
  
         

ٌ  ىطـــــــــــنيالتلخل  امل  حى

الصحت الىفظيت املدزطيت في عل الخغيراث 

 املجخمعيت الساهىت
 2018دٌظمبر  06و  05أًام 

 دًباحت املتلخل  :

اث  ت املجخمعيت املفخىحت التي حعىع مظخٍى حعخبر املدزطت مً املإطظاث التربٍى

طىاء ، و حيث أن الىثير مً  و أبعاد الصحت الىفظيت لتلفسد و لتلمجخمع على حد

ً اليىم ٌعخبرون املدزطت همسآة عاهظت وظخطيع أن هلسأ مً خاللها  املىغٍس

 جداعياث هثيرة جخف الفسد و مجخمعه .

ئن املجخمعاث الحاليت حظعى حاهدة لخفعيل البيئت املدزطيت و حعتلها محطت 

ت مهمت ًمىً مً خاللها جحليم فعاليت الدوز الاحخماعي لتل فسد مً خالٌ جسبٍى

 مساعاة مطالب الصحت الىفظيت لدًه .

فالفسد الجصائسي اليىم ال ٌظخطيع أن ًتلغي الخفاعالث الحخميت املخداختلت بين 

املدزطت هىطط جسبىي       و بين املجخمع هىطط بيئي احخماعي ال ًلل أهميت مً 

حظعى حامعيت هاحيت معادلت الخأثير املخبادٌ بينها و عتليه فاهىا متلصمىن همإطظت 

ً إلاطازاث في املجاٌ الىفس ي و التربىي ، متلصمىن على حظتليط اللىء هحى  لخىٍى

ت لتلنهىق  ت و محاولت ئًجاد الحتلٌى اللسوٍز ت الجصائٍس ئػيالياث املإطظت التربٍى

 بها   و جحليم أهدافها الساميت  للحفاظ على الفسد و على املجخمع  .

 جحاٌو إلاحابت على الدظاؤالث الخاليت :و عتليه حاءث ئػياليت املتلخل  التي 

 ما هى واكع الصحت الىفظيت في الىطط املدزس ي؟ -

 ما هي الخحدًاث املفسوكت في عل الخغيراث املجخمعيت الحاليت ؟ -      

 

ييتهيف ًمىىىا الخدخل همإطظاث   -                                         لتلنهىق بمياهت  جىٍى

ت ؟  املدزطت                 الجصائٍس

 هيف ًمىىىا جفعيل الدوز الاًجابي لتلؼسواء الاحخماعيين ؟   -

 

 

 

 

 

 جحليم ألاهــــــــــداف الخاليت:

 الىؼف عً  واكع الصحت الىفظيت املدزطيت بالجصائس -1

جىحيه الاهخمام حٌى الغىاهس و الظتلىهياث الؼاذة املىحىدة باملدزطت  -2

ت  الجصائٍس

ت -3 ً الاحخماعي مً احل حماًت املإطظت التربٍى  جفعيل دوز الؼٍس

 النهىق بهاو 

 محاولت الخدخل املخخـف إلًجاد حتلٌى ئحسائيت عمتليت -4

 مــــــــحاوز املتلخل :

 جم زؿد املحاوز الخاليت: طعيا مىا لخحليم أهداف املتلخلي،

اجه (املحىز ألاٌو :   الصحت الىفظيت املدزطيت ) مفهىمها / أبعادها / مظخٍى

 الىفظيت املدزطيتاملإطظاث املجخمعيت و الصحت املحىز الثاوي : 

 املحىز الثالث : الىاكع الدشخيص ي لتلصحت الىفظيت املدزطيت

 املحىز السابع : الياث جفعيل الىطاطت املدزطيت

تاملحىز السابع :  ً الاحخماعي و املإطظت التربٍى  الؼٍس

 ( طسق الخدخل و الخىفل ) امللترحاث إلاحسائيتاملحىز الخامع : 

 

 :املؼـــــــازهتسوط  ــــــػــــ

 ن ًيخمي مىكىع املداختلت ئلى محىز مً محاوز املتلخل .أ -

 أن  ًىىن املىكىع أؿيال.-

 يتأن جحترم في هخابت املىكىع أؿٌى الىخابت العتلميت:مً حيث املىهجيت  وهىع-

 املادة العتلميت امللدمت.

 واحد فلط(.أن جىىن املداختلت فسدًت أو ثىائيت) على أن جخىفل الجامعت بمخدخل -

 أن جمأل كظيمت املؼازهت بيل دكت-

 أن جسطل امللخـاث واملداخالث في وكتها املحدد طتلفا.-

 ؾ 15على أال  ًخعدي عدد ؿفحاث العمل امللدم -

 

 

 

 

 

 ػسوط هخــــابت  امللخف  واملداختلت:

 لغخا املتلخل  هما التلغت العسبيت  والتلغت الفسوظيت  -

 على أال ًخعدي  ؿفحت واحدة.بتلغت املداختلت ًىخب امللخف -

   simplifed arabicجىخب امللخـاث واملداخالث "بالعسبيت" بالخط -

على أن ًىىن  Times New Romanبالخطـ ومداخالث التلغت الفسوظيت

 . ططس ،1بين الظطىز ًلدز بـ

 التهميؽ في املتن.-

 ٌؼترط أن جىىن الـىز، البياهاث والجداٌو واضحت. -

 ٌظخحظً جلدًم املداخالث في أكساؾ ملغىطت. -

 ٌؼترط أن جىىن املداختلت غير ميؼىزة مً كبل. -

 جخلع حميع املداخالث املسطتلت ئلى جحىيم الهيئت العتلميت لتلمتلخل . -

 

 هامت :مىاعـــــيد 

 2018 طبخمبر 30 زطاٌ امللخـاث إل  خس أحل  أ-

 .2018أهخىبس  15ًىم ٌعتلم املؼازهىن بلبٌى مبدئي مللخـاتهم -

 2018أهخىبس  30   هى امللبىلت  املداخالثآخس أحل للبٌى ئزطاٌ  -

 2018هىفمبر  30ٌعتلــــً عـــً كبـــــٌى املداخــــالث في   

ــــالحغاث: ـــ  مـ

،مع ملخف بالعسبيت    power pointًفلل عسق ألاعـــــــماٌ بــ -

 ملداخالث التلغت الفسوظيت

 دكيلت. 15ال جخجاوش مدة عسق ول وزكت عمل أو بحث -

 جلدم ػهادة املؼازهت لغير العازكين ملداخالتهم.ال  -

لألهثر اطخفظاز ،ًمىً لألطاجرة الاجـاٌ  بأماهت املتلخل ،على السكم 

 الخالي:

 ــــــــ0658907504

 :إلزطاٌ امللخـاث واملداخالث العىىان الالىترووي الخالي 

sempsychologie2018@gmail.com 

achouri_sonia@yahoo.fr 

 )دون املبيذ و الىلل (زطىم الاػتران :

 دج 4000 الاطاجرة  و املمازطين : 

 دج2000الطتلبت : 
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 السئيع الؼسفي لتلمتلخل  :

 عىابت-عماز حياهم  مدًس حامعت باجي مخخاز  الدهخىز:الاطخاذ 

عميد وتليت الاداب و العتلىم الاوظاهيت  بسواوي ميتلىد الدهخىز:الاطخاذ 

 بالبىوي و الاحخماعيت

 : د/ عاػىزي ؿىهيا زئيظت املتلخل 

 اللجــــــىت العتلمــــــيت لتلمتلخل  :

ت طيف الاطالم  حامعت باجي مخخاز عىابــت                                       أ.د/ ػٍى

 حامعت باجي مخخاز عىابــت              أ.د/ عبيد عائؼت بيت                               

حت أ م.د/ فٍس  حامعت باجي مخخاز عىابــت                                           عبد الىٍس

 حامعت باجي مخخاز عىابــت               أ. د/ هسبىغ زملان                              

 عىابــتحامعت باجي مخخاز             د/ عبيد مساد                                              أ.

مت                                     حامعت باجي مخــــــخاز عىابت              د/فىطاشي هٍس

 حامعت باجي مخخاز عــــىابت        ىاؿس طىاوي                                  عبد الد/

 باجي مخخاز عىابتحامعت                                                   ماعت عباس يد/ 

 حامعت باجي مخخاز عىابــت                 د/ لؼطس زبيعت                                  

 حامعت باجي مخخاز عىابت           د/ بً ئطماعيل زحيمت                         

 باجي مخخاز عىابتحامعت                                                        عخيم منىد/ 

 حامعت باجي مخخاز عىابت                 د/ بىلهىاغ عمس                              

 حامعت باجي مخخاز عـــىابت                                                     فني طميرد/ 

 حامعت باجي مخخاز عـــىابت                           د/ خالص ي دمحم                      

 

 

 

 

 

 

 :لتلمتلخل  التلـــجىت الخــــــىغيميت

 

 ـمصةــــــــــصوش حــــــــــــأ/ عـــ   زئيع اللجىت الخىغيميت :  

 : ألاعلاء

بىط الياض                                       حامعت باجي مخخاز عىابت                أ / خٍس

 حامعت باجي مخخاز عىابت                                                           أ/ مسهب مفيدة

 حامعت باجي مخخاز عىابت                                    أ/ شبيدة العتلىي                      

ط                  / أ  حامعت باجي مخخاز عىابت                                  طاس ي بىػٍس

 حامعت باجي مخخاز عىابت                                                          / حماوي حاشمأ

بط الؼٍسف دمحم  حامعت باجي مخخاز عىابت                                          أ/ ػٍس

مان                         حامعت باجي مخخاز عىابت                        أ/ هبيخت هٍس

 

 ئطخمازة املؼازهت

 ...........................................الاطم.............................

 ........................................التللــب...............................

 ..............................................الىعيفت.......................

 .........................................الدزحت العتلميت...................

 .................................................املإطظت..................

د إلالىترووي........  .................................................البًر

 ..........................................الهاجف...........................

 امللخف:.............................................................................

 

 

 جامــــعة باجي خمــــــتار عنـــــــــــابة

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية االداب و كلية 

 ، االحنراف و اجلرمية يف اجملتمع  مع خمرب الرتبية كباالشرتا علم النفس قسم

 و خمرب حتليل العمل و الدراسات االرغونومية

ــــجىغ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ  مــ

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 زئيظت املتلخل 

 عاػىزي ؿىهيا  د/   
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