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 .مانع محمد د.أ: الرئيس الشرفي لمممتقى
 .د سعدي وحيدة.أ: نائب الرئيس الشرفي لمممتقى

 .مناجمية الهذبة د.أ:رئيس قسم عمم االجتماع
 .د شوية سيف اإلسالم.أ :مدير مخبر التربية االنحراف والجريمة

 :الممتقى العممي الوطني حول
 التكفل االجتماعي والنفسي بالمنحرفين
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 .ممياني نادية. د: رئيس الممتقى
 .رماش صبرينة. د: نائب رئيس الممتقى

 .جامعة عنابة............د عمارة فاتح.أ:رئيس المجنة العممية لمممتقى
 :أعضاء المجنة العممية لمممتقى

 .جامعة عنابة............................د شوية سيف اإلسالم.أ -
 .جامعة عنابة....................................د عمارة فاتح.أ -
 .جامعة عنابة. ...................................د معمر داود.أ -
 .جامعة عنابة. ..............................د بوخريسة بوبكر.أ -
 .جامعة عنابة...........................د بوىروم عبد الحكيم .أ -
 .جامعة عنابة. ...............................د عسوس أنيسة.أ -
 .جامعة باتنة...................................د عدوان يوسف.أ -
 .جامعة عنابة. ............................د فريحة محمد كريم.أ -
 .جامعة قالمة...................................د دشاش نادية .أ -
 .جامعة عنابة. .............................دجفال عبد الحميد.أ -
 .جامعة عنابة................................د يوسف سعدون .أ -
 .جامعة الطارف..................................د غريب منية .أ -
 .جامعة عنابة. ..................................سعيدي دليمة.د -
 .جامعة عنابة..................................بوليواش عمر.د -
 .جامعة عنابة. .....................................دىان أمال.د -
 .جامعة عنابة. .................................رماش صبرينة.د -
 .جامعة الطارف...................................ساسي سفيان.د -
 .جامعة الطارف....................................عيادي نادية.د -
 .جامعة الطارف....................................ندير بوحنيكة.د -
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 .جامعة عنابة...............................بن إسماعيل رحيمة.د -
 .جامعة عنابة......................................عباسي معة.د -
 .جامعة أم البواقي...............................منايفي يسمينة.د -

 .بوقنس عبد النور. أ: رئيس المجنة التنظيمية لمممتقى
 :أعضاء المجنة التنظيمية

 .بوشالغم هند.د–.بوشارب مريم. د -
 .غضبان خمسة.د–.                بوطرفة جميمة.د -
 .بوستيل فاطمة الزهراء.د–.             زيتوني عيشة بية.د -
 .غاصب أمال.د.                   -نصيب ليندة.د -
 .زرزوني جهيدة. د–.            بوالشرش نور الدين.د -
 بن حسين ماجدة.د.               -بولصوار سهيمة.د -
 . عالم عتيقة، غندور هاجرprfuأعضاء مشروع  -
 .طمبة الماستر–.طمبة الدكتوراه–

 :ديباجة الممتقى
الحٌاة الٌومٌة الضاغطة تتسبب فً الكثٌر من األحٌان فً اضطرابات نفسٌة اجتماعٌة متعددة العالقات 

األسرٌة، إننا ندرك الصعوبات التً تواجه المنحرفٌن خاصة إذا كانت أسرهم فً مرحلة أزمة، كأزمة ما قبل 

أو بعد التطلٌق بٌن الزوجٌن، أزمة مرض أحد أفراد األسرة، أزمة الحرمان من أحد األبوٌن باإلهمال أو الهجر 

وغٌرها، هذا المحٌط ٌتسبب فً كثٌر ... او الفقد، أزمة االدمان لدى أحد أعضاء األسرة، أزمة المرض العقلً 

من الحاالت فً فشل الفرد اجتماعٌا واكتسابه لممارسات انحرافٌه، لذلك هناك سعً متواصل نحو تطوٌر طرق 

التكفل والعالج للمنحرفٌن وتحسٌن العالقات داخل األسرة المتأزمة من خالل تعدٌل بعض مساراتها ونظامها 

وأدوار األفراد داخلها وحٌز تدخل وعمل كل عضو فٌها باتباع برامج خاصة للعالجات األسرٌة، وهذا حتى 

 .ٌكون المحٌط أكثر كفاءة ومالئمة لألفراد الذٌن ٌعٌشون ضمنه

تعرض الدراسات الحدٌثة العالجات األسرٌة والنفسٌة وتبرز أهمٌة األسرة فً خفض التوتر والوقاٌة 

من االنحراف، كما تعرض اٌمانوٌل بٌكار إلى العالج األسري للقصر الذٌن ارتكبوا تعدي جنسً على أحد 
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أفراد العائلة وأبرز أهمٌة العالج النسقً فً إعادة التوازن العائلً، لذلك ومن هذا المنطلق وبناء على ما سبق 

 :التساؤل المركزي التالينطرح 

 ما هو واقع التكفل العالجً النفسً واالجتماعً بالمنحرفٌن؟ -

 .سٌحاول المتدخلون اإلجابة على هذا السؤال ضمن المحاور اآلتً ذكرها

 :محاور الممتقى
 .التوجهات النظرية والمفهمية في التكفل العالجي النفسي واالجتماعي بالمنحرفين: المحور األول
 .معايير وأدوات تشخيص االنحراف: المحور الثاني
 .العالج األسري لممنحرفين برامج ودراسات ميدانية: المحور الثالث
 .العالج الفردي لممنحرفين برامج ودراسات ميدانية: المحور الرابع

 .البرامج العالجية بين النظري والتطبيقي والتكييف واألخطاء: المحور الخامس
 :أهداف الممتقى

فتح مجال لمنقاش العممي البناء الذي يسيم في النيوض بطرق التكفل العالجي  -
 .لممنحرف وتكييفيا بحسب خصوصيات المجتمع الجزائري

الوصول الى تحميل ومن ثم تشخيص واقع التكفل العالجي بالمنحرفين بغية التعرف  -
 .عمى نقاط القوة والضعف

اقتراح نماذج نظرية وتطبيقية لمعالجات األسرية والفردية التي تتماشى مع العالم  -
 .المتغير

التعرف عمى المركز التنافسي لمتكفل العالجي لممنحرفين من حيث أنو مجال خصب  -
 .لالستثمار العممي النظري والتطبيقي

 :شروط قبول البحوث
األجنبية،  لمكتابة بالمغة العربية و14حجم Times New Romanاستعمال خط  -

 .وترسل المشاركات عن طريق البريد اإللكتروني بممف مرفق
 صفحة بما فييا استمارة المشاركة والممخص وقائمة 20عدد الصفحات ال يتجاوز  -

 .المراجع واليوامش
 .أن تستوفي المشاركة الطرق العممية والمنيجية المتعارف عمييا -
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وتعطى األولوية لمدراسات  (مع حضور متدخل واحد)المشاركة تكون فردية أو ثنائية -
 .الميدانية

 .المشاركة تكون بمداخالت أو بجداريات -
 .أن يكون البحث ضمن أحد محاور الممتقى -
 .أن تكون البحوث غير منشورة من قبل وغير معروضة في ممتقى سابق -
 .يتم قبول البحوث بناء عمى تقييم المجنة العممية -
 .21/03/2020ترسل المداخالت كاممة قبل تاريخ  -
 .04/04/2020يتم الرد عمى المداخالت المقبولة يوم  -
 .ال تتكفل إدارة الممتقى بتكاليف السفر والمبيت -
ج .د8000ج لمتدخل واحد و.د5000: حددت رسوم المشاركة لألساتذة وألي متدخل بـ -

حقوق )ج لطمبة الدكتوراه، وتشمل .د3000لمتدخمين مع حضور متدخل واحد و
 .(التسجيل، وجبة الغذاء واالستراحة لممشتركين، وثائق الممتقى

 maizin@yahoo.com:ترسل المداخالت كاممة عمى العنوان اإللكتروني -
 :لمزيد من المعمومات يرجى االتصال عمى الياتف التالي -

038.56.65.23 
 :مواعيد الممتقى

 .21/03/2020ترسل المداخالت كاممة قبل تاريخ  -
 .04/04/2020يتم الرد عمى المداخالت المقبولة يوم  -
 :ترسل المداخالت كاممة عمى العنوان اإللكتروني -

maizin@yahoo.com 
 .2020أفريل/22/23: ينظم الممتقى أيام -
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