
 "محمد بن احمد"2 جامعة وهران  
 كلية العلوم االجتماعية

 قسم علم النفس و االرطوفونيا
 تطورمخبر التربية و ال

 مشروع" علم النفس األسري"
 مع جمعية األسرة المبدعة لعلم النفس األسري بالتعاون والتنسيق

جمعبة الوطنية لتطوير البحوث النفسيةواالجتماعبة الو  
 ينظم الملتقى الوطني حول 

 واقع الطفولة المسعفة بالجزائر
1212مارس  21  

 المشرف العام .ا.د.هاشمي احمد

 طايبي رضوانأ.رئيس الملتقى الوطني: 
 بلقاضي فؤاد أ.منسق الملتقى الوطني :

 
 

 
 المكان النشاط التوقيت

 مدخل القاعة استقبال المشاركين  00:00 الساعة
 مراسيم االفتتاح الرسمي للملتقى 

 االستماع للنشيد الوطني 
 تالوة عطرة آليات بينات من القرآن الكريم 

 كلمة عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية أ.د فضيل عبد الكريم 
 كلمة رئيسة قسم علم النفس د. محرز عبلة  

 منصوري عبدالحق أ.د كلمة رئيس مخبر التنمية و التطور
 كركوش فتيحة  أ.د الجمعية الوطنية لتطوير البحث في علم النفس و العلوم االجتماعية  كلمة  رئيسة

 هاشمي أحمد أ.دكلمة المشرف العام للملتقى رئيس جمعية األسرة المبدعة 
 كلمة رئيس الملتقى أ. رضوان طايبي  

 األستاذ عبد اهلل االفتتاحية  المداخلة
 
 

 54:90 : اجللسة العلمية األوىل 
 قويدر خيرة مقرر جلسة:                                                                                                                  بختاوي بولجرافرئيس الجلسة: 

 عنوان المداخلة الجامعة األصلية  اسم ولقب المتدخل التوقيت 



 صارة حمري .أ 54:05-05:55
 سالمة غياث .أ

 00وهران
 أدرار

تقدير الذات وعالقته بالتوافق النفسي 
لدى األطفال المسعفين نزالء المراكز 

 المتخصصة
 حاجة وافي .أ 05:55-05:05

 
التكريس القانوني لحقوق الطفولة  جامعة مستغانم

 المسعفة في التشريع الجزائري
 الطفولة المسعفةتعامل اإلسالم مع  جامعة وهران  محمد سباعي .أ 05:05-05:05
األمن النفسي لدى الطفل المسعف  تلمسان أسماء عثماني .أ 05:05-05:05

 دراسة ميدانية بوالية تلمسان
 عشور مكاوي .أ 05:05-05:95

 بوجمعة عمارة .أ
الطفولة المسعفة بين الحرمان العاطفي  بورج بوعريريج

 والوصم االجتماعي 
 وهيبة جنون .أ 05:95-05:05

 فايزة سماي .أ
 00سطيف

  00قسنطينة 
العنف ضد األطفال في مؤسسة 

 الطفولة المسعفة
 
 
 

  00:55:  الثانيةاجللسة العلمية 
 أبراهيم رمحاين فاطمة مقرر جلسة:                                                                                                                     فتيحة كركوشرئيس اجللسة: 

 عنوان المداخلة الجامعة األصلية  اسم ولقب المتدخل التوقيت 
 نافع نوارة .أ 00:05-00:05

 
دور القرية المسعفة في التنشئة  00الجزائر 

 االجتماعية للطفل المجهول النسب
أثر العنف لألسرة البديلة على المعاش  00وهران  بن عجمية إبراهيم .أ 00:05-00:05

 النفسي للطفل المسعف
 نادية الكلي .أ 00:05-00:95

 أمينة شنعة .أ
 عين تيموشنت

 غليزان
النظام القانوني لكفالة الطفل المسعف 

 في التشريع الجزائري
 بلعباس نادية .أ 00:95-00:05

 رضوان طايبي .أ
 مستغانم

 00وهران 
السلوك العدواني لدى الطفل المسعف 

دراسة ميدانية في مركز الطفولة 
 مستغانم المسعفة

 حكيمة مناع .أ 00:05-00:55
 نوال نايلي .أ

الدخول السري بالزوجة وأثره في إنكار  قسنطينة
 نسب الطفل

واقع يهدد الطفولة المسعفة وفق النظام  ممثلة للشبكة الوطنية لإلعاقة شلف إسمهان عبدلي .أ 00:55-00:05
 الساري بعد سن الرشد

 

 اسرتاحة قهوة 
 

 00:20 الورشة األولى
 محمد يخلف  مقرر جلسة:                                                                                                                 عبد القادر بلعابد رئيس الجلسة:

 عنوان المداخلة الجامعة األصلية  اسم ولقب المتدخل التوقيت 
مدى فعالية التشريع الجزائري في  00وهران  صارة شريفي .أ 00:20-00:20

 حماية الطفل المسعف
 إيزيدي كريمة  .أ 00:20-00:00

 حساين زهية .أ
–ألسرية في جنوح األحداث العوامل ا  00وهران 

  -نموذجا وهران
 مليكة خاوص .أ 00:00-00:00

 فهيمة خليفاوي .أ
 البويرة
 00الجزائر

تصورات الشباب المسعف لدور 
 مستقبلهاألسرة البديلة في بناء 



التمكين من حق النسب لألطفال   00باتنة  أمال شافعي .أ 00:00-00:00
 المجهولين بين الشريعة والقانون 

 أنيسة ركاب .أ 00:00-00:00
 فاطمة الزهرة جالل .أ

مشاكل و صعوبات التنشئة االجتماعية  شلف
 يف مؤسسات الطفولة املسعفة

 خيرة قويدر .أ 00:00-00:20
 منصوريى ليل .أ

الطفولة المسعفة بالجزائر وهران واقع  وهران
 نموذجا

 أهمية رعاية األطفال شلف رفيقة يخلف .أ 00:20-00:20
 جامعي طارق .أ 00:20-02:00

 فؤاد بلقاضي .أ
مسار الرعاية البديلة بين الكفاءة  00وهران

 والتكلفة
 العيد شريفة       .أ 02:00-02:00

 عطا اهلل جيالني .       .أ
رعاية األطفال مجهولي النسب بين  بوزريعة.–أبو القاسم سعد اهلل 

سندات اإلنسانية ومطرقة المصير 
المجهول " مركز الطفولة المسعفة 

 بجيجل نموذجا
 فاطمة خداوي .أ 02:00-02:00

 مشري محمد .أ
 جامعة مستغانم

 0وهران
الحرمان العاطفي و عالقته بممارسة 

 العنف لدى الطفل غير الشرعي
ما محل الطفل المسعف دراسة ميدانية   00سطيف  حجاب سارة  .أ 02:00-02:00

 لثالث حاالت بسطيف
الكافلة االسرة  الحضانة و دور جامعة الوادي أ زيان سعيدي 02:00-02:20

اهميتهما النفسية و االجتماعية للطفل 
 المسعف

 
 
 
 

 00:20 ة ورشة الثانيال
 شريفة رحماني مقرر جلسة:                                                                                                الحاج موالي مراد   رئيس الجلسة:

 عنوان المداخلة الجامعة األصلية المتدخلاسم ولقب  التوقيت
 سليم سهلي .أ 00:20-00:20

مقروض زين  .أ
 العابدين

 تبسة
 00 وهران

األطفال غير الشرعيين من سياقات 
 الفهم إلى ضرورة الجندرة

الطفولة المسعفة على ضوء القانون  .جيجل .ةحصايم سمير  .أ 00:20-00:00
 المتعلق بحماية الطفل 00 -02

 بن موسىسمير  .أ 00:00-00:00
 شريف اسيا .أ

أحمد زبانة  -تيارت -. ابن خلدون
 غليزان.–

مستوى االغتراب النفسي عند 
 تيارت نموذجا  الطفل المسعف

جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية  يوبي سعاد .أ 00:00-00:00
 الحقوق والعلوم السياسية

اإلشكاالت القانونية المتعلقة 
بالمكفول مجهول النسب بعد 

 الطالق
 زهراوي خروفة .أ 00:00-00:00

 جعيجع   عمر .أ
 0جامعة وهران

 المدرسة العليا لألساتذة  بوسعادة
التفكك االسري و جنوح الفتاة 

 دراسة ميدانية على حاالت 
مقيمات بالمركز المتخصص إلعادة 

 التربية  للبنات بوهران
 بن علي  نصيرة .أ 00:00-00:20

 
 جامعة معسكر

 
ة في عصر العولم التحوالت األسرية

 ونتائجها، ظاهرة اسعاف الطفولة



 شعنبي نورالدين .أ 00:20-00:20
 جربي عائشة .أ

 

 جامعة معسكر
   00جامعة وهران

الحرمان العاطفي على الصحة تأثير 
النفسية للطفل المسعف )دراسة 
          عيادية لحالة بالمؤسسة اإليوائية

 غليزان(
 بقال أسمى .أ 00:20-02:00

 جميلةشارف  .أ
أثر برنامج إرشادي في التخفيف من   .0وهران 

 العنف لدى األطفال المسعفين

 عيشوبة إبراهيم   .أ 02:00-02:00
 صافي كلثوم .أ

 0وهران
 00وهران 

اقتراح برنامج إرشادي لتحقيق 
التوافق األسري لألسرة الكافلة 

 لطفل مسعف
 جمــــــــال معتوق .أ 02:00-02:00

 مبروك مقدم .أ
 جامعة البليدة

0 
نظرة المجتمع للطفولة المسعفة بين 

 العار ووصم المضامين 
 حقوق الطفولة المسعفة  00وهران  خيرة العربي .أ 02:00-02:00
 صورة األب عند الطفل المسعف مستغانم أ صام ميمونة  02:00-02:20
 الحماية القانونية للطفل المسعف 00جامعة وهران  أ آسيا يوسف 02:20-02:20

 
 

  00:20 الورشة الثالثة
 محمد األمين بغدادي  مقرر جلسة:                                                                                                    عباس بلقوميديرئيس الجلسة: 

 عنوان المداخلة الجامعة األصلية  اسم ولقب المتدخل التوقيت 
 بن نصر هارون .أ 00:20-00:20

 مسعد محمد.        .أ
 واقع الطفل المسعف في الجزائر عمار ثليجي األغواط.

 

 عبد الرحيم ليندة  .أ 00:20-00:00
 عازب أحمد عبد المنعم  .أ

 

 

 .سيدي بلعباس
 حمة لخضر والية الوادي 

السلوك العدواني عند األطفال 
المسعفين في مرحلة الطفولة المتأخرة  

دراسة ميدانية بمركز الطفولة  –
 المسعفة عين توتة بوالية باتنة

دراسة سمات شخصية المراهق  .0سطيف  سهير نابتي .أ 00:00-00:00
المعاملة )دراسة  المسعف ضحية سوء

-ميدانية بمركز الطفولة المسعفة 
 قسنطينة(

 ضيف ناجية  .أ 00:00-00:00
 يمينة بايةبن   .أ

سنة و  01واقع المسعف قبل سن  0الجزائر 
 الرفضبين تصوراته المستقبلية 

 المؤسساتي و الرفض المجتمعي
 بلكحل سمير .أ 00:00-00:00

 دحمون محمد  .أ
واقع التكفل النفسي  المدية

التربوي )البيداغوجي( 
 باألطفال المسعفين

الحماية القانونية لألطفال المسعفين في  عباس لغرور خنشلة. بولقواس ابتسام .أ 00:00-00:20
الجزائر بين الرعاية االسرية البديلة 
ومؤسسات الرعاية دراسة تحليلية 

 نقدية.



الطفولة اآلليات القانونية لحماية  مستغانم عائشة بوعزم .أ 00:20-00:20
 المسعفة

 ديش تورية .أ 00:20-02:00
 أحمد داود رقية .أ

مظاهر الحماية القانونية للطفل المعرض  تلمسان
 02/00للخطر على ضوء القانون

 المتعلق بحماية الطفل"
 شنوفي نضار .أ 02:00-02:00

 سجال حنان .أ
واقع التكفل باألطفال المسعفين في  معسكر

ة دار الطفول  -مراكز الطفولة المسعفة 
) معسكر (   -المسعفة بتغنيف 

 أنموذجا
 بوزار يوسف .أ 02:00-02:00

 مالل خديجة .أ
 معسكر 

 0وهران

االضطرابات االنفعالية لدى األطفال 
 المسعفين االلكسيميا نموذجا

 عثماني نعيمة  .أ 02:00-02:20
 عبد الرزاق فارح .أ

 سعيدة 
 البليدة 

دور مؤسسة الطفولة المسعفة في 
مواجهة الظاهرة وعمل االمكانيات بين 

التحدي والتفاقم ) دراسة ميدانية 
بمؤسسة الطفل المسعف بالبليدة 
ومركز إعادة التأهيل بأوالد يعيش 

 البليدة(
 أ.رحيس إبراهيم          02:20-02:20

 أ. لونيس زهير      
 الخوف االجتماعي لدى المراهقين شلف

 األيتام دراسة ميدانية

 

 :تحكيم اللجنة 

 األستاذة عبد الرحيم ليندة األستاذة طباس نسيمة دمسؤول الورشات بلقاضي فؤا

  سهلي سليم األستاذ ىاألستاذة بقال أسم

 عنوان اجلدارية اجلامعة األصلية المتدخلسم ولقب 

 00وهران  بن سطاعلي محمد األمين .أ
األطفال غير الشرعيين في المجتمع 

 الجزائري

 بالل بالهامل .أ
 إيمان صدقة .أ

 00جامعة سطيف  

 00جامعة باتنة 

العوامل السوسيو ثقافية لظاهرة الطفولة 
 المسعفة .

 خان أحمد .أ
 بشير سليمة .أ

 جامعة وهران
L’attachement 

institutionnalisation : la 
négligence structurelle 

 لعقوق خديجة .أ
 عليك  نامية .أ

 00الجزائر 

 00البليدة

دور المؤسسة اإليوائية في النمو المعرفي 
 للطفل المسعف بالجزائر



 فاضل فايزة .أ
 سعدون سمية .أ

 معسكر

 تموشنت.

مقاربة نظرية تحليلية لدراسة أسباب و 
 ظاهرة الطفولة المسعفة ظروف

 رحماني شريفة .أ
 حرطاني أمينة .أ

 0وهران

 جامعة بلعباس

التكيف النفسي و االجتماعي  ألطفال 
أعيدوا للمؤسسات بعدما تم التكفل بهم 

 من قبل األسر

 0سطيف -لمين دباغين محمـد منال بن عياش .أ
واقع الرعاية االجتماعية للطفولة المسعفة 

ميدانية بمؤسسة الطفولة  _  دراسة
 المسعفة بوالية جيجل

 سعيدة عميار .أ
 خديجة  عبد الرحيم .أ

 محمد بوضياف المسيلة

 0وهران 

المؤسسات اإليوائية وصور رعاية الطفل 
 المسعف

 بوجمعة محمد األمين .أ
 محمد يخلف. .أ

أثر التكفل بالطفل اليتيم على الصحة  00وهران 
 النفسية لديه

 طباس نسيمة .أ
 ايمان قمراوي .أ

 التعلق و علم النفس المرضي وهران

 غجوتي شريفة .أ
 طالبي سهام .أ

 باتنة

 تلمسان.

فعالية نظام األسرة البديلة في كفالة الطفل 
 المسعف

 سعدي زينب .أ
 بن دربال اسمهان .أ

التكفل النفسي بالطفولة المسعفة بالجزائر  تلمسان –أبو بكر بلقايد 
 بين الواقع والمأمول

 شنوف شريفة .أ
 كفالة الطفل المسعف والسياق االجتماعي البليدة قاسميإيمان  .أ

أمال صورية  بن  .أ
 عالل

 الهواري كراس .أ
 األسرة البديلة لفئة الطفولة المسعفة 00وهران 

محمد األمين  .أ
 بغدادي

 محمد األمين بوناب .أ
 00وهران 

الطفولة المسعفة بين السياقات الدينية 
 والمضامين الثقافية

 عالوة عبلة .أ
 عقيلةمحفوفي  .أ

 00وهران 
تمثالت المجتمع الجزائري للطفل لظاهرة 

 مجهولي النسب

 00وهران الزين أمحمد .أ
الطفل المسعف بين التكفل النفسي و 

 االدماج االجتماعي

أ.بن لغريب 
 بسكرة نجاة

مراكز الطفولة المسعفة بالجزائر مركز 
 الطفولة المسعفة باتنة نموذجا

 التوصيات  قراءة 
 وزيع الشهادات ت 
 إعالن اختتام الملتقى  

 


