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   استقبال الضیوف              8:00-9:00
                                      :لتقىالرسمي للم االفتتــــــاح      9:00-10:00

  امرـورة وسیلة بن عـالدكت: كلمة السیدة رئیسة الملتقى
  األستاذ الدكتور نور الدین زمام:  كلمة السید مدیر المخبر
  األستاذ الدكتور عبد الرحمن برقوق: كلمة السید عمید الكلیة

  سالطنیةاألستاذ الدكتور بلقاسم : كلمة السید رئیس الجامعة
 والبحث عن المعنى والحریة في المدرسةد العربي فرحاتي، جامعة باتنة،  التوجیھ واالرشاد .أ المحاضرة االفتتاحیة 

 ــــــلسة العلمیـــــــة األولـــــىجال
  یمة دبراسوفط.أ :مقرر الجلسة                                                نصر الدین جابر. د .أ : رئیس الجلسة

10:0 0-10:15  
،                   محمد السید عبد الرحمن/ د. أ

       ھشام إبراھیم عبد اهللا . د
   ریة مصر العربیة جمھو

النفسي المدرسي بالمدارس اإلعدادیة والثانویة في  دلیل عمل األخصائي 
 جمھوریة مصر العربیة

  فضيلة  سيساوي /د   10:15-10:30
  جـامعة جيجل

  مهارات المرشد النفسي التربوي في عالم اليوم

10:30-10:45  Pr. Farid EL-Massioui, 
Université De Vincennes 

Paris8  

REUSSIR SON PARCOURS UNIVERSITAIRE. 

  د نبیل صالح سفیان.أ  10:45-11:00
  جامعة تعز الیمن

بفلم وثائقي في تعدیل معتقدات المس الشیطاني فاعلیة برنامج إرشادي مختصر 
  .لدى طلبة كلیة التربیة جامعة تعز

11:00-11:15    Maache Youcef,Pr.   
   

université de Constantine2   

Essai de systématisation de la pédagogie du Projet et du 
Portfolio pour une efficacité maximum des 
"apprentissages". 

         مھا احمد عبد الحلیم  .د  11:15-11:30
                             العلیا زاید مؤسسة

  ظبي أبو المتحدة  العربیة اإلمارات

  الصحي عن مرض االیدز بین طالب المرحلة الثانویة بمدینة عطبرة اإلرشاد

  عبد اهللا صحراوي / أ   11:30-11:45
  جامعة سطیف

نحو فلسفة معاصرة لبرامج " وبناء المشروع الفردي للتلمیذ تربیة االختیار " 
   .اإلرشاد والتوجیھ المدرسي

                  عبد الحمید  كربوشد .أ  11:45-12:00
 حازم حماني  .أ

  2جامعة قسنطینة

  )دراسة حالة ( تحلیل رسم الطفل واإلرشاد السلوكي كتدخل عالجي 

12:00-12:15  
Pr.  Yamina    

Bousebta Université Alger2 

L’ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL DANS LA 
PRATIQUE CLINIQUE ORTHOPHONIQUE Cas 
d’enfants sourds munis d’implant cochléaire en milieu 
scolaire. 

  عـــــامة منــاقشـــــــــــــة                                                              15:12-45:12
  غـــــــــــــــــداءال وجبـــــة                                                               12:45-14:00

  )1القاعة( ولىاألالعلمیــة  ورشةال
  فریدة بولسنان. أ: مقرر الجلسة                       عبد الحمبد كربوشد .أ: رئیس الجلسة

  امعة باتنةـج   فرحاتي العربي/  د.أ    14:30-14:45
                      جامعة أم البواقي  سماش راضیة    

  معیقات الممارسة المھنیة لبرامج التوجیھ واإلرشاد النفسي التربوي   

                          بشالغمد یحي  .أ  14:45-15:00
  جامعة تلمسان

.                                       رسي والمھنيالمشروع المدالتلمیذ بین التوجیھ و

 رحاب مختار  . د  بـن یمینة سعید. د  15:00-15:15
  جامعة المسیلة

الدور اإلرشادي لمستشار التوجیھ في التخفیف من المشكالت السوسیو نفسیة 
  .لدى طالب المرحلة الثانویة



  

  ربیع العبزوزي. د.  15:15-15:30
  جامعة البلیدة  

النظریة وصعوبات التطبیق  األھمیةبرامج االرشاد النفسي التربوي بین 
  .المیدانیة

  د نصر الدین زبدي.أ  15:30-15:45
  2جامعة الجزائر أسماء لشھب 

فاعلیة برنامج إرشادي معرفي سلوكي في تربیة االختیارات الدراسیة للتلمیذ  
وي جذع مشترك علوم دراسة تجریبیة على عینة من تالمیذ السنة األولى ثان(

 ).وتكنولوجیا

  مجفوظ بوشلوخ .  د  15:45-16:00
  جامعة قسنطینة

  .الخاصة دور اإلرشاد النفسي في خدمة الفئات

لویزة .  د - خضرة حواس.  .د  16:00-16:15
  جامعة باتنة، سلطاني

  لإلرشاد النفسي المدرسي   MSCAبرنامج   

عدي  نورة قنیفة،    روفیة الس. د  16:15-16:30
  جامعة أم البواقي

اإلعالم المدرسي في مؤسسات التعلیم بین الواقع و حتمیة تطویر وسائل وطرق 
  .ممارساتھ

  منــاقشـــــــــــــة عـــــامة  16:30-17:00

  لثانیةالورشة العلمیة ا  
  02:القـــــــاعة

 الثةالورشة العلمیة الث
  03:القـــــــاعة

  محمد بلوم.د: یس الجلسةرئ
   ملیكة مدور. د  :مقرر الجلسة

  األزھر العقبي. د: رئیس الجلسة
  نجاة یحیاوي.   د:  مقرر الجلسة

فطیمة رحیم  . أ  2جامعة قسنطینة رابح العایب،  .د.أ  14:30-14:45
في عملیة   acteurs esl تعدد الفاعلین،  جامعة عنابة

  التوجیھ،  ھل ھو ضمان لنجاحھا؟

 جامعة قالمة  -موساوي دنیا زاد   د بلعادي إبراھیم ،.أ  
معوقات الممارسة المھنیة لبرامج التوجیھ واإلرشاد  -

  .النفسي التربوي

جامعة  -عبد الوافي زھیر بوسنة،  علجیة غمري . د  14:45-15:00
واقع الممارسة المھنیة لمستشار التوجیھ    -  بسكرة

  .واإلرشاد في الجزائر

أسس بناء و تصمیم   كمال حماني ، جامعة بسكرة،  .أ
                                           برامج اإلرشاد النفسي لریاضي النخبة  مستوي البطوالت

      جامعة سكیكدةسمیرة بوزناد، . أ  15:00-15:15

التوجیھ المدرسي والمھني من خالل اإلصالحات التربویة 
  .في الجزائر بین الواقع واألفاق

      جامعة األغواط،صلیحة بیقع  . ود، أحسین بودا. د
على ) علم النفس وعلم اإلجتماع(أثر طبیعة التخصص 

لدى مستشاري ) اإلعالمیة(الفعالیة الذاتیة المھنیة  
  .التوجیھ

،  دراسة جامعة الواديإسعادي فارس ، أ إیمان عزي  .أ  15:15-15:30
ة في الكفایة السیكومتریة لالختبارات التحصیلیة المعتمد

على اعتبار أنھا أدوات – المنظومة التربویة الوطنیة
  لتشخیص مشكالت المتعلم

أخالقیات  جامعة تبسةسارة حجاب  . د حفظ اهللا بوبكر، أ
  .وآداب ممارس برامج  التوجیھ واإلرشاد النفسي التربوي

استخدام حقیبة األعمال  ، جامعة الواديالسعید قیسي،  . أ  15:30-15:45
كأداة بدیلة لبطاقة المتابعة  (portfolio) و الملفات

والتوجیھ لبناء المشروع الشخصي للتلمیذ و بأسلوب 
   .المرافقة في ظل اإلصالحات التربویة الجدیدة

  -جامعة المسیلة -بوبكر تیقان . عزوز عبد الناصر، أ. د
تربویة لدور مستشار التوجیھ  -نحو بناء رؤیة اجتماعیة

 .في ظل التغیرات المعاصرةفي العملیة التربویة 
  



  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15:45-16:00  
  
  
  
  

16:00-16:15  
  
  

16:15-16:30  
  

 فتیحة بن زروال. عبد الرزاق سحنون   د.أ

المرافقة البیداغوجیة كشكل لإلرشاد     جامعة ام البواقي
  . األكادیمي في الجامعة

واقع  جامعة المسیلةمصطفى بعلي . الطاھر مجاھدي أ. د
یھ المدرسي للكفایات  ممارسة مستشاري التوج

  .التكتولوحیة من وجھة نظرھم
  

  جامعة بسكرة    صباح جعفر. أد ملیكة مدور 
الحتیاجات التدربیبة لمستشاري التوجیھ و التقییم المھني ا

دراسة میدانیة على عینة من مستشاري التوجیھ في قطاع 
  .التكوین المھني 

تي الصعوبات ال -  جامعة خنشلةحمزاوي سھى    . د
تواجھ مستشار التوجیھ واإلرشاد المدرسي والمھني في 

  .الوسط التربوي

  جامعة بسكرةد عبد العالي دبلة، د سعاد بن ققة .أ
دور االرشاد األسري في التقلیل من ظاھرة العنف 

  .المدرسي
  
      جامعة بسكرةالھاني عاشور، .أ
  .المشروع الشخصي للتلمیذمن التوجیھ إلى  

  

  مناقشة عــــــامة  منــاقشـــــة عـــــامة  16:30-17:00

  4القاعة رقم       الورشة العلمیـــة الثالثة          
  نسیمة بومعراف. أ:  عمار رواب               مقرر الجلسة. د:  رئیس الجلسة

نوي الجموعي، أ فتیحة  صاھد ، . د  14:30-14:45
  2جامعة سطیف

دراسة میدانیة  –) L.M.D نظام(ر الطلبة للتخصص الجامعي محددات اختیا   
  لطلبة     جامعة سطیف 

أحمد لزنك                                                                                                . أ  سلیم بزیو . د  14:45-15:00
  جامعة بسكرة

اضیة في ارشاد وتوجیھ سلوك برامج التربیة البدنیة والری إسھام
  المراھقین في المؤسسات التربویة

  األزھر العقبي     جامعة بسكرة. د  15:00-15:15

  جامعة أدرارحمزة عزاوي     . أ

بیئة التعلم وتأثیرھا على عملیة التوجیھ النفسي التربوي لطفل الروضة، روضة 
 .الریاحین بوالیة ادرار نموذجا

                     ة عیشور،د نادی.أ  15:15-15:30
   2جامعة سطیفكنزة عیشور،  . أ

                                          معیقات نجاح برامج التوجیھ في تحقیق أھداف التعلیم في العالم العربي 

  جامعة تبسةنوار بورزق    .أ  15:30-15:45

  جامعة بسكرة  فرید بوبیش. أ

إلرشاد المدرسي في تحسین عملیة التحصیل أھمیة برامج التوجیھ وا
  .الدراسي

15:45-16:00  
  
  

16:00-16:15  
  
  

16:15-16:30   

       صباح عایش    جامعة وھران. أ
      جامعة ورقلةخولة الشایب  . أ

نوال بركات                                           .  شفیق ساعد  أ. أ
  جامعة بسكرة

، حاج الشیخ نسیمة  بومعراف . أ
  جامعة بسكرةسمیة 

                .الحاجات اإلرشادیة للتالمیذ وعالقتھا بدافعیتھم للتعلم

  

  خدمات اإلرشاد النفسي للتالمیذ ذوي المشكالت السلوكیة بین الواقع والمأمول  

  

           .دور المرشد التربوي في المؤسسات التربویة بین الواقع و المأمول في الجزائر



    

  

16:30-17:00  
  منــاقشـــــــــــــة عـــــامة

 أعـــــــــــمال الیوم الثانــــــــــي
   2014ي ام 05

  )1القاعة رقم ( العلمیــــــــــــة األولــى ورشةال
  ة سایحيسلیم/ د: مقرر الجلسة               نصر الدین زبدي. د.أ:  رئیس الجلسة

  ا في مجال التوجیھ و اإلرشادحناج ھل یمكن أن یشكل علم النفس اإلیجابي بدیال   جامعة وھران   د حبیب تیلوین.أ  9:00-9:15
 النفسي التربوي؟ 

  
 2جامعة الجزائرد حماش الحسین  .أ  9:15-9:30

  حامعة بسكرة عببیدة صبطي     
 .الجزائرفي  المدرسي والمهني التربوي في تفعيل عملية التوجيه اإلعالمدور 

جامعة    بوسنة  د  محمود.أ  9:30-9:45
                             2الجزائر

حوریة ترزولت عمرونـي .  د
  جامعة ورقلة:

عرض لتجربة (  رامج التوجیھ من التجارب العالمیة الى الممارسة المحلیة ب
  ).تطبیقیة في الجزائر

  

  متولي  فكري لطیف .د  9:45-10:00
المملكة العربیة     جامعة شقراء 

  السعودیة

خالل التعبير الفني  دور اإلرشاد النفسي في تعديل السلوك للمعاقين عقلياً من
 ,المجسم

         جامعة باتنةیوسف عدوان   .د  10:00-10:15
جامعة   وسیلة بن عامر. د

  بسكرة

طفال والمراھقین ذوي المشكالت اإلرشاد األسري الوظیفي وفّعالیتھ في التكّفل باأل
  ).قراءة وتقییم(السلوكیة

  البرامج والممارسة: برامج االرشاد النفسي التربوي                       ،جامعة تلمسان  سعیدة عطار.د  10:15-10:30

  نجده محمد عبد الرحیم. د  10:30-10:45

              آمنھ صالح الطاھر. أ
  جامعة السودان

دراسة تطبيقية على ( اإلرشاد للطفلتقديم رياض األطفال في  اتمدور معل
 )أولياءبمحلية جبل  األطفالرياض 

  سلیمة سایحي. د  10:45-11:00

  جامعة بسكرة

  ان عند الطلبةحفي تخفیض قلق االمت يإرشادالیة برنامج عف

التربوي في المدارس والمعاھد التونسیة بین  انتظارات برامج اإلرشاد النفسي  تونس   سعید الحسین عبدولي. د  11:00-11:15
  .دراسة میدانیة على عینة من المتعّلمین والمرشدین التربویین: الواقع والمنشود

11:15-11:45  
  منــاقشـــــــــــــة عـــــامة

  
  ثانیةالالعلمیة الورشـــــــــــة   

 )2(القاعة
  

 ـــــــــــةلثالثا  العلمیة الورشـــــــــــة
 )3(القاعة
  

  عائشة نحوي/ د  :رئیس الجلسة  
  حسینة طاع اهللا. أ  :مقررالجلسة

  زھیر عبد الوافي بوسنة .د  :رئیس الجلسة
  صلیحة عدودة. أ  : مقرر الجلسة

  
9:00-9:15  

  
                     ،          جامعة باتنةد نور الدین جبالي،  .أ                                                   2جامعة سطیفصالح الدین تغلیت   . د   

اإلرشاد النفسي التربوي ، جامعة بسكرةصلیحة عدودة  . أ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ي مصغر آلباء وأمھات األطفال ذوي برنامج إرشاد
  صعوبات التعلم األكادیمیة

 -دراسة حالة–دراسیا  للتلمیذ المتأخر

    ،سوریادمشق  جامعة ریاض نایل العاسمي،  د.أ  9:15-9:30
فریدة بولسنان جامعة باتنة، دور المرشد النفسي . أ

في إدارة األزمات الطارئة في البیئة  التربوي 
  المدرسیة 

برنامج مقترح     2جامعة سطیف شریفة بن غضفة، .أ 
لتنمیة أسالیب التفكیر لدى الطلبة الجامعیین في ضوء مقاربة 

 .معرفیة

برنامج  ،2سطيف جامعة ، حسان سخسوخ. أ  9:30-9:45

اإلرشاد المعرفي السلوكي المصغر وأھمیتھ في 
                                                                        . التكفل باالضطرابات النفسیة

تنمیة المھارات  ، ، جامعة عنابةنبيل عتروس. د
االجتماعیة لخفض سلوك العدوان والغضب والعناد والخجل 

 .أطفال ما قبل المدرسة لدى

 ،جامعة تيارتأ سهام بوخاري  - عادل قايد . أ  9:45-10:00
فعالیة  برنامج ارشادي معرفي سلوكي للتخفیف من 

            السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة الثانویة 

  جدو عبد الحفیظ. أ- د شرفي محمد الصغیر.أ

الثانویة المرحلة في اإلرشادیة العملیة ،2جامعة سطیف الصغیر 
  .المتمدرس المراھق مشكالت

  أم البواقي امعةج فاتن باشا  .أ  10:00-10:15

  .التوجيه واالرشاد في الجامعة

  جامعة بسكرةصباح غربي . عمار رواب ، د. د
 ذوي مع للتعامل األسرة ثقافة تعدیل في اإلرشاد دور  

   .الخاصة االحتیاجات

برنامج تدریبي  ،  جامعة ورقلةمحمدي فوزیة  .د  10:15-10:30

لتعدیل سلوك اضطراب النشاط الزائد المصحوب 
 بتشتت االنتباه

فعالیة برنامج إرشادي ، جامعة سكیكدة، عبد الغاني تیایبیة .أ

یستند إلى العالج العقالني االنفعالي في تخفیف سلوك لھفة 
  .اإلدمان على المخدرات

  جامعة شقراء  فتحي السید البغداديمي . د  10:30-10:45
  السعودبة

فاعلیة برنامج إرشادي مقترح لتخفیف االكتئاب   
.لدى عینة من أمھات األطفال المصابین بالسرطان  

،   جامعة باتنةعبد السالم طیبة، . د
م الذات لعینة من فعالیة برنامج إرشادي في تنمیة مھارات تنظی

       .تالمیذ السنة أولى ثانوي

، جامعة باتنة، سعاد بن عبید .مزوز بركو، أ. د  10:45-11:00
فاعلیة برنامج إرشادي أسري في التكفل بظاھرة 

  .أطفال إلى الشارع

   جامعة بسكرةصباح سلیماني   . شوقي قاسمي د. د

وي لألطفال إستراتیجیة اللعب في برامج اإلرشاد النفسي الترب
                       .من منظور سوسیولوجي

11:00-11:15  
  
  
  
  
  

11:15-11:30  
  
  

  حمامة طاھري. فتحي زقعار، أ. د

  .امعة بسكرةج  ، 2جامعة الجزائر  

أسالیب قیاس صعوبات التعلـّم وتشخیصھا لدى 
                        .المتعلم

  . بسكرة جامعة عائشة عبد العزیز نحوي.د
برنامج عالجي للتأخر المدرسي بتقنية البرمجة 

 .العصبية اللغوية عرض حالة أنموذجا

  .جامعة عنابة عمر بلھواش،  .د

آلیات تفعیل خدمات اإلرشاد  و" ھوالند"تطبیقات نمطیة   
نماذج تشخیصیة میدانیة بمؤسسات التعلیم "والتوجیھ

  ".الثانوي

  .معة بسكرةجاخلیدة ملیوح  .د ،كمال حاج إبراھیم  .د

اإلرشاد النفسي التربوي لمعالجة القلق  االكتئابي لدى األطفال 
  .المتمدرسین 

  منــاقشـــــــــــــة عـــــامة  منــاقشـــــــــــــة عـــــامة  11:30-12:00
  

  )قاعة المحاضرات الكبرى( الجلسة الختـــــامیة                 
  قاریر الجلسات، ت ــــــــــراءةق               12:30  -12:00
  كلمة االختتام التوصیات واالقتراحات  12:30-13:00
  رحلة سیاحیة                                       15:30-18:00


