؟النفس ي، الصحة النفسيةالامن  .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف  د0معارشة دليلة

 أوشيش الجودي-د

 ط0د بوعمارة طارق 

واقع خدمات الصحة النفسية في الوسط املنهي والطرق تجسيدها  جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية

 في الواقع املنهي  في البيئة الجزائرية0

 د0شيخاوي صالح الدين

 د0حمامي فريد

 جامعة برج بوعريرج

 زوجامعة تيزي و 

 مستوى  التوافق املنهي لدى موظفي الجماعات إلاقليمية

 دراسة ميدانية

 أ0د رحالي حجيلة 

 ط0د مير مولود

 ظروف العمل الفيزيقية : بين النظري والواقع املركز الجامعي تيبازة

 بداوي سميرة 

 د0 قرينعي أحمد 

 جامعة تيارت

 

 عملمجال النماذج من الاضطرابات النفسية وألامراض املهنية في 

 د0نواصر سامية

 ط0د بن حبيلس عمار

تمثالت  ممارس ي الصحة لجودة الصحة النفسية وإنعكاساتها   جامعة تبسة

على تحقيق التوافق املنهي  في املنظمومة الصحية العمومية 

 الجزائرية 0

 مناقشة عامة

  

 مقرر الجلسة: عيساوي فلة عسلي سمرةد(            رئيس الجلسة: د. 44..5-52.44قاعة املطالعة ) الرابعةالورشة 

 عنوان املداخلة املؤسسة املتدخل

 مفهوم الصحة النفسية بين التعريف الطبي، واملعنى التكاملي0 .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف  ذهبية سيدهم د0

 د0سيدي صالح صبرينة

 أ0بوكرطوطة هيام

جودة الحياة الوظيفية كإستراتيجية لتحقيق الصحة النفسية  .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 في بيئة العمل

 ط0د أيوب مسيكر

 ط0د عكسه سمية

 سكيكدة ..0.أوت  8.جامعة 

 جامعة الوادي

الظروف الفيزيقية و آثارها على الصحة النفسية للعاملين  

 سة نظرية تحليلية  (داخل املؤسسات ) درا

 د0ركاب توفيق

 د0بن الشيخ عياش

 التوافق املنهي ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين املركز الجامعي بريكة

 أ0د بومنقار مراد

 د0شرقي مريم

دراسة تشخيصية لواقع التوافق املنهي لدى هيئة الاطارات  جامعة عنابة

 -ةعناب–مؤسسة فرتيال  الوسطى  في املؤسسة الاقتصادية

 
 
 -أنموذجا

أساليب واستراتيجيات التعامل مع الضغوط املهنية لضمان  .8جامعة البليدة  د0بن خرور خير الدين 

 صحة العمال باملؤسسة

النفسية في العمل، قراءة في الخطوط العريضة ملنظمة  الصحة .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف  د0كوروغلي محمد

 الصحة العاملية حول الصحة العقلية في العمل
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 أ0د بوعلي نور الدين

 أ0د بغول زوهير

نموذج خصائص العمل كإستراتجية تنظيمية ملواجهة الضغط  .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 املنهي

مع إلاجهاد املنهي دراسة كيفيةاليات التعامل  جامعة عنابة د0عوام سارة  

 الامراض املهنية كمخاطر صناعية وأليات الحد منها جامعة الشادلي بن جديد الطارف د0زويتي سارة

 مناقشة عامة

 

 مقرر الجلسة: عبد الصمد البشير وسطاني عفافرئيس الجلسة: د.     د(        44..5-52.44)45قاعة املناقشات رقم  الخامسةالورشة 

 عنوان املداخلة املؤسسة املتدخل 

 قنون خميسةأ0د 

 د0يحياوي وردة

الدعم الاجتماعي كمتغير وسيط بين الضغوط والصحة النفسية   املركز الجامعي بريكة

 والجسمية

 د0بن دعيمة لبنى

 د0يوسفي حسينة

جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

8. 

 ألاستاذ الجامعي أهم العوامل املؤثرة في تحقيق التوافق املنهي لدى

 د0خرموش منى

 ط0د تباني صفية

جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 جامعة أدرار/.8

أهم إستراتجيات وإجراءات الدعم في مكان العمل لتعزيز الصحة 

 النفسية

 د0عبد الرحمن بوقفة

 د0هشام بوخاري 

 التنظيمي ودوره في التقليل من ضغوط العمل في ألاوساط املهنية املناخ جامعة برج بوعريرج

 د0باشيوة حسين

 ط0دقيصران أمال

جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

8. 

الضغوط املهنية وعالقتها بالصحة النفسية لدى عمال شركة يحياوي 

 شريف فوطوقرافور0

 دور قانون العمل في حماية العامل دراسة نقدية جامعة باجي مختار عنابة د0وراء النادر رابج

 د0وسطاني عفاف

 ط0د عبد املالك قنيفي

 .8جامعة سطيف 

 .8جامعة الجزائر 

تأثير نوعية املواد البيوكيماوية املصنعة ومقدار الراتب على تحقيق 

 الصحة النفسية للعامل في املؤسسات املصنعة لها

دباغين سطيف جامعة محمد ملين  د0عبد الصمد البشير

8. 

 مظاهر الصحة النفسية لذوي إلاحتياجات الخاصة

 نوري د0الود

 طارق تواتي  د0

 جامعة خميس مليانة

 جامعة البويرة

دى سيكولوجية ل املرافقة املهنية واشكالية تعزيز الجوانب السوسيو

 0دراسة تحليلية-الفئات املهنية الهشة في ضوء العمل التعاقدي

 مناقشة عامة

 

 مقرر الجلسة: د.خرموش إسمهان رئيس الجلسة: د.مزوز حليمد(     44..5-52.44)42قاعة املناقشات رقم  السادسةالورشة 

 عنوان املداخلة املؤسسة املتدخل

 أساليب مواجهة الضغوط املهنية لدى ألاستاذ الجامعي جامعة برج بوعريرج د0عبد العزيز بوبنديرة

 د0مزوز عبد الحليم

 د0إسماعيل دحدي

 .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 جامعة الشلف

الصحة النفسية  وأهميتها في ألاداء الوظيفي ألساتذة التعليم 

 املتوسط دراسة ميدانية  لبعض أساتذة التعليم املتوسط بورقلة

ط0د  منال /أ0د زهير شالبي 

 بوالليف

 مدخل مفاهيمي الصالبة النفسية سكيكدة ..0.أوت  8.جامعة 

ط0د /د0خرموش إسمهان

 بوغلوم محمد

الاليات القانونية لحماية الصحة والسالمة املهنية في ظل إنتشار وباء  .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 -موظفي إلادارات العمومية نموذجا -0.كوفيد 
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 د0لعفيفي إيمان

 ط0د خلفاوي إلهام

 جامعة أم البواقي

 .8جامعة سطيف 

إلاحتراق وبعض املتغيرات  املؤثرة فيه عند معلمي التعليم مستوى 

املتخصص باألقسام املدمجة)دراسة ميدانية باملؤسسات التربوية 

 الدامجة بوالية سطيف(

 د0حمزة جحنيط

 ط0د أمال لعبيدي

 السالمة والصحة في ألاوساط املهنية ألاهمية وألاهداف جامعة برج بوعريرج

 .مستوى التوافق املنهي للمرأة العاملة املتزوجة مد خيضر بسكرةجامعة مح د0عجال مسعودة

 أ0د بحري صابر

 ط0د طوبان بالل

 املركز الجامعي بريكة

 .8جامعة سطيف 

 إستخدامات ألانتروبومترية في تعزيز الصحة النفسية في الوسط املنهي

 د0عظيمي مسعودة  

                                          د0ابتسام مشحوق 

 .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 .8جامعة قسنطينة 

فية قراءة وص-آلاليات التنظيمية لتعزيز الصحة النفسية في العمل 

 -..8.لسنة  WHOو الـ   ILOتحليلية في ضوء استراتيجية الـ

 دشيخاوي صالح الدين

 د0دعيش محمد أمين

 بوعريريججامعة برج 

 .8 سطيف دباغين ملين محمد جامعة

 بةاملقار  ظل في املنهي الوسط في النفسية الصحة تعزيز إجراءات

 التنظيمية

 مناقشة عامة

  

 مقرر الجلسة: د.نجار خليدة بن نويوة سليم رئيس الجلسة: د.  د(   51.44-50.44)45قشات رقم الورشة السابعة قاعة املنا

 عنوان املداخلة  املؤسسة  املتدخل

آثار الضغوط املهنية على الفرد وأهمية تطبيق استراتيجيات تعزيز  .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف  د0عيسات مريم

 الصحة النفسية في تجاوزها في البيئة العملية

 د0عيساوي فلة

 د0هادف رانيا

 .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 جامعة سكيكدة

 في تحقيق الصحة النفسية دور الالتزام التنظيمي

 د0نجار خليدة

 د0لعوامن حبيبة

أثر الضغط النفس ي في ظهور إضطرابات الصوت نفسية في قطاع  .8جامعة سطيف 

 التعليم

 د0حمايدية علي

 سهير نابتيط0د 

أثر الاحتراق النفس ي على الصحة العامة لدى العمال ذو التشوه  .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 )دراسة ميدان بورشات مدينة قسنطينة(0 القوامي0

 سليمد0بن نويوة 

 ساعد هالل راشدة ط0د

 .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 جامعة أم البواقي

الضغوط النفسية املهنية وعالقتها باألداء املنهي لدى موظفي إلارشاد 

 والتوجيه املدرس ي في قطاع التربية

أبعاد القيادة الادارية وتأثيرها على التوافق املنهي في ضل متطلبات  .8سطيف جامعة محمد ملين دباغين  د0وليد عطية

 ألاداء الفعال0

إلاجهاد املنهي وعالقته بالصحةالنفسية لدى أعوان الحماية املدنية  .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف  د0ذياب لبنى

 دراسة ميدانية

 العوامل التنظيمية ودورها في تعزيز الروح املعنوية لدى العاملين .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف  د0عيبود الزيتوني

 مناقشة عامة
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 صقاتلالجداريات وامل
 عنوان املداخلة املؤسسة املتدخل الرقم

 ط0د أيام فني .

 ط0د ليتيم عبير

 جودة الحياة الوظيفية: املفهوم، ألابعاد، واملعوقات .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 مصادر إلاجهاد املنهي وإستراتجيات مواجهته .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف  ط0د قورة نذير .

 ط0د جنان كهينة 3

 ط0د دمارجي عبد الرحمان

 الدافعية لإلنجاز لدى أساتذة التعليم الثانوي  .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 جوادي بلقاسم .

 ط0د خلفاوي فاطمة الزهراء

 الجامعي افلواملركز 

 .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

الصحة النفسية لدي موظفي املؤسسة الاستشفائية بجرى عبد 

 -دراسة ميدانية بأفلو–القادر 

 ط0د نواصرية فاروق .

 أ0د لرقم عز الدين

التصورات الاجتماعية لبعض املشكالت السلوكية تتمثل في إلادمان  جامعة باجي مختار عنابة

 بأنواعه, واملخدرات

 ط0د فرجاني محمد 6

 

دور الفريق العالجي والوقائي لتعزيز الصحة النفسية في الوسط  .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 املنهي

 ط0د عباس جليطة 7

 ط0د محمد صديقي

 جامعة يحي فارس املدية

 برج بوعريريججامعة 

 الضغوط املهنية وعالقتها بالصحة النفسية باملؤسسات التربوية

ضغوط العمل  كشكل من أشكال املعاناة في الوسط املنهي  .8جامعة سطيف  ط0د صابر فرحي 0

 وإستراتجيات إدارتها

الصالبة النفسية والضغط النفس ي لدى املرأة العاملة دراسة  جامعة تيارت ط0د بسباس فاطيمة الزهرة 0

 عيادية لحالة بمركز الطفولة املسعفة بتيارت

 ط0د قعيرة وردة 8.

 ط0د ذيب فريدة

 إستراتيجيات تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 -الضغط النفس ي في العمل وعالقته باالکتئاب وقلق املستقبل .8جامعة الجزائر  : طيبي عبد القادرط0د ..

 أنموذجا .موظفي جامعة البليدة 

وضعيات العمل وعالقتها بآالم الظهر املهنية دراسة ميدانية لدى  جامعة غليزان بومزراق فاطمة   ط0د  ..

عينة من املؤسسة العمومية الاقتصادية لتفصيل النسيج وألالبسة 

 الجاهزة غليزان

 ط0د قصعة خولة 3.

 د0شنان حكيمة

  الصحة النفسية في العمل دراسة نظرية تحليلية سكيكدة ..0.أوت  8.جامعة 

 ط0د سعيدي أنيسة ..

 أ0د ايت مجبر

 Stress for psychologists at work .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

(as a poster) 
 

 ط0د منيرة بريغت ..

 أ0د دهان امال

تقنيات الوقاية من اضطراب اجهاد ما بعد الصدمة جراء حوادث  باجي مختار عنابةجامعة 

 .العمل

 جغيمة مروة0 6.

 بن خياط صليحة0

 جامعة الوادي

 جامعة أم البواقي

الرضا الوظيفي وعالقته باإلبداع إلاداري لدى عينة من موظفي 

 مديرية الجامعية ببرج بوعريريج

 ط0د دحومان ماجدة 7.

 سارة دخلفة

ألاخطار النفسية وإلاجتماعية في بيئة العمل: إلاغتراب الوظيفي  .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 نموذجا

 مخاطر مواقع التواصل إلاجتماعي على الصحة النفسية .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف  ط0د سطاطحة شيماء 0.

 ط0د صوفان شهيرة 0.

 ط0د جفال مقران

 الصحة النفسية للعامل من خالل مدخل التوافق املنهي0 تعزيز  جامعة بجاية
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 ط0د العيداني إلياس 8.

 ط0د باشوش صبرينة

 .8جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 جامعة البويرة

 الصحة النفسية في بيئة العمل

 

 التوصيات  قراءة

 توزيع شهادات املشاركة

 كلمة السيد رئيس اللجنة التنظيمية: د0دعيش محمد أمين

 : أ0د بحري صابرللملتقىكلمة السيد رئيس اللجنة العلمية 

 : د0خرموش منىامللتقىكلمة رئيس 

 بديعة واكليكلمة مديرة املخبر: أ0د 

 كلمة السيد عميد الكلية: أ0د غراف نصر الدين

 كلمة السيد مدير الجامعة: أ0د القش ي الخير

 إختتام فعاليات امللتقى

 لجان امللتقى:

  لجنة التوصيات:

، د0 ركاب توفيق0فاس ي أمال، د، د0سيدي صالح صبرينة، د0حاتم سماتيد0أ0د رتيمي فضيل، أ0د بوعلي نور الدين، أ0د بغول زوهير، 

 ، د0دوباخ قويدرذيب وحيدة

 :لطلبة الدكتوراه لجنة أحسن جدارية

 ، د0هوادف رابح0د0ألازهري بالقاسمصفية،  د0 بوفاسة، عسيلي سمرة، د0أ0د لعريط البشير، أ0د بلوم إسمهان، د0بن رامي مصطفى


