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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تيزي وزو  -جامعة مولود معمري   
 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 قسم علم النفس 

 ينظم 
حول: افتراضي وطني ملتقى  

   األزمة الوبائية الراهنةفي األوساط المهنية في ظل  الصحة النفسية والتدابير الوقائيةواقع 
 . تيزي وزو -تامدا  2021سبتمبر 82و 27 ، يومي المستجد( 19)كوفيد  

  
 : ديباجة

والم  عليشحمال مية   ،   (اليسحمدد   19)كوفيد فيروس كو ونل    انمشحل لقد دفعت األزمة الصحيةة العلليةة اليميلةة ف     
اليمقحدمحة م احل وال حلمةحة علد ععحلدة ال ار ف  المحداقير الولحلئةحة القحلئيحة عحللةحل ومرامعماحل  يحل   اسححححححححححححححمل حل دول اليعيو ة دون  

. فقد واجلمصحلديةسحةة واجمميليةة  يميلشحد م  طوو ا  الوعحةةة الصحيةة لةيد مض مفحلعالطال عةد اليسحمولل  السحةل
هذه الدلئية ومل طرطب ع ال مض خسححححححححلئر   اعموا   ناسححححححححال ف  اححححححححرال م  ال مض مض  م  ومد  العديد مض اليكومل

فمكلطات واطيد  عةد عثرهل الداود الدولةة مض  م  الماكير ف  ععداد مرعةة طأهةةة إلعلدة    شححححححححرلة وملدية عحححححححح ية ،
 عةد مية  اليسمولل . هذا الوبل   انمشل طرمةم مل طفر  مض مرا  

و غةقت العديد مض    ، الوبل العلليةة مرا  طاشحححححححح  هذا   وف  سححححححححةل  مل سححححححححت  لكره فقد طعلر  الكلير مض األسححححححححوا    
مض اليوظايض. وظار  معال طرطيعل     اآلجفلشحاو  وولةة ، وطعر  العع  م ال لففسس ، وطم طسحرل   اليؤسحسحل  

و متر العلمةون عةد طوتي    ،وطعقد  ظروفه وطالليت  يعل ه   ،مديدة ألدا  العي  ، فمغير  ور  وسححححححححلعل  عندلزه  
  واسحححححححميرا لة للقيود الصحححححححيةة لفحححححححيلن ك  مض سحححححححسممام    واجلم ام، مديوعة مض المداقير الوللئةة الاردية والديليةة  

 ال دمة.  
األوبئة واألمرا  اليعدية فيال    انمشحححل كيل طم طسحححةةل الفحححو  مض مديد عةد موعحححول سحححسمة األوسحححل  اليا ةة مض    

اليحلج  الوحل ئحة . فترز    واعموا مض خسل مرامعحة العحديحد مض التروطوكوج  الولحلئةحة والصححححححححححححححيةحة ال حلمعحة ف  طيييض  
دون   ه ومححدم مسئيححة الاروف التيئةححة الييةوححة قاححل ،عةد ولعاححل  هيةححة اليرى عةد ناححلفححة  مححلكض العيحح  ومعححداطحح

اليسححححححلس  يسححححححموم سححححححسمة الصححححححية ال اسححححححةة والدسححححححدية لةعلم  الم  طكاةال المشححححححرلعل  والقوانيض العيللةة ، وبيرافقة  
ة  المدربة الصحححححي ة   وطعقد م  اليعليير واألعراف الدولةة اليوعقة ف  هذا اليدلل.   دالديليةة ، وبيل يميلشححححح  اجطالقةل  

وطوولقه ف  ظرف ومي   افحححححح  طداقير الييلية الصححححححل مة  (اليسححححححمدد   19)كوفيد فيروس كو ونل    انمشححححححل ف  مدلقاة  
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اليا ةة ومكلطب العي  ، نيولمل  ائدا نقمعس م ه   والي شحححح   م  نشححححر الوع  الوللئ  خلاححححة ف  المديعل   ،والشححححلمةة
 الكلير مض ال ترا  واليعل ف العيةةة.

 :إشكالية الملتقىأوال. 
دفعت ق ل كأسحلطذة وبلعليض وددا ليض وم مصحيض ف    (اليسحمدد   19كوفيد  )كو ونل  طاشح  فيروس   طدايةل  ملئيةعن    

ف   ملكض  مسحححححمقتس    الصحححححيةة مل  هذه األزمل    انمشحححححل مدلل العي  وط اةيه علد طسحححححةةل الفحححححو  عةد مدم خوو ة  
الشححححححححححركل  اليا ييض قموتي  مية  المداقير الوللئةة الفححححححححححلم ة   لإلعححححححححححلفة علد ال ار لةيل مدم الم ام   العي  وال دمة ،

  لصية اليا ةة.لسسمة ا
ديم  ومض ه ل ندعو مية  اليامييض قاذا اليوعححححححححححححول علد اليشححححححححححححل كة ف  هذه المالهرة العةيةة ودثرائال مض خسل طق    

 الوو   المللةة: واف  م   هداف وميلو  هذا اليةمقد يل يم  يلثام ومداخسطام العةيةة 
 :أهداف الملتقىثانيا. 

 .ف   ملكض العي  (اليسمدد  19)كوفيد  فيروس كو ونلالكشف عض  سعلب ومصلد  طاش   -
 فيروس كو ونل.نمشل  اجعورا ل  ال اسةة والعصتةة السلئدة ف  األوسل  اليا ةة اليصلععة ج المعرف عةد -
 اليعدية وطص ةاال م   اد ست  اعموا هل ومكلفيمال.الوعةةل  الصيةة طيديد الور  اليديلة ف  طش ةص  -
 الايروسل  الملمةة اليسمددة مسمقتس.الكشف عض المداقير الوللئةة الاردية والديليةة وست  طع ل هل ليدلقاة طاش   -
الوعححححححححححححححةةحة   مموةعحل  العيح  وطكيةااحل م  طعقيحدا   اححححححححححححححد محدم مرونحة اإلمرا ا  الم اةيةحة الوحل ئحة إلعحلدة  ةكةحة   -

 . نمشل  فيروس كو ونلجالصيةة اليصلععة 
 (اليسححححححححححححححمدحد   19  )كوفيحد   عقراز كةفةحة اجسححححححححححححححماحلدة مض ال ترا  العةيةحة والعيةةحة اليوماحة ف  ميحل بحة فيروس كو ونحل -

 الوبلئةة الول ئة. وطعيةيال مسمقتس ف  اليلج  
 . (اليسمدد  19 )كوفيد   األزمل  الوبلئةة ال ويرة عةد غرا  فيروس كو ونل اعموا طقديم المدل ب العلليةة الرائدة ف    -
األزمل  الصححححححححححححححيةة  الولوف ع د  هيةة طرقةة العيث العةي  ومدم مله لمه ف  اجسححححححححححححححمدل ة الاو لة ليقمفححححححححححححححةل     -

 اليسمددة.
 :محاور الملتقىثالثا.  

 المحور األول: الصحة النفسية في الوسط المهني.
 ، العوام  اليرطعوة  للعي  الياددة لسسمة الصية ال اسةة. مال ةم -
 األمرا  ال اسةة السلئدة ف   ملكض العي .  -

 المستجد(. 19فيروس كورونا )كوفيد  لوبائيةاألزمة ا: ثانيالمحور ال
 العي .الي ش   اليا ةة ومكلطب داخ   اليسمدد( 19وبل  كو ونل )كوفيد طاش   ظروف وعوام مال ةم ،  -
 . ف  األوسل  اليا ةةالايروسل  الملمةة طش ةص كشف و ور   -
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  .جائحة كوروناب الخاصة: التدابير الوقائية لثالمحور الثا
 .يلشد م  الوعةةة الصيةة الراه ةالمعديس  اليلاةة ف  ميموم وور  طأدية األعيلل والوظلئف  يل يم -
 عقو  العيلل وف  المشرلعل  والقوانيض العيللةة ف  اليلج  الصيةة اجسمل لئةة.   -
 .ةالملمة ل  لةيد مض انمشل  الايروس  ايلب العي  اإلمرا ا  واجلم امل  الوللئةة اليوعقة مض ورف -
 .لةمقةي  مض العدوم  مال ا  الييلية الصيةة الاردية والديليةة داخ  الي ش   اليا ةة -
 ملئية كو ونل.دو  ك  مض اإلعسم والميسةس والمد لب والرلل ة ف  اليد مض مفلعال   -

 .للعامل وتأهيلها ما بعد جائحة كورونا سالمة الصحة النفسية: المحور الرابع
 .فيروس كو ونلاجعورا ل  ال اسةة والعصتةة اليسدةة مض مرا  انمشل   -
 .الايروسل  الملمةة مسمقتسكةفةة اليد مض العب  اليرطعل  لإلال ة ونق  العدوم ف  عللة انمشل   -
 دو  المأهي  ال اس  لمكيةف الارد العلم  م  اليلج  الوبلئةة الول ئة. -
 طدايةل  اليلج  الول ئة عةد غرا  فيروس كو ونل.ع ل  الصية ال اسةة لةعلم  م  الييل سل  الديدة لييلية وط -

 .المستجد( 19جائحة كورونا )كوفيدالتجارب العربية والدولية المطبقة في مواجهة :  المحور الخامس
 ف  األوسل  اليا ةة و ملكض العي . فيروس كو ونلالداود اليتذولة ف  طش ةص واعموا   -
عسحححححححححححححمراطةدةل  المأهب واجسحححححححححححححمدل ة الاو لة ليواماة األزمل  الوبلئةة الول ئة داخ  المديعل  العيللةة عةد غرا     -

 .(اليسمدد  19كوفيد )فيروس كو ونل 
 .مسمقتس ف   ملكض العي  اليعديةاألوبئة مياةة لةوللية مض انمشل  طصيةم الترامج اإل شلدية والمو  -
 
 

 
 
 
 
 ملمعة مولود معيري طي ي وزو. مدير  –  .د. قودا  عيد : الشرفي للملتقىالرئيس  ✓
 عييد كةةة العةوم اإلنسلنةة واجمميليةة.  –د. قوول ة فرلد   :المشرف العام للملتقى ✓
 د. األعسض عي ة.رئيس الملتقى:  ✓
  .د. خةالن  شيد.رئيس اللجنة العلمية:    ✓
 .د. قوميةيض عةلةرئيس اللجنة التنظيمية:  ✓
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 :أعضاء اللجنة العلمية للملتقى
 جامعة االنتماء  االسم واللقب جامعة االنتماء  االسم واللقب

 مولود معيري. طي ي وزو  د. قض طونس ولهر  مولود معيري. طي ي وزو   .د. خةالن  شيد 

 معيري. طي ي وزو مولود  د. خي و دنةل  - 1-   لط ة د. يوسا  عدة .
 مولود معيري. طي ي وزو  د. زوان  ن لاة مولود معيري. طي ي وزو   .د. ارداوي ن لم 

 مولود معيري. طي ي وزو  مةيون  كاي ة د.  مولود معيري. طي ي وزو   .د. مي اب نلار 
 موجي ولهر. سعيدة د. لعدلل ففي  مولود معيري. طي ي وزو  فرلدة  .د. قو وب 

 لونةس  عة . التةيدة  د. مواق  عتد الرزا   - 2- الد ائر  ايراوي والةة .د 
 مولود معيري. طي ي وزو  د. ايراوي نلدية  عيل  ثةةد . األغوا    .د. قوفلط  مييد 

 مولود معيري. طي ي وزو  د. قوميةيض عةلة  عيل  ثةةد . األغوا    .د. عيومض  مفلن 
 فرعل  يعلس. سوةف  وعلل فل و  د.  - 2- الد ائر   .د. قوعيلمة عسيلعي  

 مولود معيري. طي ي وزو  د. ميدب  زلقة  غرداية   .د. لرلةاة عييد 
 مولود معيري. طي ي وزو  د. مدان نةةية  - 2- الد ائر   .د. سعدو سلمةة

 مولود معيري. طي ي وزو  د. فملل اةةية  مولود معيري. طي ي وزو  شرنلع  سعلد  د. ع لرو .
 مولود معيري. طي ي وزو  د. قة ير  شيد  مولود معيري. طي ي وزو  مةةكة د.سةةيلن  

 مولود معيري. طي ي وزو  د. عديت  سيير  مولود معيري. طي ي وزو  د. عداد نسةية
  دلية  -عتد الرعيلن ميرة   د. لعتودي فلط   دلية  -عتد الرعيلن ميرة   د. عيةل  عة  
 مولود معيري. طي ي وزو  كةميض  عسم د.  عيل  ثةةد . األغوا   د. الف  مييد 
 مولود معيري. طي ي وزو  عيكوفلن شاي  د.  مولود معيري. طي ي وزو  د. عداد عسض
 - 2- الد ائر  د. شرلا  ه ل   مولود معيري. طي ي وزو  د. لعقلب مةةكة
 مولود معيري. طي ي وزو  د. قةيلج فرومة - 2- الد ائر  د. قوس ة فوةية 
 - 1-   لط ة مييد د. للش   مولود معيري. طي ي وزو  د. سعودي مللية 

 
 :للملتقى أعضاء اللجنة التنظيمية

 جامعة االنتماء  االسم واللقب جامعة االنتماء  االسم واللقب
 عةو زوهير د. 

. طي ي مولود معيري 
 وزو 

  .د. علاي  نتيةة 

 مولود معيري. طي ي وزو 

  .د. للوي  بةعة  قةعرلت  علدلد. 
  .د. عسة  مةةكة  عليلن لدو  د. 

  .د.  يت مي د نو لة   عير العيض عتد الرزا  د. 
  .د. قول ولة عسيض  ميديد فلط  د. 
  .د. طلم لنت مييد  طواط  مرلم د. 
 للس  فرلد . .د  نلسلعسم لو د. 
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 :شروط المشاركة في الملتقىرابعا.  
لا  اححححححححةة  أعد ميلو  اليؤطير ، وطكون  اححححححححيةة ولم يسححححححححت  نشححححححححرهل  و طقدييال ف   ي  اليداخةةيدب  ن طكون   -

 .طالهرة عةيةة مض لت 
  ن يمصف العيث  للددية واليداثة ولعميد عةد القواعد الي ادةة العةيةة.  -
 طعود األولولة لةعيوث الييدانةة. -
 طقت  العيوث الاردية والل لئةة. -
 اليداخس   للةغة العربةة والةغة الارنسةة.طقت   -
،  مل العيوث اليير ة  للةغة الارنسحححححححححةة فمكون    14عدم    (Simplified arabic)طير  العيوث  للةغة العربةة خل    -

 .12عدم (Time new roman)   ل 
 طمفيض اليداخةة مة ص  للةغة العربةة و خر  للةغة الارنسةة. -
 ااية. 15ااية وج طق  عض  20 ج طمعدم اايل  العيث  -
 .(APA)يكون الموثي   ورلقة  -
 ( عض ورل  الترلد اإللكمرون  اليتيض  دنله.2021  فرل  30طرس  اسميل ة اليشل كة م  الية ص لت  ) -
 .  لليةمقدكملب خلى نشر األعيلل الييي ة ف   -
 
 

 مواعيد هامة:
 .2021 أفريل 30ع سلل اسميل ة اليشل كة م  الية ص لت   ✓
 .2021 ماي 05عشعل   ايلب الية صل  اليقتولة  ✓
 .2021 ماي 31  خر  م  جسمسم اليداخس  كلمةة  ✓
 .2021 جوان 30يمم اإلشعل   قتول اليداخس  لت   ✓
 .2021سبتمبر 28-27موعد انعقلد اليؤطير يوم   ✓

 
 
 

 والمداخالت إلى البريد اإللكتروني المبين أدناه:ترسل الملخصات 
tizi15@hotmail.com-elahcene 

 
 

mailto:elahcene-tizi15@hotmail.com


6 
 

 المشاركة استمارة
. المستجد( 19)كوفيد   واقع الصحة النفسية والتدابير الوقائية في األوساط المهنية في ظل األزمة الوبائية الراهنة  

 الدرجة العلمية: واللقب: االسم
 المؤسسة الجامعية: التخصص:

 البريد اإللكتروني:
  :الهاتف

 محور المداخلة:
 عنوان المداخلة:

 ملخص المداخلة:
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