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 الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة

 وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي

تیزي وزو  -جامعة مولود معمري   

 كل�ة العلوم اإلنسان�ة واإلجتماع�ة

 قسم علم النفس

 ینظم

حول: افتراضي وطني ملتقى  

  الو�ائ�ة الراهنةاألزمة في األوساط المهن�ة في ظل  الصحة النفس�ة والتدابیر الوقائ�ةواقع 

تیزي وزو -تامدا  2021 جو�ل�ة 41و 13 ، یومي المستجد) 19(كوفید   

  
 :دی�اجة

والتي عا�شتها جم�ع ،  )المستجد 19(كوفید فیروس �ورونا  انتشارلقد دفعت األزمة الصح�ة العالم�ة المتمثلة في    

المتقدمــة منهــا والنام�ــة إلــى إعــادة النظــر فــي التــدابیر الوقائ�ــة القائمــة حال�ــا ومراجعتهــا �مــا  اســتثناءدول المعمــورة دون 

. فقـد واالقتصـاد�ةس�ة واالجتماع�ـة یتماشى مع تطورات الوضع�ة الصح�ة للحد من مضاعفاتها على المستو�ات الس�ا

الجائحــة ومــا ترتــب عنهــا مــن خســائر هــذه  احتــواءوجــدت العدیــد مــن الحكومــات نفســها فــي صــراع مــع الــزمن مــن أجــل 

فتكاتفت واتحـدت علـى إثرهـا الجهـود الدول�ـة مـن أجـل التفكیـر فـي إعـداد مرحلـة تأهل�ـة إلعـادة  �شر�ة وماد�ة ضخمة ،

 على جم�ع المستو�ات. هذا الو�اء  انتشارترم�م ما تضرر من جراء 

وأغلقــت العدیــد مــن  ، الو�ــاءالعالم�ــة جــراء تفشــي هــذا  قوفــي ســ�اق مــا ســبق ذ�ــره فقــد تعثــرت الكثیــر مــن األســوا    

من الموظفین. وظهرت معها ترتی�ات  اآلالفالمؤسسات لشهور طو�لة ، وتعرض ال�عض منها لإلفالس ، وتم تسر�ح 

وأجبـر العـاملون علـى تطبیـق  ،وتعقدت ظروفه وتفاقمـت أع�ـاءه  ،جدیدة ألداء العمل ، فتغیرت طرق وساعات إنجازه 

 واســتمرار�ة�ــالقیود الصــح�ة لضــمان �ــل مــن ســالمتهم   وااللتــزام، ة مــن التــدابیر الوقائ�ــة الفرد�ــة والجماع�ــة مجموعــ

 الخدمة.  

األو�ئـة واألمـراض المعد�ـة فیهـا  انتشـار�ما تم تسل�ط الضوء من جدیـد علـى موضـوع سـالمة األوسـاط المهن�ـة مـن    

الحــاالت الطارئــة . فبــرزت  واحتــواءمــن خــالل مراجعــة العدیــد مــن البروتو�ــوالت الوقائ�ــة والصــح�ة الناجعــة فــي تحیــین 

دون  علــى وقعهــا أهم�ــة الحــرص علــى نظافــة أمــاكن العمــل ومعداتــه ومــدى مالئمــة الظــروف البیئ�ــة المح�طــة بهــا ،

ة النفســـ�ة والجســــد�ة للعامــــل التــــي تكفلهـــا التشــــر�عات والقــــوانین العمال�ــــة ، و�مرافقــــة المســـاس �مســــتوى ســــالمة الصــــح

التجر�ـة الصـین�ة  وت�قـى مع المعاییر واألعراف الدول�ة المط�قـة فـي هـذا المجـال.  ىالجماع�ة ، و�ما یتماش االتفاق�ات

�فضــل تــدابیر الحما�ــة الصــارمة وتطو�قــه فــي ظــرف وجیــز  )المســتجد 19(كوفیــد فیــروس �ورونــا  انتشــارفــي مجابهــة 
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المهن�ـة ومكاتـب العمـل ، نموذجـا رائـدا نقتـ�س منـه  والمنشـآتمع نشر الوعي الوقائي خاصـة فـي التجمعـات  ،والشاملة

 الكثیر من الخبرات والمعارف العمل�ة.

 :إشكال�ة الملتقىأوال. 

دفعت بنا �أساتذة و�احثین و�دار�ین ومختصین فـي  )المستجد 19كوفید (�ورونا تفشي فیروس  تداع�ات جائحةإن    

فــي أمــاكن مســتقبال  الصــح�ة مثــل هــذه األزمــات انتشــارمجــال العمــل وتنظ�مــه إلــى تســل�ط الضــوء علــى مــدى خطــورة 

الشــر�اء المهنیــین بتطبیــق جم�ــع التــدابیر الوقائ�ــة الضــامنة �اإلضــافة إلــى النظــر ف�مــا مــدى التــزام  العمــل والخدمــة ،

  الصحة المهن�ة.لسالمة 

د�م ومــن هنــا نــدعو جم�ــع المهتمــین بهــذا الموضــوع إلــى المشــار�ة فــي هــذه التظــاهرة العلم�ــة و�ثرائهــا مــن خــالل تقــ    

 الوطني التال�ة: وافق مع أهداف ومحاور هذا الملتقى�ما یتأ�حاثهم ومداخالتهم العلم�ة 

 :أهداف الملتقىثان�ا. 

 .في أماكن العمل )المستجد 19(كوفید  فیروس �وروناالكشف عن أس�اب ومصادر تفشي  -

 فیروس �ورونا.نتشار االضطرا�ات النفس�ة والعصب�ة السائدة في األوساط المهن�ة المصاح�ة ال التعرف على -

 المعد�ة وتصن�فها مع رصد سبل احتواءها ومكافحتها.الوضع�ات الصح�ة تحدید الطرق الحدیثة في تشخ�ص  -

 الفیروسات التاج�ة المستجدة مستقبال.الكشف عن التدابیر الوقائ�ة الفرد�ة والجماع�ة وسبل تعز�زها لمجابهة تفشي  -

الوضـــع�ة  متطل�ـــات العمــل وتكی�فهـــا مـــع تعقیـــداترصــد مـــدى مرونـــة اإلجـــراءات التنظ�م�ــة الطارئـــة إلعـــادة ه�كلـــة  -

 . نتشار فیروس �وروناالالصح�ة المصاح�ة 

 )المســـتجد 19 (كوفیـــد ��ف�ـــة االســـتفادة مـــن الخبـــرات العلم�ـــة والعمل�ـــة الموجهـــة فـــي محار�ـــة فیـــروس �ورونـــاإبـــراز  -

 الو�ائ�ة الطارئة. وتعم�مها مستقبال في الحاالت

 . )المستجد 19 (كوفید األزمات الو�ائ�ة الخطیرة على غرار فیروس �ورونا احتواءتقد�م التجارب العالم�ة الرائدة في  -

ـــه فـــي االســـتجا�ة الفور�ـــة لمقتضـــ�ات  - ـــة ترق�ـــة ال�حـــث العلمـــي ومـــدى جاهز�ت ـــد أهم� األزمـــات الصـــح�ة الوقـــوف عن

 المستجدة.

 :محاور الملتقىثالثا. 

 المحور األول: الصحة النفس�ة في الوسط المهني.

 ، العوامل المرت�طة �العمل المهددة لسالمة الصحة النفس�ة. مفاه�م -

 األمراض النفس�ة السائدة في أماكن العمل.  -

 المستجد). 19فیروس �ورونا (كوفید  لو�ائ�ةاألزمة ا: ثانيالمحور ال

 المنشآت المهن�ة ومكاتب العمل.داخل  المستجد) 19و�اء �ورونا (كوفید تفشي  ظروف وعواملمفاه�م ،  -

 . في األوساط المهن�ةالفیروسات التاج�ة تشخ�ص �شف و طرق  -
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  .جائحة �ورونا� الخاصة: التدابیر الوقائ�ة لثالمحور الثا

 .ماشى مع الوضع�ة الصح�ة الراهنةالتعدیالت الحاصلة في محتوى وطرق تأد�ة األعمال والوظائف �ما یت -

 حقوق العمال وفق التشر�عات والقوانین العمال�ة في الحاالت الصح�ة االستثنائ�ة.   -

 .ةالتاج� اتللحد من انتشار الفیروس أصحاب العمل الوقائ�ة المط�قة من طرف اإلجراءات وااللتزامات -

 .للتقلیل من العدوى  مهارات الحما�ة الصح�ة الفرد�ة والجماع�ة داخل المنشآت المهن�ة -

 جائحة �ورونا.دور �ل من اإلعالم والتحس�س والتدر�ب والرقا�ة في الحد من مضاعفات  -

 .للعامل وتأهیلها ما �عد جائحة �ورونا الصحة النفس�ةسالمة : المحور الرا�ع

 .فیروس �ورونااالضطرا�ات النفس�ة والعصب�ة المسجلة من جراء انتشار  -

 .الفیروسات التاج�ة مستقبال��ف�ة الحد من العبء المرت�ط �اإلصا�ة ونقل العدوى في حالة انتشار  -

 الحاالت الو�ائ�ة الطارئة.دور التأهیل النفسي لتكی�ف الفرد العامل مع  -

 تداع�ات الحاالت الطارئة على غرار فیروس �ورونا.الممارسات الجیدة لحما�ة وتعز�ز الصحة النفس�ة للعامل مع  -

 .المستجد) 19جائحة �ورونا (كوفیدالتجارب العر��ة والدول�ة المط�قة في مواجهة : المحور الخامس

 في األوساط المهن�ة وأماكن العمل. فیروس �وروناالجهود المبذولة في تشخ�ص واحتواء  -

إســترات�ج�ات التأهــب واالســتجا�ة الفور�ــة لمواجهــة األزمــات الو�ائ�ــة الطارئــة داخــل التجمعــات العمال�ــة علــى غــرار  -

 .)المستجد 19كوفید (فیروس �ورونا 

 .مستقبال في أماكن العمل المعد�ةاألو�ئة جیه�ة للوقا�ة من انتشار تصم�م البرامج اإلرشاد�ة والتو  -

 

 

 

 

 

 جامعة مولود معمري تیزي وزو. مدیر  – أ.د. بودا أحمد: لرئ�س الشرفي للملتقىا 

 عمید �ل�ة العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة.  –د. بوطا�ة فر�د   :المشرف العام للملتقى 

  :د. األحسن حمزة.رئ�س الملتقى 

    :أ.د. خلفان رشید.رئ�س اللجنة العلم�ة 

  :د. بوجملین ح�اةرئ�س اللجنة التنظ�م�ة. 
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 :أعضاء اللجنة العلم�ة للملتقى
 جامعة االنتماء االسم واللقب جامعة االنتماء االسم واللقب

 مولود معمري. تیزي وزو د. بن تونس طاهر مولود معمري. تیزي وزو أ.د. خلفان رشید

 معمري. تیزي وزومولود  د. خمنو دن�ا -1- �اتنة د. یوسفي حدةأ.
 مولود معمري. تیزي وزو د. زواني نز�هة مولود معمري. تیزي وزو أ.د. صرداوي نز�م

 مولود معمري. تیزي وزو م�موني �هینةد.  مولود معمري. تیزي وزو أ.د. میزاب ناصر
 موالي طاهر. سعیدة د. لعجال فضیل مولود معمري. تیزي وزو فر�دة أ.د. بورو�ي

 لون�سي علي. البلیدة د. جوابي عبد الرزاق -2-الجزائر  واف�ةأ.د صحراوي 
 مولود معمري. تیزي وزو د. صحراوي ناد�ة عمار ثل�جي. األغواط أ.د. بوفاتح محمد

 مولود معمري. تیزي وزو د. بوجملین ح�اة عمار ثل�جي. األغواط أ.د. عمومن رمضان
 فرحات ع�اس. سط�ف فاروق د. ط�اع  -2-الجزائر  أ.د. بوعمامة إسماعیل

 مولود معمري. تیزي وزو د. محدب رز�قة غردا�ة أ.د. قرل�فة حمید
 مولود معمري. تیزي وزو د. مدان نع�مة -2-الجزائر  أ.د. سعدو سام�ة

 مولود معمري. تیزي وزو د. فتال صل�حة مولود معمري. تیزي وزو شرناعي سعاد د. عز�روأ.
 مولود معمري. تیزي وزو د. بلخیر رشید معمري. تیزي وزومولود  د.سل�ماني مل�كة
 مولود معمري. تیزي وزو د. حدیبي سمیر مولود معمري. تیزي وزو د. حداد نس�مة
 �جا�ة -عبد الرحمان میرة  د. لعبودي فاتح �جا�ة -عبد الرحمان میرة  د. عم�ار علي
 مولود معمري. تیزي وزو د. �لتین أحالم عمار ثل�جي. األغواط د. صافي محمد
 مولود معمري. تیزي وزو إ�كوفان شفیقد.  مولود معمري. تیزي وزو د. عداد حسن
 -2-الجزائر  د. شر�في هناء مولود معمري. تیزي وزو د. لعقاب مل�كة
 مولود معمري. تیزي وزو د. بلحاج فروجة -2-الجزائر  د. بوسنة فط�مة
 -1- �اتنة محمدد. قاشي  تیزي وزومولود معمري.  د. سعودي مالحة

 

 :للملتقى أعضاء اللجنة التنظ�م�ة
 جامعة االنتماء االسم واللقب جامعة االنتماء االسم واللقب

 علو زوهیرد. 

 . تیزي وزومولود معمري 

 ط.د. عاصمي نبیلة

 مولود معمري. تیزي وزو

 ط.د. قاوي ر��عة  بلعر�بي عادلد. 
 عسلي مل�كةط.د.  عثمان قدورد. 

 ط.د. أیت محند نور�ة أحمر العین عبد الرزاقد. 
 ط.د. بوقزولة حسین محدید فاتحد. 
 ط.د. تاجنانت محمد تواتي مر�مد. 
 قاسي فر�د .ط.د ناسلعالم لو د. 
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 :شروط المشار�ة في الملتقىرا�عا. 

أصـــیلة ولــم �ســـبق نشـــرها أو تقـــد�مها فـــي أي ذات صـــلة �أحــد محـــاور المـــؤتمر ، وتكـــون  �جــب أن تكـــون المداخلـــة -

 .تظاهرة علم�ة من قبل

 أن یتصف ال�حث �الجد�ة والحداثة و�عتمد على القواعد المنهج�ة العلم�ة.  -

 تعطى األولو�ة لل�حوث المیدان�ة. -

 تقبل ال�حوث الفرد�ة والثنائ�ة. -

 تقبل المداخالت �اللغة العر��ة واللغة الفرنس�ة. -

، أمـا ال�حـوث المحـررة �اللغـة الفرنسـ�ة فتكـون  14حجـم  (Simplified arabic)تحرر ال�حوث �اللغة العر��ة خـط  -

 .12حجم (Time new roman) �خط 

 تتضمن المداخلة ملخص �اللغة العر��ة وأخر �اللغة الفرنس�ة. -

 صفحة. 15صفحة وال تقل عن  20أال تتعدى صفحات ال�حث  -

 .(APA)�طر�قة  �كون التوثیق -

 ) عن طر�ق البر�د اإللكتروني المبین أدناه.2021 أفر�ل 30ترسل استمارة المشار�ة مع الملخص قبل ( -

 . �الملتقى�تاب خاص نشر األعمال الممیزة في  -

 

 

 مواعید هامة:

  2021 أفر�ل 30إرسال استمارة المشار�ة مع الملخص قبل. 

  2021 ماي 05إشعار أصحاب الملخصات المقبولة. 

  2021 ماي 31 أخر أجل الستالم المداخالت �املة. 

  2021 جوان 15یتم اإلشعار �قبول المداخالت قبل. 

  2021جو�ل�ة 14-13موعد انعقاد المؤتمر یومي. 

 

 

 

 ترسل الملخصات والمداخالت إلى البر�د اإللكتروني المبین أدناه:

tizi15@hotmail.com-elahcene 

 

 

mailto:elahcene-tizi15@hotmail.com
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 المشار�ة استمارة

. المستجد) 19(كوفید  واقع الصحة النفس�ة والتدابیر الوقائ�ة في األوساط المهن�ة في ظل األزمة الو�ائ�ة الراهنة  

 الدرجة العلم�ة: واللقب: االسم
 الجامع�ة:المؤسسة  التخصص:

 البر�د اإللكتروني:
  :الهاتف

 محور المداخلة:
 عنوان المداخلة:

 ملخص المداخلة:
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