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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية         

 قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا         
 

 مخبر بنك االختبارات النفسية والمدرسية والمهنية       

 برنامج امللتقى الوطني:        

 
    

 2018ديسمبر   13 -                                                   12 



 
 

 

  من القرآن الكريمبينات تالوة آيات 

 النشيد الوطني 

  د. القص صليحة :املشرف العام على امللتقىكلمة  السيد 

 أ. د. بعيبن نادية:ختبارات النفسية واملدرسية واملهنيةمخبر بنك ال ة مدير  ةكلمة السيد 

 د. بن بعطوش حكيم:جتماعية د عميد كلية العوم النسانية وال كلمة السي 

 أ.د  ( :فتتاح الرسمي للملتقى الشرفي للملتقى ) العالن عن ال  الرئيس 1كلمة السيد مدير جامعة باتنة

 ضيف عبد السالم

  املدير العام للديوان الوطني ملكافحة املخدرات وإدمانها  :فتتاحيةاملداخلة ال 

 

 

 

 12/12/2018ول االربعاء اليوم ال 
 

صباحا( 09.00مراسيم افتتاح أشغال امللتقى )  

 استراحة 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180103/130213.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180103/130213.html


 أ.د بوفولة بوخميس الجلسة: ةرئيس /  12.30  إلى  10.30 املفتوحة  )قاعة املحاضرات الكبرى(  األولىالجلسة   
 لون المتدخ الجامعة عنوان المداخلة

متعاطي القنب وعالقتها  لدى التوقعية والتسكينية واإلباحيةالمعتقدات          
   بالمخططات المعرفية المبكرة غير المكيفة: دراسة ميدانية

 حمزة مزياني         .د     2الجزائر 

 كريمة محروق د.   1قسنطينة  التدابير العالجية للتكفل بالمدمنين على المخدرات

الثقافيةكيف نحمي شبابنا من المخدرات الرقمية كانعكاس سلبي للعولمة  الوادي مة لخضرح جامعة      أحمد د. فرحات 

وين مؤسسات الشباب في التوعية دور نقاط وخاليا االصغاء على مستوى دوا    
              اخطار المخدرات في الجزائر)خلية اصغاء البليدة نمودجا( من

 ا.د. شرادي نادية 2البليدة  -جامعة لونيسي علي 
 مفارس بن قسو  ا. 

دور وسائل اإلعالم في الوقاية من آفة المخدرات )دراسة تقييمية              
 للحصة اإلذاعية أهال شباب ال للمخدرات بمدينة بسكرة(

 د. دبراسو فطيمة جامعة محمد خيضر بسكرة

1باتنة  برامج الصّحة النفسية المجتمعية و دورها في الوقاية من تعاطي المخّدرات  ا.د يوسف عدوان 
  المخدرات في الجزائر: بين واقع الظاهرة وفعالية الرسائل اإلعالمية

تحليلية للرسائل اإلعالمية المعدة من طرف الهيئات وصفية دراسة ) 
 المكلفة بمكافحة المخدرات بالجزائر(

 3الجزائر
 2سطيف

 د . الزهرة بريك 

 وليدة حداديد. 

2سطيف  آفة المخدراتدور المسجد كمؤسسة دينية واجتماعية في محاربة  فتحي بن زيد   

 13.00الى12.30املناقشة من

    

 غداءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــوجب

 



 د. بشقة عزالدين رئيس الجلسة:16.00إلى 14.00الجلسة الثانية املفتوحة  )قاعة املحاضرات الكبرى(:  

املداخلةعنوان   املتدخلون  الجامعة 
 

 العقليةاإلدمان على المخدرات والمؤثرات  دور اإلرشاد النفسي في خفض سلوك
 لدى المراهقين والشباب: دراسة تحليلية ابيديمولوجية

2سطيف   
2سطيف   

 د. علي فارس
                                                                  د. رابح هوادف

فعالية العالج العقالني االنفعالي للتخفيض من االفكار الالعقالنية و التخفيف 
 من قلق االنزعاج لدى المدمنين على المخدرات

 د. سهام بوخاري  2الجزائر

 -يةدراسة ميدان – دور رفقاء السوء في إدمان المراهقات على المخدرات

 

 المدية
 المدية

 زاوي دليلةد. 
 د. حميدة هاشمي

2سطيف  -برنامج العمل الصحي بين الواقع والمأمول–المخدرات  علىمكافحة اإلدمان   
2سطيف   

 د. بوروبة امال
 خرباش هدى أ.د.

 بوزويجة رؤوفد.  2الجزائر  اإلدمان على المخدراتفي ظهور الحاجة  إلى العراض النفسية دور 
االفكار تدخل ارشادي قائم على التدريب التحصيني ضد الضغط لتعديل 

 -منظور وقائي  -الالعقالنية المرتبطة بسلوك االدمان لدى الشباب 
 1باتنة 
 1باتنة 

 دةا.د يوسفي ح
 ا.د بعيبن نادية

 المسيلة التصورات االجتماعية لإلدمان لدى أولياء المراهق المدمن
 عنابة

 د. قنون خميسة
 مرحباوي سارة

 دور الفكار الخاطئة في دفع المدمن للتمسك بالمخدرات                                 1باتنة                                     د. نهى بوخنوفة               

 الغواط                                                       -مر كز البحث                                    د. برغوتي توفيق      
                                                  "  focus groupsعالج المدمن على المخدرات باستخدام تقنية "المسيلة                                                                                    د.بلقبي فطوم 
 د.سيفون باية

 16.30الى 16.00املناقشة من
 



 د. بلخيري وفاء: رئيس الجلسة16.00 -14.00الورشة  االولى: 

 املتدخلون  الجامعة عنوان املداخلة
 

 هاجر غندور د. عنابة جماعة الرفاق ودورها في تعاطي المخدرات

  سميحة  عليوات    .د

 الفتاة المدمنة بين وصمة العار و إعادة التأهيل
 

 زعرور حنان المدية
 مرصالي حورية 

 تبسة اإلدمان والصحة العامة لدى الشباب الجزائري: دراسة تحليلية تقييمية
 قسنطينة

 د. بلخيري سليمة   
 حمي  وحيد

المراهق لدى المخدرات بتعاطي وعالقتها السرية المعاملة سوء  
 

2سطيف   
2الجزائر  

 آيت مجبر واكلي بديعةد. 
 صحراوي نسرين حاج

تدور اإلرشاد النفسي في عالج المدمنين على المخدرا 2الجزائر    بيزات عمريةد.  

دراسة –الجهود الوظيفية للتلفزيون في التخفيف من ظاهرة االدمان على المخدرات 
 2018فيفري  23الى  17في الفترة من  وصفية تحليلية لبرامج قناة القرآن الكريم

-تحت شعار المؤمن  ال يدمن  

 3الجزائر

 جامعة المير عبد القادر قسنطينة

 سفريدة صغير عبا
 رضوان رياح

 

 د.سامية ابريعم ام البواقي سبل الوقاية من ظاهرة المخدرات في المجتمع الجزائري 
 عمار مدرق نارو

addictions et diagnostiques vues par les institutions 
scientifiques internationales 

1باتنة   Bechka  Azzedine 

 الوسط في ترا المخد تعاطي انتشار من الحد في السلوكي المعرفي اإلرشاد دور

 يالمدرس
2قسنطينة   حميزي وهيبةد. مفتود صارة. د.  

2سطيف  تعاطي المخدراتالوقاية االيجابية من االنتكاسة  لدى المدمنين المتعافين من   د. بوعود أسماء 

 16.30الى 16.00املناقشة من



 

 : د. هاليلي يسمينةالورشة رئيس 16.00-14.00الورشة الثانية : 

 املتدخلون  الجامعة عنوان املداخلة
 

 ساعد صباحد.   بسكرة مستوى ضبط الذات لدى عينة من الطلبة متعاطي المخدرات
 حامدي امل  

1باتنة  الرقمية  طرق مكافحتها و الوقاية منهاالمخدرات   هاليلي يسمينة    د.   
إحصائيات ووقائع بين  -إدمان الطالب الجامعي على المخدرات والمواد النفسية

 -المعلوم والمجهول
  د. نبيلة باوية  ورقلة

 هوارية بوراس 

 عالقة المخدرات بالجريمة

 ) دراسة ميدانية في سجون جزائرية(
 بجاية
2الجزائر  

 فريدة علواند. 
 رضوان مومن

تشخيص التوظيف النفسي للمدمنين على المخدرات على  ضوء االختبارات 
 ةاإلسقاطي

 الجزائر
 زوتيزي و 

 د. فضلي فتيحة
 حاجي حكيمة 

ادمان المخدرات في الوسط الطالبي   2سطيف  
 

 نويصر بلقاسمد. 
 كركاطو مروان

الوقاية من المخدراتدور التربية الصحية في   نادية                       عياديد. الطارف 
       كشيشب مرادد. 

المدمن على المخدرات داخل الوسط العقابي و دور المختص النفساني في التكفل 
 بهذه الفئة.

2سطيف   د. عالونة ربيعة 

"كمعرقل للعملية العالجية الوصم االجتماعي له ..."المدمن نحو العالج   
 

 خرف هللا عليد.  الوادي
 د. جهيدة سعد العايب

 16.30الى16.00مناقشة من 

 



 

 

 بوزيد ابراهيمد.    :رئيس الجلسة11.00-9.00ة : الورشة الثالث

 املتدخلون  الجامعة عنوان املداخلة
 

 نمط السلطة الوالدية لدى مدمني المخدرات
(ميدانية استكشافية لعينة من بعض مدمني المخدرات بوالية الجلفة) دراسة   

 وسيلة بن عامر د.   بسكرة
 مزاري فايزة    

 آليات الكشف عن التالميذ متعاطي المخدرات من طرف الساتذة.
 

تيبازة-المركز الجامعي  
2جامعة الجزائر  

 د. مليكة بكير
 فضية قتيت

تعاطي المخدرات  ومسؤوليات " لجان الحياء " البرامج الجوارية وسبل الوقاية من 
 بمدينة ورقلة كنموذج

 ورقلة
 الوادي

قدور نويبات                               د. 
 مهرية االسود         

1باتنة  إدمان الفتاة الجزائرية بين وهم التحرر وواقع االنحراف  د. شينار سامية 
 د. بشقة سماح

والمناخ السري لدى المراهقين المدمنين على المخدرات ودور ا        المن النفسي 
 العالج العائلي في ذلك

 تمعزوزت -عيمة غازليد. ن تيزي وزو 
 بالل شريفة

 مستغانم التربية الصحية في المناهج التربوية ودورها في الوقاية من اإلدمان على المخدرات
 ورقلة

 بوقصارة رقية                          
 محمد عرفات جخرابد. 

دور مواقع التواصل االجتماعي في التوعية من آفة المخدرات وسط الشباب 
 -قراءة تحليلية لعينة من الصفحات الفايسبوكية -الجزائري 

 د. عيواج عذراء ام البواقي

 إدمان المخدرات.. استراتيجيات الوقاية
جوالعال  

 د. نصيرة لمين المسيلة
 حنان عبد الكبير

 11.30الى11.00مناقشة من 
 

 

 13/12/2018 الخميس الثانياليوم 
 



 عيواج صونياد.  :رئيس الجلسة11.00-9.00:  الرابعة الورشة 

 املتدخلون  الجامعة عنوان املداخلة
 

 وقت الفراغ كطريقة للوقاية من المخدرات لدى الشباب ستثمارإ
 

2سطيف   
 سعيدة

           مزوز عبد الحليمد.  
 الخضر جغوبيد.   

 جلول  د. أحمد الوادي منها الوقاية وسبل خطورتها الرقمية: المخدرات
 فوزي فرحات

جنوح االحداث واإلدمان على المخدرات: دراسة عيادية على بعض المراهقين بوالية 
 سطيف

وحدة بحث " تنمية الموارد البشرية" جامعة 
- 2-محمد لمين دباغين سطيف   

 د. تزكرات عبد الناصر      
 د.طوبال فطيمة 

 جمال بوربيعد.  جيجل اإلدمان بين التقليد والتمثيل الظاهري لدى المراهق

 فريدة بوبكري 
 السياسة الجنائية المتبعة لمواجهة المخدرات في المجتمع الجزائري 

 
 بسكرة
 قسنطينة

 د. صالحة العمري 

 د. ليلى بن تركي

 التنشئة السرية وعالقتها بتعاطي المخدرات لدى الحداث
 

 د. بن ساهل لخضر  1باتنة 

 معمر  سماح

Le fonctionnement mental du toxicomane د. صحراوي انتصار جامعة بجاية                    

  د.سيدوس حورية
قراءة نفسية اجتماعية في السباب  -تعاطي المخدرات عند الشباب الجزائري 

 -والحلول
      الزهراء فضلون      د.  ام البواقي

 بوشامة باديسد. 
دمان المخدرات لدى الشباب  الجزائري  الجو السري المضطرب وا 

 

 بجاية
 بجاية

 كهينة مخزم 
 سهام خلوفي  

 11.30الى11.00مناقشة من
 



 شنة زكية د. : الورشة رئيسة / .11.00إلى  09.00من الخامسة   الورشة
 القص صليحةد. 2سطيف  المخدرات: دراسة نقدية لنماذج من الرسائل الجامعية

 د. بن غذفة شريفة

 الشلف مظاهر سوء التكيف النفسي لدى المدمن على المخدرات من خالل اختبار الرورشاخ
 غليزان

 يوسف بوزارد. 
 صافية ماللد. 

 وعواع صالح الدين ورقلة مخاطر المحتوى الرقمي على الطفال

ميدانية على عينة من " دراسة  محددات الصحة و مظاهر تعاطي المراهقين للمخدرات
 "المراهقين في ضوء  محدد الجنس و الشبكة اإلجتماعية

2سطيف   سمّية حربوش                    
 

المخدرات  لدى تالميذ  تعاطيعالقة أسلوب  التربية في الوسط السري بظهور سلوك 
  - دراسة ميدانية ببعض متوسطات  مدينة سطيف – مرحلة التعليم المتوسط

 جيجل
2سطيف  

 بكيري نجيبة  د. 

 بوزويقة عبد الكريم 

بولقواس ابتسامد.  خنشلة السياسات الوطنية والدولية في مجال مكافحة المخدرات  

 تبسة والية)  الجزائر في المخدرات على واالدمان الترويج ظاهرة انتشار احصائيات
 نموذجا (

 د. حداد صونية تبسة

 أ. دربال سارة   
المخدرة: طرق تعويضية للتعاطي داخل المؤسسات العقابية ) مقابالت بدائل المواد 

 مع نزالء مفرج عنهم(
مخبر بنك االختبارات النفسية 

 والمدرسية والمهنية
 د. عطية دليلة

  بين واقع االستهالك و التقبل االجتماعي و تضليل  المخدرات في الجنوب الكبير ت       المركز الجامعي تامنراس                                          بوتعني فريدد. 
 (بمدينة تمنراست دراسة ميدانية  )ات الرسمية و اإلحصائيات اإلحصائي                                                                                 نفيدسة فاطمة د.

                      العوامل المؤدية إلى اإلدمان على المخدرات لدى رواد مصحة بوخضرة                         عنابة                        رماش صبرينة                       د. 
 ام البواقي                                             منايفي يسمينةد. 

طرق التكفل بالمساجين المدمنين مؤسسة اعادة التربية و                                                     1د. سرار عائشة                                                   باتنة 
 التاهيل تازولت والية باتنة نموذجا                                  جيجل                    د. براجل احسان                                           

 11.30الى 11.00مناقشة من



 

 حدة: ا.د يوسفي الورشةرئيس 11.00-9.00:  السادسةالورشة 
العوامل النفسية واالجتماعية المؤدية لإلدمان في الوسط المدرسي من وجهة نظر 

 أساتذة التعليم الثانوي 
2الجزائر   
 الجلفة

 داودي خيرة           د. 
              أحمد بلولد.

                 بن عمار أشواق الوادي جماعة الرفاق ودورها في توجيه المراهق لتعاطي المخدرات واإلدمان عليها

2سطيف  النشطة الرياضة فضاء للوقاية من تعاطي آفة المخدرات  كمال بلخيري د. 

                                                                                 جهيدة اوغيدني

 قوارف رانية 1باتنة  و اإلعالم التربوي  في الوقاية من ظاهرة اإلدمان على المخدرات دور اإلرشاد النفسي
 

 ،السباب،اآلثار(مدخل مفهوماتي لظاهرة تعاطي المخدرات و اإلدمان عليها ) المفهوم 
                     

2البليدة   
2قسنطينة   

 مجراب وليدة   

 صليحة مجراب 

 االغتراب النفسي وعالقته باإلدمان على المخدرات لدى الطالب الجامعي
 دراسة ميدانية بمدينة باتنة

1باتنة   
 المركز الجامعي تمنراست

 قيرود  الطاهر
 منير هروال

)دراسة  -العقاقير المنّبهة نموذجا-الجامعي نحو إدمان المخدراتاتجاهات الطالب 
((2ميدانية بجامعة سطيف)  

2سطيف   ريمة جاب هللا 
 ليندة عمارة

 السياسة الجنائية الوقائية المتبعة لمكافحة االتجار بالمخدرات واستهالكها
 

1باتنة   بوعكاز أسماء 

 مباركي دليلةد. 
المراهقين والشباب، وسبل الوقاية من مخاطرهاأثار المخدرات الرقمية على  1باتنة    

2سطيف   
                                                      زهرة زكور

 أسماء خالف
لمدمن المخدرات داخل السرة الجزائرية جتماعيةالرعاية اإل  

 
1باتنة   
 تلمسان

 بن قسمية رزيقة

 عواد عودةبن 

 11.30الى 11.00مناقشة من



 د. بن غذفة شريفة : الورشةرئيس 11.00-9.00:  السابعةالورشة 
2سطيف  المخدرات )أنواعها وأسباب تعاطيها(  

 ام البواقي
 باتشو عبد الهادي

 د. بخوش وليد

من التظاهرات السيكوباتية للميول االعتمادية على المؤثرات العقلية لدى المد
 ائري الضد اجتماعية للمجتمع االدماني الجز الجزائري.قراءة تحليلية في الخصائص 

 بسكرة
 بسكرة

 جريو سليمان
 فحمادي محمد الشري

الجزائري  الشباب لدى المخدرات لتعاطي المؤدية الخطر عوامل 2سطيف    كوسة خلود               
           قبلي إناس

                    زهرة تيزرارين                               بجاية -04/18دراسة في القانون  – خدراتالمة التدابير الوقائية والعالجية لظاهر 

  دور ديوان مؤسسات الشباب بورقلة في الحد من ظاهرة تعاطي المخدرات
-دراسة ميدانية–مدينة ورقلة نموذجا   

 د. وردة بلحسيني ورقلة

 بوسعيد سعاد

 على المخدرات في العالم الرقمي اإلدماناتجاه الشباب الجزائري نحو 
–دراسة من منظور الشباب الجزائري بمدينة باتنة -  

 ان البوقي
1باتنة   

 نزهة حنون 
 ة قابوشمفهي

 -دراسة ميدانية –تصورات الطالب الجامعي حول المخدرات الرقمية 
 

1باتنة   راضية غربي 
 شادة إيمان  

 أسباب وتداعيات ادمان المرأة علي تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري 
 

 فاطمة الزهراء زاوي  الشلف
 أسماء سعدي

 ي معرفي سلوكي للتخفيف من أعراض االكتئاب لدى المدمنيندمقترح برنامج إرشا
.على المخدرات  

 ورية بوتيح المدية

2وهران  السري اآلثار النفسية لإلدمان على المخدرات في الوسط   بن عربية لحبيب  

 11.30الى 11.00مناقشة من 



 

 

 د. عطال يمينة :الورشةرئيس 11.00-9.00:  الثامنةالورشة 
دراسة ميدانية بجامعة  الجزائر –الشباب الجامعي و ظاهرة اإلدمان على المخدرات 

 ."كلية علوم اإلعالم و اإلتصال-3
2الجزائر   
3الجزائر   

 امال بوقرة
 عبد الوهاب داودي

 خنشلة 18-04التدابير الوقائية والعالجية من ظاهرة تعاطي المخدرات على ضوء القانون 
2وهران   

 شيماء عطايلية
 خديم مختار

التواصل االجتماعي سبيل لتخفيف حاالت اإلدمان على المخدرات لدى الشباب 
 الجزائري)منظور سوسيو_نفسي(

 نصيرة مغمولــي جيجل

 الكاديمية لدى التالميذ المدمنين وغير المدمنينفعالية الذات 
 دراسة ميدانية في بعض المؤسسات التربوية بمدينة ورقلة" 

 مريم   بوخطة ورقلة
     بوزيدي مسعودة

2البليدة  تعاطي المخدرات وتأثيرها على سلوك المراهقين  مسعودة لعفريت               
 سلمى بالنور                   

عالقة  أساليب المعاملة الو الدية  باإلدمان على المخدرات لدى المراهق ) دراسة 
 وصفية على عينة من المراهقين بوالية الجزائر العاصمة (

 الشلف
2الجزائر   

 بن عيسى فضيلة 
  فريحات فاطمة الزهرة  

المحارم في عالقة اإلدمان بجريمة زنا المحارم : دراسة حالة لعينة من مرتكبي زنا 
 الواليات التالية :الجزائر العاصمة ،البليدة ،المدية ،تيبازة والبويرة

2الجزائر   شريفة مودود 

2سطيف  رقمنة المخدرات حقيقة ام وهم ؟   الدين سيف بدادرة 

 الزهراء فطيمة سعودي
 اتجاهات الشباب البطال في المجتمع الجزائري  نحو تعاطي المخدرات

 على عينة من الشباب مرتادي مقاهي االنترنت بمدينة المسيلةدراسة ميدانية 
1باتنة   

 المسيلة
 مزراق نوال

 تيطراوي رضوان

 11.30الى 11.00مناقشة من 



 

 12:00 التوقيت : الملتقى اختتام ممراسي
 التوصيات قراءة 

 المشاركين الساتذة ممثل كلمة  

 الملتقى ةكلمة رئيس 

 العلوم االنسانية واالجتماعية كليةد عميفعاليات الملتقى :   ختتامال كلمة 

 غداءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــوجب 

 

 


