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 إن من أهم سمات عصرنا الراهن هو ذاك التطور المذهل في التكنولوجيات

الحديثة و الرقمنة وسرعة وتيرة التغير في شتى المجاالت (االجتماعي،

الثقافي، االقتصادي) لمسايرة الركب الحضاري، وقد كان من أهم مفرزات هذه

السمات أن أصبح التعليم بكل مراحله العام والجامعي من العوامل الرئيسية

في عملية التنمية الشاملة بالنسبة لكافة المجتمعات، فأدركت الدول أهمية

التعليم كمدخل في التنمية فأهتمت به، ومن ثم صارت المؤسسات التعلمية

تحرص كل الحرص على إعداد الطالب فكريا والوصول بهم إلى مستوى يأهلهم

لإلسهــام بشكل فعــال في تنميــــة المجتمع واالرتقاء به إلى أعلى المراتب

االشكالية



ويعكس التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوي والجامعي، نماذجا لهذه

المؤسسات، ويتزامن التعليم في المتوسط والثانوي مع مرحلة عمرية في

حياة التلميذ جد حرجة هي مرحلة المراهقة المعروفة بالحاجات النفسية

التي تبحث عن اإلشباع: كاالستقاللية والحاجة لتحقيق الذات، والجنس و

قد جعلت هذه المعطيات المؤسسات التعلمية تولي اهتماما ورعاية للتالميذ

والطالب ال تقتصر فحسب على الجانب الفكري و إنما تتعداه للنفسي، فبدأ

االهتمام بالصحة النفسية للمتعلم أثناء تقديم البرامج التعلمية وتكوين

المعلمين في مجال علم النفس والحرص على تواجد مختصيـــــن نفسانيين 

االشكالية



ناشطين ضمن مؤسسات تعليمية، ومع هذا تبقى الجهود المسجلة في هذا

اإلطار ليست كافية إن لم نقل محتشمة مع تصاعد حجم المشكالت النفسية

والسلوكية في الوسط التعليمي للمراهقين المتمدرسين ونذكر منها مثال:

العنف (اللفظي والمادي)، اإلدمان، العدوانية وهناك مشكالت أخرى:

كاالنطواء، االنحرافات الجنسية،... والتي لها مخالفاتها السلبية على البناء

النفسي والشخصي على الفرد وعلى األسرة والمجتمع ككل، وال تقتصر

المراهقة على التعليم المتوسط والثانوي بل تمتد إلى مرحلة التعليم

الجامعي الذي هو اآلخر لــــم يســلم مــن تـــواجد هذه المشكالت النفسية 

االشكالية



والسلوكية المشكالت النفسية والسلوكية على الرغم من أهمية هذه

المرحلة التعلمية في إعداد الطالب ألن يكون عنصرا فعاال في عملية

التنمية الشاملة ولن يتحقق البناء الفكري والشخصي في ظل تواجد هذه

المشكالت ومن هذه المنطلقات انبثقت فكرة إعداد هذا الملتقى التي تحقق

األهداف التالية:

االشكالية



1- التعرف على هذه المشكالت في بداياتها حتى ال تتطور إلى انحرافات

سلوكية واضطرابات نفسية

2- التعرف على حجم انتشارها

3- التحكم في المناهج واألدوات التشخصية.

4- تحقيق البعد التوعوي فيما يتعلق بآثار المشكالت النفسية والسلوكية

على مستوى التكيف والصحة النفسية.

5- تبادل الخبرات فيما يتعلق البرامج الوقائية والعالجية األكثر نجاعة في

محاربة هذه المشكالت النفسية والسلوكية في الوسط التعليمي.



المحور األول

المفاهيم، المداخل النظرية المفسرة،

اإلحصائيات حول حجم االنتشار على

الصعيد المحلي، العربي و الدولي.

محاور الملتقى
المحور الثاني

التشخيص للمشكالت النفسية

والسلوكية  (األدوات والمناهج) في

الوسط التعليمي العام، والجامعي.

المحور الثالث

اآلثار والنتائج على المستوى

النفسي (الصحة النفسية، التكيف)،

اإلجتماعي (األسرة والمجتمع)

التربوية (التحصيل الدراسي).

المحور الرابع

طرق التكفل (البرامج

 الوقائية، اإلرشادية، العالجية).



األساتذة الجامعيين والطلبة.

الممارسون المهنيون من اخصائيين نفسانيين، مستشاري التوجيه،

أساتذة التعليم المتوسط والثانوي.

الناشطون في مجال التربية والشباب.
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.3

المدعون



االلتزام بمحاور الملتقى.

أن ال يسبق للعمل البحثي المشارك أن تم إرساله لمجلة أو المشاركة به في ملتقى سابق.

إرسال الملخص بالغة العربية واإلنجليزية مع المداخلة.

أن يتضمن الملخص على اإلشكالية ونوع المنهج الموظف، األدوات المستخدمة والنتائج

التي تم التوصل لها .

تقبل المدخالت الفردية والثنائية لألساتذة وطلبة الدكتوراه وأيضا المختصين

النفسانيين والناشطين في مؤسسات تعلمية وتربوية، ذات القيمة العلمية. 

يجب ان ال يتجاوز عدد صفحات المقال20 صفحة بما فيها المراجع والجداول. ومعلومات عن

الباحث او صاحب المقال والتقل عن 10صفحات

حجم الخط Traditional Arabic 14 و1.0 بين السطور و باللغة األجنبية بحجم 12. –

طريقة التهميشAPA الطبعة السادسة

هوامش الصفحة 2 سم من كل الجوانب و2.5 من اليمين.

ترسل الملخصات والمداخالت على العنوان االلكتروني اآلتي: 

شروط المشاركة

Samirabrahmia@yahoo.fr 

mailto:Samirabrahmia@yahoo.fr


مالحظة هامة:

 سيتم نشر األعمال المشاركة بعد عملية

التحكيم ضمن كتاب وقائع سير الملتقى.

رقم الهاتف لالستفسار: 0790.45.43.59



تواريخ مهمة

2021 ربمفون  �  20 آخر أجل الستقبال الملخصات والمداخالت:

نوفمبر 2021 تاريخ الرد عن قبول المداخالت المقبولة: 23 



 

 

        د براهمية سميرة رئيس اللجنة العلمية:
 قالمة(  جامعة ) اسيا األستاذة: بن صويلح عفاف : د مكناسي محمدنائب رئيس اللجة العمية

 

 

 
 

 

 المؤسسة االسم واللقب المؤسسة االسم واللقب
 قالمة 5491ماي  8جامعة  الشيخ رزقية بن-د قالمة 5491ماي  8جامعة  القادربهتان عبد -د
 قالمة 5491ماي  8جامعة  سعيدة عربي-د قالمة 5491ماي  8جامعة  دشاش نادية-د
 قالمة 5491ماي  8جامعة  اميرة هامل-د قالمة 5491ماي  8جامعة  حرقاس وسيلة-د
 قالمة 5491ماي  8جامعة  حميدةبوتفنوشات  –د  قالمة 5491ماي  8جامعة  إغمين نذيرة-د
 قالمة 5491ماي  8جامعة  عيسىتواتي إبراهيم  –د  قالمة 5491ماي  8جامعة  مشطر حسين-د
 قالمة 5491ماي  8جامعة  الزهراء برصاص فاطمة-د قالمة 5491ماي  8جامعة  العافري مليكة-د
 قالمة 5491ماي  8جامعة  كمال قدور-د قالمة 5491ماي  8جامعة  بن صغير كريمة-د
 (2ال جزائر )جامعة زعرور لبنى-د قالمة 5491ماي  8جامعة  بودودة نجم الدين-د
 أم البواقي( جامعة) نورة عامر-د )جامعة قسنطينة( لوكيا الهاشمي-أد
 (2قسنطينة جامعة ) أمينة أوباجي-د )جامعة قسنطينة( العايب رابح-أد
 خنشلة()جامعة  عبد الحفيظ معوشة-د جامعة قسنطينة() محمدشلبي  –أد 
 خنشلة(جامعة ) هناء بيروق-د )جامعة سكيكدة( بومدين سليمان-أد

 خنشلة(جامعة ) الشافعي بوعجوج-د جامعة بسكرة( أد جابر نصر الدين

 سناء عبدي-د )جامعة عنابة( بوخميس بوفولة-أد
)المركز الجامعي بوصوف 

 (ميلة-عبد الحفيظ 
 جامعة سكيكدة() بوبكر عائشة-د )جامعة باتنة( نور الدين جبالي-أد
 )جامعة سكيكدة( يوب مراد-د )جامعة عنابة( عبد الناصر سناني-دأ

 )جامعة سكيكدة( عثامنية عبد هللا-د )جامعة سكيكدة( خاليفية نصيرة –أد 
 جامعة سكيكدة() يمينة يمدور -د

 أعضاء اللجنة العلمية

 يةالعلم هيئة امللتقى



 

 

 

 

 .......................................................................................... االسم واللقب:

 ............................................................................................... :الوظيفة

 ........................................................................................ :العلمية الدرجة

 ...................................................................................... :مؤسسة االنتماء

 ...................................................................................... االلكتروني: البريد

 .......................................................................................الهاتف: ....رقم 

 ....................................................................................... :المداخلة محور

 ....................................................................................... عنوان المداخلة:

 ملخص المداخلة:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................ 

 استمارة المشاركة


