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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- 1باتنة-جامعة الحاج لخضر

 كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية

ة مخبر بنك الاختبارات النفسية واملدرسي

 واملهنية

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

ممن القرآن الكري تالوة آيات  
 النشيد الوطني

 يوسفي حدة. اد .مخبر بنك االختبارات النفسية والمدرسية والمهنية ةمدير  ةكلمة السيد
 بن غذفة شريفة . د .الملتقىرئيسة  السيدة كلمة  

 كمال بوقرة . اد .واالجتماعيةكلمة السيد عميد كلية العوم اإلنسانية 
 .(للملتقىعن االفتتاح الرسمي  اإلعالن)السالم ضيف عبد . اد الرئيس الشرفي للملتقى 1كلمة السيد مدير جامعة باتنة

 .أو الرفاه النفسي أو الحياة الطيبة ألفضلاالوجود  :معمريهبشير  د.أ االفتتاحيةالمداخلة 

 

 

 (صباحا 09.00)مراسيم افتتاح أشغال امللتقى 

  عماد حسنيالعايب / ادارة جلسة الافتتاح ا
 

 

 :الافتراض يلتقى املبرنامج 

 :الجزائرالرفاهية ونوعية الحياة في 

 مشكلة املصطلح والقياس 

 0000  ديسمبر 11يوم  
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  بشقة عز الدين /د  :الجلسة رئيس    /   10.00إلى     10:00 الرئيسية  الاولى الجلسة ألاولى    

دراسة تحليلية للبعد املوضوعي -تغير اتجاهات مؤشرات نوعية الحياة في الجزائر

 (.الكمي)

 عائشة بن النوي  .د  1باتنة 

دراسة : "مظاهر إلاختالف و التداخل: نوعية الحياة، أسلوب الحياة و الشعور بالرفاه

 Keenaghan andتحليلية للمفاهيم في ضوء مقياس سيليا كيناغهام و جون كيلروو 

kilroe  

 سمّية   حربوش . د 0سطيف 

 

 فتيحة يحي . د  1باتنة  .                       مصطلح الرفاهية نموذجا: إشكالية ترجمة املصطلح

  0سطيف أو توحيد املصطلحات الحدودعبور : نوعية الحياة، واملصطلحات ذات العالقة

 1باتنة

 ريفةشبن غذفة . د

 القص صليحة   . د/

مركز " الجامعة الجزائرية في تحسين نوعية الحياة لدى الطالب الجامعي استراتيجية

        "أنموذجا الجامعي املسيلةاملساعدة النفسية 

 بولسنان فريدة . د 1باتنة

 بن زطة بلدية. د/

 مناقشة

 

 :لورشة األولىا

 هاليلي ياسمينةد  .ا:رئيسة الجلسة/   :10ـــــــ 10:00إلى     الورشة ألاولى

دراسة ميدانية على عينة من .في العمل  مؤشرات الرفاهية النفسية

 1جامعة باتنة  أساتذة

النوي . د/ يوسفي حدة. د.أ 1باتنة

 أمنة

بن ساعد / دبراسو فطيمة .د بسكرة (.دراسة حالة)نوعية الحياة لدى املرأة املقيمة بالسكنات الاجتماعية في الجزائر

 فريدة

.0سطيف  .املفهوم ومؤشرات القياس: بالصحةجودة الحياة املرتبطة   حافري زهية غنية . د 

 1باتنة نوعية الحياة لدى عينة من املرض ى املصابين بالسرطان

0قسنطينة/  

وادة . د/عيواج صونيا. د

 فتحي

 /عطية عصام بوزيدي .عنابة/ ورقلة دراسة تحليلية إستكشافية -الرفاه النفس ي في العمل

 منى حميحد 

مصطلح نوعية الحياة وجودة الحياة من منظور اقتصادي  إشكالية

 .سيكولوجي

 واكلي بديعة. د/ عيسات مريم 0سطيف

 املناقشة
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 :الورشة الثانية
 بولسنان فريدةد  ا : رئيسة الجلسة/   10.51إلى    10.11   :   الورشة الثانية

فالطة / عز الدين بشقه  .د .1باتنة  .الجنس والاختالفات في الرفاهية النفسية

 أميرة 

.الوادي . -دراسة وصفية مقارنة –جودة الحياة لدى الطلبة الجامعيين  غرغوط . د/ أحمد جلول . د 

 عاتكة 

التوافق النفس ي الاجتماعي وعالقته بجودة الحياة لدى املصاب بمرض 

 .السيلياك ،دراسة ميدانية

0الجزائر زطوطو . د/صالحي سعيدة.د 

 نعيمة

دراسة إحصائية للحالة الصحية و )حياة املسنين في املجتمع الجزائري واقع 

 (.PAPFAM (2002)النفسية للسن من خالل مسح 

.1باتنة    بوهراوة / عمراوي صالح.د 

 عز الدين

1باتنة  .الضغوط النفسية وجودة الحياة لدى الطالب العامل  أحمان. د ا/بخوش سارة 

 لبنى 

 مناقشة

 ةـــــــــــــــــــــــــــالثــــــــــة الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالورش
 دليلة جلول . أ :رئيسة الجلسة/   10.51إلى    10.11الورشة الثالثة 

الرفاهية، جودة الحياة، الرضا ) املفاهيم ألاساسية في علم النفس إلايجابي

 .والتقارب والتداخل بينها(نوعية الحياة، معنى الحياةعن الحياة، 

 عالونة ربيعة. د 0سطيف  

دراسة مقارنة في : مستويات الاستمتاع بالحياة لدى ألاستاذة الجامعية 

 ضوء بعض املتغيرات 

 1باتنة 

 بسكرة 

 بن فليس خديجة . اد

 بن لغريب نجاة , ط د

 بوعود أسماء. د 0سطيف  .الحياة والرفاهيةدور التعاليم الدينية في تعزيز نوعية 

التربية البيئية و دورها في تحقيق جودة الحياة لدى أفراد املجتمع 

 .الجزائري 

  /الوادي

 .خميس مليانة

خليفة  بن. د

 /إسماعيل 

 خماد محمد . د

أهمية الرعاية املتعددة التخصصات في تعزيز نوعية الحياة لدى ألاطفال 

 .املصابين بالسكري واملراهقين 

 

 مزوز بركو . د.أ  1باتنة

 بوزغاية نهاد/  ط

تطبيقات علم النفس الايجابي في مجال العملية التعليمية و الجودة في 

 املناهج

 /منراستتالجامعي  .م

 الاغواط

 / بوتعني فريد/ د

 

 عمراوي نبيل

أثر بعض الاستراتيجيات القائمة على النظرية الوجودية لتعزيز 

  معنى الحياة مفهوم

 حمودي فاطمة  1باتنة

 املناقشة
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 عةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالورش
 عيواج صونيا     . د:رئيسة الجلسة   /   11.00إلى    15.00:     الورشة الرابعة

واملسؤولية البيئية الفردية املؤسساتية والحكومية في ظل تطبيق جودة الحياة  

 .منهج التنمية املستدامة

 0سطيف

 1سطيف /

 مهري  أمال/ مهري شفيقة

 

0سطيف/ 1باتنة قراءة في نوعية الحياة من خالل علم النفس الايجابي  / بكيري نجيبة. د 

 بوزيقة عبد الكريم

1باتنة (وتحليل لبعض الدراسات عرض)الجزائرية مفهوم جودة الحياة وقياسه في البيئة مدور .أ /مشاشو قرمية. د 

 ليلى

زبيش / حفيان عبد الرحمن  0سطيف الصحة وعالقتها بالتوجه نحو الحياة لدى الطالب الجامعي الجزائري 

 مسلم

نوعيــة خدمـــات النقـــل الجمـــاعي الحضـــري  بمساحة النقل الحضري ملدينة 

 ورقلة

 بن سالم رمزي   0قسنطينة

دراسة  –نوعية الحياة لدى مرض ى قصور الشريان التاجي و ارتفاع ضغط الدم

 مقارنة 

 بلخير وسام           

 / فوزية بن كمش ي 1 باتنة /خنشلة .نوعية الحياة بين الحقيقة والتأويل

 سعاد بخوش 

 املناقشة

 ــــــــــاتلجـــــــــــــــداريــــــــــا

 مدور ليلى/  د: رئيس الورشة       11:00ــــ15:00  -الجداريات

0سطيف  (جدارية) إشكالية التعريفالتاريخ و : جودة الحياة   زيد حسين .أ 

التداخل والحدود -نوعية الحياة والرفاهية النفسية في علم النفس الايجابي 

 (جدارية)

 ليلى حصوص /  بوعون سارة  0سطيف

 (جدارية) أساس الجودة املؤسساتية الجودة الشخصية 

 

1باتنة   أحمان أسيا 

 (جدارية) السلوكات الصحية لدى املرأة الحامل املصابة بسكري الحمل

 

 ذياب أحالم 1باتنة

 /عروفي سامية 1باتنة  (جدارية) جودة الحياة وألامراض املزمنة في الجزائر

 السعيد بوعون . د

 جابري ياسين/ سارة بن لخضر  1باتنة جودة الحياة أو نوعية الحياة

 بن سماعين سمية/زدام بريزة 1باتنة "مشكلة املصطلح والقياس جودة الحياة " 

 صالح الشايب محمد / ط 1باتنة  من خالل تحليل نماذج عربية وأجنبية اهية في العمل فنموج مقترح للر 
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 يوسفي حدة / اد

 

 مباشر  (مساء 11.00)أشغال امللتقى  اختتامجلسة 

بشقة عزالدين: ادارة الجلسة د  

   :امللتقىتوصيات 

 كلمة  ممثل الاساتذة املشاركين  .1

 كلمة رئيسة امللتقى  .0

 كلمة مديرة املخبر  .0

 كلمة عميد الكلية  .5

 


