
 الحاج لخضر  1 – جامعة  باتنــة
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 مخبز التطبيقات النفسية في الوسط العقابي

L .  A . p . M  .C 
 

 بشهامج امللخلى الىطني:

مؤسسة السجن بين االلتزامات االجتماعية و الضوابط القانونية   
 

 صباخا( 00.00  مشاظُم افخخاح ؤؼغال امللخلى ) الخىكُذ العاعت

م  جالوة آًاث مً اللشآن الىٍش

 اليؽُذ الىطني

ؤ.د. عمش بىكصتولمت  العُذ املؽشف العام على امللخلى    

ان وهاط ولمت العُذ مذًش مخبر الخطبُلاث الىفعُت في الىظط العلابي   ؤ.د  ؤمٍض

ت العامت إداسة السجىن وإعادة إلادماج    د/ بىسبالت فُصلولمت العُذ مذًش البدث العلابي باملذًٍش

د. عبذ الحىُم بً بعطىػولمت العُذ عمُذ ولُت العىم إلاوعاهُت والاحخماعُت   

   ؤ.د. عبذ العالم ضُف(   عً الافخخاح الشظمي للملخلى  الشئِغ الؽشفي للملخلى ) إلاعالن 1ولمت العُذ مذًش حامعت باجىت

ان وهاطاملذاخلت الافخخاخُت :  مؤظعت السجً.......مجخمع السجً: ؤ.د. ؤمٍض  



 استراحة
 

 

 80/80/8800ثالثاء الو  اليوم األ

 

بً فلِغ خذًجت ؤ.د/  الجلعت: ت/ سئِع  13.00  إلى  11.00 املفخىخت  )كاعت املحاضشاث الىبري(  الجلعت ألاولى    

املذاخلتعىىان   املخذخلىن  الجامعت 

ت ج/ حامعت باجىت إعادة جإهُل املعاحين الؽباب في املؤظعاث العلابُت الجضائٍش ٍش 1حامعت بشج بىعٍش م   ؤ.د. كشصٍض مدمىد/ د. ًدُاوي مٍش

املؤظعاث واملصالح الحىىمُت امليلفت بدماًت الطفىلت املعشضت للجىىح في الجضائش امليؽإة 

64/ 75بمىحب ألامش سكم   

ؤم البىاقي -حامعت العشبي بً مهُذي د. ليراجني فاطمت  /د. هاصشي ظفُان 

 الضهشاء

ت في العملُت إلاصالخُت 2حامعت البلُذة دوس السجىن الجضائٍش  د. دسدٌؾ خلمي/ ؤ. عبذ الشصاق فاسح 

2حامعت البلُذة ألابعاد الىظُفُت ملؤظعاث السجىن واوعياظاتها على السجين العاًب/ ؤ. الطاوس ي عليؤ.د. ظلُم    

ب اليادس البؽشي العامل داخل املؤظعاث العلابُت في  هدى اعخماد معاًير مالئمت الخخُاس وجذٍس

ع الجضائشي   الدؽَش

جبعت -حامعت العشبي الخبس ي   د. ؤحعىد ظعاد/ ؤ. غشاًبُت خىلت 

ت العامت إداسة ا برامج إعادة إلادماج ودورها في إصالح املحبوسين لسجىن املذًٍش ذة   رًب فٍش

جبعت -حامعت العشبي الخبس ي املشاكبت إلالُىتروهُت هبذًل عً العلىبت على ضىء كاهىن جىظُم السجىن  .  بىكصت إًمان/ ؤ. بىطالب ؤمُىتد   

فشاج‘الشعاًت الالخلت ودوسها في الحذ مً ؤصمت ال م/ ؤ. إبدعام  حامعت خيؽلت  د. جافشوهذ عبذ الىٍش

 سمضاوي

13.15إلى  13.00املىاكؽت مً   

غداءالوجبة         
صغِؾ وسدةد/   الجلعت: تسئِع   16.30إلى  15.00:  الجلعت الثاهُت املفخىخت  )كاعت املحاضشاث الىبري(    

وسكلتحامعت  واكع الخىفل الىفس ي والخعلُمي واملنهي في املؤظعاث العلابُت عم ظامُتعد. بى   ِؽت ؤمال/ د. إًبٌر  



وفعالُت ؤظالُبها في جإهُل املحىىم عليهم املؤظعت العلابُت 1حامعت باجىت   د. بىهىخالت آمال/ د. بىهىخالت فهُمت 

ىت عالكت مىظماث املجخمع املذوي بالسجً والسجين)الىاكع واملإمىل(  ؤ.عباس ي ظهام/ الععُذ ؼعبان املشهض الجامعي بٍش

املهاساث الىفعُت للعمل مع املجشمين في املؤظعاث العلابُت في ضىء جلذًشاث علم الىفغ  

 الؽشعي

1حامعت باجىت   ؤ.د. عذوان ًىظف 

 عالكت  السجً همؤظععت علابُت باملؤظعاث الاحخماعُت ألاخشي 

 ) الهُئت املذهُت إلدماج روي العىابم العذلُت والىكاًت مً العىد هىمىرج(

 

كعىطُىتحامعت   ؤ. عبذ الحلُم بً معيزة/ بىحشادة دمحم 

16.45إلى  16.30املىاكؽت مً    

 

16.45إلى  16.30املىاكؽت مً    

 

 

 

 

 سئِغ الجلعت : د/  بً ظاهل لخضش  17.30إلى 16.45الجلعت الثالثت املفخىخت  )كاعت املحاضشاث الىبري(  

-دساظت وصفُت جدلُلُت لىمارج عشبُت -مىخباث السجىن مً واكع خلُلي ومعخلبل الشكمىت 1حامعت باجىت   د. هىاء ظُذهم/ ؤ. علاكبت خُاة 

1حامعت باجىت  املعاًير الخصمُمُت ملؤظعاث الخإهُل الخاصت باملشاهلين  ؤ.د. بللاظم دًب و ؤ. بىخخاػ بعمت 

1حامعت باجىت الخىظُف العملي ملهاساث املعاحين بين إلاهخاحُت والعالج الىفس ي ؼِىاس ظامُتد.    

ؤهظمت إعادة إلادماج املطبلت داخل وخاسج املؤظعاث العلابُت في ظل إلاصالخاث العلابُت 

 الجذًذة

 د. هالًلي ٌعمُىت حامعت باجىت

2حامعت البلُذة مؤظعت السجً بين املهام ألامىُت ومعؤولُت عالحُت وإدماحُت  ؤ. ؼِباوي لُلى/ ؤ. عالللت ظميرة 

   

17.45إلى  17.30املىاكؽت مً   

 

 

  



 بىسوبت آمالد /  الجلعت ت/ سئِع 13.00إلى  11.00مً ) الطابم ألاول كشب كاعت املحاضشاث الىبري( ألاولى  الىسؼت  حلعت 

ىت هشوهىلىحُا ؤهظمت السجىن وجطىس الفلعفت إلاصالخُت  ؤ. عىؼاػ هىاسي/ ؤ. الُمين بً مىصىس  املشهض الجامعي بٍش

هُلعىن ماهذًال الىمىرحُت الذهُا ملعاملت السجىاءكشاءة في كىاعذ  1حامعت باجىت   ؤ.د. مضوص بشهى/ ؤ. كيرود الطاهش 

خُت -جطىس السجىن في الجضائش هظشة جاٍس 1حامعت باجىت   د. بؽلت ظماح/ ؤ. الىىي ؤمُىت 

1حامعت باجىت بين خاحُاث السجين ومخطلباث البِئت العلابُت ملىفمؤ. بً عائؽت ظمُت/ ؤ. زلجت    

1 حامعت باجىت إعادة التربُت وإعادة إلادماج الاحخماعي للمدبىظين ومهام ألاخصائي الىفس ي ضمنها  ؤ. جىاحي فاًضة 

جبعت -حامعت العشبي الخبس ي املؤظععاث العلابُت ودوسها في إدماج املحبىظين م لبنى/ ا. مىس ى عائؽت   ؤ. عبذ الىٍش

د / بلمباسن ظمُت/ سئِعت الجلعت 17.00إلى  15.00) الطابم ألاول كشب كاعت املحاضشاث الىبري( مً. الثاهُتحلعت الىسؼت    

 ؤ.بىالؽمع إًمان/ ؤ. ظاسة بىفلىت حامعت كعىطُىت دوس مؤظعاث البِئت العلابُت املغللت في إعادة إدماج املعاحين

ت وإداستها في السجىن  1حامعت باجىت املىاسد البؽٍش سحىج ؤ. فخُدت   

ً املنهي في املؤظعاث العلابُت مؤظععت إعادة الخإهُل جاصولذ ؤهمىرحا -الخعلُم والخىٍى اء/ ؤ. دمحم بؽير حامعت باجىت   ؤ. عالق صهٍش

ع الجضائشي  مت/ ؤ. سجِبت بً دخان حامعت كعىطُىت الىظام اللاهىوي للمؤظعاث العلابُت في الدؽَش  ؤ.  بلذي هٍش

Délinquance juvénile ; quelle prise en charge préventive et thérapeutique pour le 

jeune et sa famille 

1حامعت باجىت   

 

بىعىن الععُذ . د  

ي وهابس مذاو   

 

 اليوم الثاني  األربعاء 8800/80/80
 

 

و: أ.د/ مسوز بركالجلعت ة/ سئِغ .11.00إلى  00.00مً  ) كاعت املحاضشاث الىبري(  املفتوخة  الجلعت   

ت الخإهُلواكع عملُت  داخل السجىن الجضائٍش 1حامعت باجىت  بي وعُمت   د. صاخبي وهُبت/ د. لغٍش

الذوس الىفس ي والاحخماعي والتربىي للمؤظعاث العلابُت  2حامعت ظطُف   د. ؤًذ مجبر واهلي بذٌعت 

ت العامت إداسة السجىن  بشامج جلُُم وجىحُه املحبىظين  بىساوي ؼشوق املذًٍش



 باملؤظعاثضمً مدخىي الطلب ومهام املخخص الىفس ي  -السجين -الخمىضع الىفس ي للعمُل

 العلابُت

2حامعت ظطُف  د. خافشي صهُت/ ؤ. بىمعضة فخُدت 

1حامعت باجىت الاخخُاحاث الخاصت للمعاحين والبرامج العالحُت امللترخت  ؤ. هشبال مخخاس 

الجاهدين في الجضائش )بين املفهىم والخفعير وؤلُاث الحماًت الاحخماعُت واللضائُت لألطفال 

 الحماًت(

 د. مخلىف ظعاد/ د. حالب مصباح حامعت ملعُلت

-بين الىاكع والضىابط اللاهىهُت -ؤظالُب املعاملت داخل املؤظعاث العلابُت بالجضائش 2حامعت ظطُف   ؤ.د. حغلُذ صالح الذًً/ د. بىسوبت ؤمال 

11.00إلى  11.00املىاكؽت مً   

 

 

 ؤخمان لبنى د/ الجلعت:  ةسئِغ  11.00إلى 00.00مً   الورشةحلعت 

الىاكع واملإمىل  -الىظم الخمهُذًت وإظاط للمعاملت العلابُت ظُذي  -حامعت الجُاللي الُابغ 

 بلعباط

 ؤ. لخضاسي دمحم/ ؤ. هىام فاًضة

ألاظباباملؤظعت العلابُت مً العلاب إلى البدث عً  2حامعت ظطُف  فت د.  اللص صلُدت/ د. بً غذفت ؼٍش  

م حامعت كاملت جصىساث الطلبت الجامعُين للمشاة السجُىت  ؤ. بىجفىىؼاث خمُذة/ ؤ. حىاًبُت مٍش

مت  دوس املؤظعاث العلابُت وألُت للضبط الاحخماعي اللاهىوي في الىكاًت مً ظاهشة العىد للجٍش

والًت باجىت هىرحا -والاهدشاف  

بؽلت/ ؤ. هبُلت جالًليد. ظميرة  حامعت بعىشة  

 د. عثامىت هىزش/ ؤ. وعمت عبابعت حامعت خيؽلت جىفُز العلىباث خاسج املؤظعاث ههج حذًذ لإلصالح والخإهُل

 

ع  -الىظُفت إلاصالخُت ملؤظعت السجً دساظت ظىظُىكاهىهُت للاهىن جىظُم السجىن في الدؽَش

 الجضائشي 

1حامعت باجىت  ؤ. بعام وصهاجي/ ؤ. غضبان سخمت 

عىطُىتكحامعت  دوس مؤظعاث الخيؽئت الاحخماعُت والخذمت الاحخماعُت املخخصصت في الىكاًت مً الجىىح  د. بلحعُني وسدة/ ؤ. إلامام ظعُذة 

1 حامعت باجىت كشاءة هلذًت للخصيُف ألامني للمدبىظين مً وحهت هظش مُذاهُت . ظشاس عائؽتؤ   



 11.00إلى  11.00مىاكؽت  

الملتقىاختتام أشغا    

 وجبة الغذاء
 

 

 الملصقات
 

 

 امللصلاث
 -دوس مؤظعاث إعادة التربُت في إعادة جإهُل ألاخذار الجاهدين) مشهض التربُت بعين العلىي 

شة  ؤهمىرحا(  البٍى

 ؤ. ظالمي لخضش حامعت وهشان

خ املؤظعاث العلابُت بالجضائش 1 حامعت باجىت جاٍس  ؤ. عباس ي ظمير/ ؤ. عمش بً ظالم 

خ املؤظعاث العلابُت وواكعها في الجضائش  ؤ. حذان ابدعام حامعت كعىطُىت جاٍس

21ظطُف حامعت  مىظىس الضمً لذي عُىت مً السجىاء  دساظت مُذاهُت بمؤظعت إعادة الخاهُل جاصولذ   

 حامعت بعىشة

  1باجىتحامعت 

 د/ بً همش ي فىصٍت

 بخىػ ظعاد

 ؼعبان هاحش

   

 


