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الكشف عن اآللیات و االستراتیجیات الالزمة لجعل -
قات اإلنسانیة  و الصحة النفسیة ضروریة في العال

تطویر المؤسسات بمختلف وظائفھا و أشكالھا
االطالع على الدراسات العربیة و األجنبیة في دور -

العالقات النفسیة و الصحة النفسیة في تفعیل 
.المؤسسات 

.فتح الحوار العلمي بین المختصین في المجال-
میم تقنیات محادثة الخروج باقتراحات جدیدة حول تص-

ومناقشة نضمن من خاللھا تجسید ثقافة جدیدة، 
وتصور إیجابي، نحو تفعیل العالقات اإلنسانیة و 

.المؤسساتالصحة النفسیة لتطویر

:المحاور
لعالقات اإلنسانیة و الصحة التناول المفاھیمي ل-1

) مفاھیم، نظریات الخ(النفسیة
قات اإلنسانیة و الصحة تقییم واقع ممارسة العال- 2

التربویة، االقتصادیة، (النفسیة في المؤسسات 
)االجتماعیة 

العالقات نماذج عربیة و أجنبیة عن ممارسة - 3
اإلنسانیة داخل المؤسسات

عن تسییر األزمات في عربیة و أجنبیةنماذج -4
المؤسسات

استراتیجیات  تفعیل العالقات اإلنسانیة  و الصحة -5
ي المؤسسات النفسیة ف

لقد شاب المؤسسات بمختلف أشكالھا و مختلف 
الكثیر) األسریة، التربویة، االقتصادیة، الخ(وظائفھا

من الصور السیئة كالضغط والسیطرة والتمسك 
بحرفیة األنظمة وإعطاء األولویة للمال على حساب 

وللروتین الحكومي على المادة . اإلنسانكرامة 
و تنمیة العالقات اإلنسانیة والسلوك . ةالبشری

اإلنساني و بالتالي تحقیق الصحة النفسیة للعامل 
البشري في المؤسسات، یتطلب تغییرا جذریا داخل 

. ھذه المؤسسات،  من حیث فلسفتھا وأسالیبھاإطار
تسود اإلفراد في و لما كانت العالقات اإلنسانیة التي
تشكیل األجیال المؤسسات لھا آثارھا العمیقة في

الصاعدة أصحاب المستقبل ورجالھ، لذا لزم تحقیقھا 
العالقات اإلنسانیة داخل وعموما فإن تحقیق

:المؤسسات یھدف إلى عدة أمور منھا
الجماعة وسالمة بنائھا والصالت الودیة تماسك-

.والتفاھم والتعاون الوثیق
بین أفراد المؤسسة بأھمیة الدور الذيرفع الوعي-

.یھدفون إلیھ
المعنویة بین أفراد المؤسسة ومن تم رفع الروح-

یتوافر الصحة النفسیة بشكل عام 
حل مشكالت أعضاء المؤسسة والوصول إلى .

.ق بین الحریة والنظامیالتواف
و قد جاء ھذا الملتقي لتوضیح العدید من القضایا 
التي ترتبط بموضوع أھمیة العالقات اإلنسانیة و 

.تطویر المؤسساتلنفسیة في الصحة ا

:أهداف الملتقى 

: بالدراسة و التحلیل
واقع العالقات اإلنسانیة و الصحة النفسیة في -

).التربویة، االقتصادیة، االجتماعیة(المؤسسات 



د بوطرفایة أحمد  رئیس الجامعة.إشراف أ
وازي طاوس.د: رئیس الملتقي

:أعضاء اللجنة العلمیة
د نادیة بوشاللق.أ:الرئیس

)الجزائر(لویزة فرشان.د)الجزائر(حریزي موسي د .أ

Ewaد.أ)الجزائر(الساسىالشایب محمدد .أ drozda.senkowska)فرنسا(

)األردن(ابراھیم احمد الشرع. د)الجزائر(بن زاھي منصور.د.أ

)الجزائر(محمد زردومي .د)الجزائر(د قریشي عبد الكریم.أ

)فلسطین(یم  المصريابراھ.د)الجزائر(الطاھربوغازيد .أ

USA(Bahira Sherif Traskد .أ)الجزائر(د عبدوني عبد الحمید .أ

)الجزائر(د تعوینات علي.أ
)فرنسا(د فرید الماسوي.أ

)الجزائر(فتحي زقار.د

)الجزائر(عمروني حوریة . دMartha Buell)USA. د.أ

)الجزائر(ح ابي میلود عبد الفتا.د)الجزائر(بدرینة محمد العربي.د.أ

)الجزائر(عواریب لخضر.د)المغرب(عیسيبنزغبوش .د.أ

)الجزائر(بن زعموش نادیة .د)المغرب( د لیلى بن جلون.أ

)الجزائر(قاسم بوسعدة.د)المغرب(د بوعناني مصطفي.أ

)الجزائر(جخراب عرفات.د)تونس(غازي شقرون.د.أ

)الجزائر(لبوز عبد هللا.دJennifer Gallo-Fox)USAد .أ

)الجزائر(مزیاني الوناس.د
)فرنسا(صالح علواني.د
Norma Gaines-Hanks)USAد .أ
)تونس( مصمودي سلیم . د.أ
)السعودیة(د احمد عید المجید الصمادي.أ

)الجزائر(بعلي زھیة.د

)الجزائر(خلیفة عبد القادر.د

)االردن(ماجده عبید.د

)االردن(ھال الشوا.د

:أعضاء اللجنة التنظیمیة

رئیساً سالم بوجمعة.د

منسقابن زیاني محفوظ .أ

صالي محمد/ أ كلثوم مسعودي/ أ 
نبیل حلیلو/ د ایناس بوسحلة/ أ 
سمیة بن عمارة/ أ ایمان محامدیة/ أ 
نورة بوعیشة/ أ عیساوي الساسي/ أ 

العربي بن داود/ أمبارك شیماء/ أ 
قودة عزیز/ أ قوارح محمد/ د 
مازن الحوش/ أ غالم فاطمة/ أ 
بوعیشة آمال/ أ بریشى مریامة/ أ 
بكوش مغنیةحمداوي عمر/ أ 
نوار شھرزاد/أشنین فاتح الدین/ أ 

عتروس فایزةبوزیان بوحفص

:شروط تقدیم األبحاث

 أن یكون موضوع البحث متصالً بأحد محاور
.لمؤتمرا
عرضھ بمؤتمر أال یكون البحث قد سبق نشره أو

.آخر
14أن یكتب البحث أو الدراسة بخط/Simplified

Arabic.أسود عریض.
 أن یكتب البحث أو الدراسة بإحدى اللغات

.العربیة أو الفرنسیة أو االنجلیزیة
 یجب إرفاق المشاركة بملخص باللغة العربیة إن

. لم یكن  محرر بھا
إلى كاملة المشاركة مع المداخلة استماراتترسل 

dpeplabo@gmail.com
dpeplabo@hotmail.com

 حكمت المداخالت من طرف اللجنة العلمیة
.للملتقي

 صفحة على األكثر15عدد صفحات المداخلة.
11-30المداخالت كاملة آخر أجل إلرسال-

2014
ق المداخلة بالسیرة الذاتیة للباحثارفا
ال تبرمج المشاركة إال بعد إرسال النص الكامل .
 بمتدخلفي حالة المداخلة الثنائیة یتم التكفل

فقطواحد


