
  الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌةةالجمهوري

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً  

 جامعة عنابه باجً مختار

 كلٌة اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة 

 قسم عم النفس و علوم التربٌة و االرطوفونٌا

 ٌنظم

 الملتقى الوطنً الثالث فً علم النفس حول

 

 العلوم النفسٌة و اإلسهامات االنتروبولوجٌة

 تحت شعار

 الحوار بٌن الثقافات 

2020 جوان 11-10ٌوم   

  الجامعً أحمد البونً ببالقط

 بالمجمع عبد الكرٌم بزاز 

 لــجـــــــان الــــــــــمــــــلتقى  

 الرئٌس الشرفً للملتقى الوطنً 

  عمٌد كلٌة اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة –د وحٌدة سعدي . أ

 المشرف العام للملتقى 

نائب العمٌد المكلف بالدراسات العلٌا و البحث العلمً –عز الدٌن لرقم / د  

 رئٌسة الملتقى

ماعة عباسً / د  

 المنسق العام للملتقى 

عاشوري صونٌا/ د  



 ممثل المخبر المشارك

كربوش رمضان/ د .أ  

 رئٌس اللجنة العلمٌة للملتقى 

عائشة بٌة عبٌد. د/أ  

 المقرر العام للملتقى

مراد بو منقار . د /أ  

 لجنة صٌاغة التوصٌات 

بولهواش عمر/ د  

 اللــــجــــــنــــــة الــــــعــــــــلــــــــمــــــــٌـــة

 

د لعرٌظ بشٌر       جامعة عنابة . أ  د مراد بومنقار   جامعة عنابة.أ   

د  محمد خرفوشً           جامعة عنابة ,أ د عائشة بٌة عبٌد  جامعة عنابة .أ   

د مراد عبٌد                جامعة عنابة.أ  عز الدٌن لرقم             جامعة عنابة. د   

د خمٌس بوفولة            جامعة باتنة .أ ماعة عباسً               جامعة عنابة. د   

سمٌر فنً                 جامعة عنابة . د عبد الناصر سنانً         جامعة عنابة . د   

حمٌدة عواٌجٌة            جامعة عنابة . د صونٌا عاشوري           جامعة عنابة . د   

الهام ساسان               جامعة عنابة . د أمال دهان                  جامعة عنابة . د   

ٌاسمٌنة مناٌفً             جامعة أم بواقً . د رحٌمة بن سماعٌل        جامعة عنابة . د   

2د محمود بن خلٌة         جامعة الجزائر . أ ساسً بوشرٌط            جامعة عنابة . د   

2عقٌلة صحراوي          جامعة الجزائر . د ربٌعة لشطر               جامعة عنابة .د    

2د سعٌد لوصٌف            جامعة الجزائر .أ عمربولهواش              جامعة عنابة.د   

2د محفوظبوشلوخ     جامعة قسنطٌنة . أ حورٌة بن عٌاش          جامعة عنابة. د   

د سٌف االسالم شوٌة            جامعة عنابة.ا محمد شرٌف شرٌبط          جامعة عنابة.د   

د محمد كرٌم فرٌحة         جامعة عنابة. أ عماد لعالوي               جامعة عنابة .د   



عزوز حمزة                 جامعة عنابة . د بلهً حسٌنة               جامعة عنابة   . د   

لطٌفة مرداسً             جامعة عنابة. د دزائر هرٌو              جامعة عنابة . د   

2حمانً حازم               جامعة قسنطٌنة . د فوزٌة بوجرٌو             جامعة عنابة . د   

عتروس نبٌل              جامعة عنابة. د كرٌمة فنطازي             جامعة عنابة . د   

د موسى لحرش             جامعة عنابة .أ عتٌق منى                 جامعة عنابة.د   

 

 اللــــــجــــــــنـــة الــــــتــــــــنـــــــظـــٌـــــمـٌة 

 الٌاس خرٌبوط جامعة عنابة  طاهري أمال                    جامعة عنابة 

 علً بن زدٌرة       جامعة عنابة  مرٌم عمروسً                  جامعة عنابة

 زبٌدة لعلوي         جامعة عنابة  مركب مفٌدة                     جامعة عنابة

 

:دٌباجـــــــة المــــــلـتـــقـى   

اقتحمت االنتروبولوجٌا حقل العلوم النفسٌة و الدراسات األكادٌمٌة باعتبارها ترتبط بشكل 

وثٌق بعملٌة االتصال فً المجتمع و تعد أحد المجاالت الرسمٌة الحدٌثة و تخصصا عملٌا 

متعدد المجاالت،فهً تخرج من حدود ثقافتها لترسً مراجعة الموروث الثقافً بٌن 

إن أصول االستخدام العلمً للعالقات االجتماعٌة و التعددٌة . الثقافات لتحدٌد الهوٌة 

الثقافٌة هً موقف اتجاه الذات و اآلخرٌن باعتبار تمتع األفراد بالثراء و التعقٌد و فً 

فالمنظور الحالً للمقاربة مابٌن . هذه الحالة تكون الهوٌة نتاج الخبرات المختلفة 

الثقافات لالضطرابات العقلٌة والتحوالت االجتماعٌة ترافقها تحوالت على مستوى 

فالوصمة .التصورات و الدالالت و العالقة بٌن ما هو اجتماعً و ما هو رمزي 

االجتماعٌة تالزم المجتمع و الصورة النمطٌة تالزم المرٌض ، و الوصمة تصٌب كل 

.الثقافات لكنها تبقى فً الذاكرة االجتماعٌة   

 فالعولمة صنعت تصورا جدٌدا للنظام االجتماعً و فصلت الحركٌة االجتماعٌة عن 

لكن تمسك بعض الفئات . العقٌدة ، ما أدى إلى انتقال األنشطة الطقسٌة  إلى مستوى آخر



أما فكرة التعددٌة . بهذه الطقوس و الشعائر منحها الحفاظ على الممارسات واالستمرارٌة

اللغوٌة و التعاٌش دون صراع ، أهم مالمح المجتمعات الحدٌثة و ربما تعد مفتاحا لتقدم 

. العلم و المجتمع و التنمٌة و اإلبداع  

ما هً نماذج التأثٌر االنتروبولوجً فً صنع التغٌر على المستوى الحضاري و النفس 

 ثقافً ؟

 أهداف الملتقى

تحدٌد األسالٌب النمطٌة التً تؤثر فً التصورات -   

فهم فعالٌة الظواهر على الممارسات التقلٌدٌة -   

تحدٌد عوامل الخطر التً ٌتعرض لها المجتمع -   

(العقلٌة)دور االنتروبولوجٌا الطبٌة فً المرض و الصحة -  

يتحدٌد مٌكانزماتاالنتروبولوجٌا بالبعد المادي و الالماد-   

لمحاورا  

الطقوس و التصورات االجتماعٌة -   

االنتماء و الممارسات و الهوٌة -  

التأسٌس لالنتروبولوجٌا فً مٌدان الصحة العقلٌة -  

الواقع الجزائري من خالل العقٌدة و األشكال الجدٌدة للعالج-   

 شروط المشاركة

أن تكون المداخلة  متصلة بأحد محاور الملتقى - £  

أن ال تكون المداخلة سبق نشرها - £  

العربٌة و الفرنسٌة: تقدم المداخلة باللغتٌن - £  

    traditionalarabic 16الخط  - £

 times new roman 12و بالفرنسٌة



أن تتصف المداخلة بالحداثة - £  

تخضع جمٌع المداخالت المقبولة إلى تحكٌم اللجنة  - £  

مصارٌف النقل و اإلقامة على حساب المتدخل - £  

 توارٌخ هامة

   2020 فٌفري 10أخر أجال استقبال الملخصات - 

2020 فٌفري 25الرد على الملخصات   -   

  2020 أفرٌل 30أخر أجل استقبال المداخالت  - 

:عناوٌن االتصال  

:ترسل المداخالت إلى   

abassimaa@gmail.com 

achourisanyoura23@gmail.com 

Sem.psy 2020@gmail.com 

:كما ٌمكن االتصال   

  0554730452ماعة عباسً      / د

  0773561671عتٌق منى         / د

0658907504عاشوري صونٌا  / د  

 

 

 

 

mailto:abassimaa@gmail.com

