
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ن سطيف  ن دباغي   2جامعة محمد لمي 
 مركز المساعدة النفسية الجامعي 
ـــريدة ــ ـــ ــ ــ ــن يزار فـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  األستاذة: ب

 الوحدة العلمية

 بعنوان:  التكوينية الخامسةبرنامج الورشة 

 

 

 . حجاب سارة: د. تأطي  
 . د. بوفاسة صفية         

ن عىل مستوى المراكز )خاصة  ن الممارسي   الجامعية( اإلقاماتباألخصائيي 
25/05/2022 

 إمضاء مسؤولة المركز                                                                                                 

 سا(09:00الورشة التكوينية ) افتتاح

 كلمة مسؤولة المركز

 انطالق فعاليات الورشة

 صفات المتحرش والمتحرش به الثنائية العالئقية المرضية: األولالمحور 
ي الوسط الجامعي األبعاد الن/ 

ن
 فسية للتحرش النفسي ف

 نغناغ رشيد

خبي  / مدير ثانوية ابن خلدون سطيف
 معتمد لدى مجلس قضاء سطيف 

ي عىل 
ي والوجدانن

التحرش النفسي وأثر البعد العاطفن
 .  مسار الطالب الجامعي

 التوقيت

09:30-11:30 

ي الوسمحور ثالث : 
ن
. التحرش النفسي واألزمات النفسية الناتجة عنه ف  ط الجامعي

 د. حجاب سارة

/ممارسة نفسانية مركز  أستاذ محاضن
 . 2المساعدة النفسية/ جامعة سطيف 

ي 
ن
التحرش النفسي واألزمات النفسية الناجمة عنه ف

 الوسط الجامعي 
11:30-12:15 

ـــناقشة                      ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ   12:45-12:15المـــ

ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــة القـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ احـــ ـــــهاسير ــ ــ ـــ  وةـ

 دخان سارة
 2جامعة سطيف / أستاذة

انعكاسات التحرش النفسي عىل التحصيل الدراسي 

ي الوسط الجامعي 
ن
 للطالب وسلوكهم االجتماعي ف

12:45-13:00 
 
 

 أساليب الوقاية والتكفل ضد التحرش بمختلف أنواعه.  المحور الرابع: 

 مخيير فايزة 

 2أستاذة/ جامعة سطيف
 13:15-13:00 التصدي له تيجياتواسترا التنمر اإللكتروني

 د. سعودي فطيمة الزهراء

 2جامعة سطيف/ أستاذة 
طالبات اإلقامة لدى الوقاية من التحرش النفسي 
 الجامعية

13:15-13:30  

 

ــــــــــــــناقشة  13:45-13:30 المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــع الشهاداتاختتام أشغال الورشة وتوز    يـ

  حرشـــــــالت
 


