
 وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي

 حامعت الجُاللي بىوعامت خمِغ ملُاهت

 

اطُت  معهذ علىم وجلىُاث اليشاػاث البذهُت والٍش

 :بالخيعُم مع

اطت  وخذاث البدثفشق/ و الصحت وألاداء ،مخبر الٍش

 

 :ًىظم

 

 :مللخلى العلمي الىػني املىظىم بــا

خشوي في ئدماج ألاػفاٌ روي الهمم  -ودوس أخصائي الىفغ  أهمُت"

 "العالُت وهباس العً في املجخمع

 )بين الحاطش واملعخلبل(

 2023 ماسط 22: ًىم

 (Google Meet) عبر جلىُت الخداطش املشئي عً بعذ

 

  



 

 :العام للملخلى برهامجال
 

 

 افخخاح فعالُاث امللخلى

 الجلعت الافخخاخُت: 09:30 – 10:00

  

 امللخلى العلمي الىػني الافتراض يفعالُاث مشاظُم افخخاح 

(: 09:30)ابخذاءا مً العاعت  الجلعت الافخخاخُت
ً
 صباخا

 د/ بىسصامت داود  الجلعت: معُير

 املذة

 

ٌ  هىااطغؽ                                        :        (Google Meet) سابؽ الجلعت  للذخى

https://meet.google.com/jjf-mzep-jjd?hs=224 

ممً اللشآن البُِىاث آًاث  د 05  ىٍش

  اليشُذ الىػني الجضائشي  د 05

 بشابذ مدمذ الشُخ فِعىس والبر مذًش الجامعت الشئِغ الششفي للملخلىاليلمت الافخخاخُت للعُذ  د 05

 عبـذ اللـادس ولمت العُذ سئِغ امللخلى الذهخىس ظـاغـي د 05

 د 05

 /العُذ تولم

اطت -  الصحت وألاداء ،مذًش مخبر الٍش

 البدث وخذاث /فشق  سؤظاء  -

 د 05
 البروفِعىس بىهشاجم بللاظم ولمت العُذ مذًش املعهذ

 والاعالن عً مشاظُم الافخخاح 
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 الىسشت ألاولى: 10:00 – 13:10

ت     ٌ  هىااطغؽ                       :      (Google Meet) سابؽ الىسشت                              املذاخالث الشفٍى  للذخى

meet.google.com/jjf-mzep-jjd 

  10:00)ابخذاءا مً العاعت الىسشت ألاولى  
ً
                                                                         (صباخا

 د/ بً خاج حُاللي ظماعُلملشس الجلعت:                                                      بىدبضة مصؼفىسئِغ الجلعت: د/ 

 املذة الجامعُتإظعت امل املذاخلت الشكم

فغ 01
ّ
ل -أهّمُت ألاوشؼت الى

ّ
ش للىشف عً أػفاٌ اطؼشاب ػُف خشهُت في عملُت الخذخ

ّ
املبى

 الخىخذ

 د/ بىدبضة مصؼفى.

 د 10 خمِغ ملُاهتحامعت 

الحشوي لذي فئت املصابين بمخالصمت داون: بين الخصائص الحشهُت املميزة  -الخىفل الىفس ي  02

 للمصاب وأهم الؼشق املعخعملت في املُذان

 خمادن خالذد/ 

 03 حامعت الجضائش

 
 

 

 د 10

مً حشخُص ئلى بىاء خؼت  ملشىالث الىفغ خشهُت لؼفل الخىخذاملخخص في خل ا دوس  03

 عالحُت

اض معمش  د/ كذوس باي بلخير، غ.د/ ٍس  

  حامعت وهشان

 حامعت معخغاهم

 

 د 10

خشوي  مع ألاػفاٌ روي الصعىبت )أػفاٌ املصابين  -خصىصُت عمل املخخص الىفغ 04

 بالخىخذ( بمصلحت الؼب العللي لألػفاٌ

غ.د/ عثماوي هادًت  ، د/ بجاج وافُت  

 حامعت املذًت

 02 حامعت الجضائش

 

 د 10

دمج روي إلاعاكت الزهىُت البعُؼت باملذاسط إلابخذائُت مً وحهت هظش ألاخصائي الىفعاوي  05

 باملشهض الىفس ي البُذاغىجي لألػفاٌ املعاكين رهىُا

 غ.د/ بىعشوة أخالم

  حامعت الشلف

 د 10

اطُت في املشاهض البُذاغىحُت الخاصت باألػفاٌ واكع  06 مماسظت ألاوشؼت البذهُت والٍش

باملشهض الىفس ي والبُذاغىجي لألػفاٌ املعىكين  –املعىكين رهىُا مً وحهت هظش املشبُين 

 –رهىُا بىالًت أم البىاقي 

د/ فاًضة كىميري املىلىدة الحاج مىس ى، غ.د/ حىلُا صماس  

 03 حامعت الجضائش

 03 الجضائش حامعت

 

 د 10

اطُت التروٍدُت وجأثيرها على الظغىغ الىفعُت لذي أػفاٌ روي الاخخُاحاث  07 ألاوشؼت الٍش

 –دساظت مُذاهُت باملشهض الىفس ي البُذاغىجي لألػفاٌ املعاكين ببعىشة  –الخاصت  

 غ.د/ عالوة ظمير، د/ بىغالُت فاًضة، د/ هامل بىخاًً

 حامعت الشلف

 حامعت الشلف

 حامعت الشلف

د 10  

ذ 08  جأثير الُىغا على كذساث الخىاصل عىذ ألاػفاٌ املصابين بمخالصمت ٍس

 (Rett Syndrome) 

أ.د/ اوظماعُل مخلىف، د/ اوظماعُل صفُت  

03 حامعت الجضائش  

 حامعت الشلف

 

 د 10

اطُت في الخللُل مً العلىن العذواوي لذي اػفاٌ صغاس  09 دوس مماسظت ألالعاب الشبه ٍس

 الصم في مذسظت املعىكين ظمعُا 

د/ دسدون هنزة، غ.د/ شخىي هىس الذًً  

 حامعت الشلف

 حامعت الشلف

 د 10

 

اض ي املىُف في بعع مشاهض ألاػفاٌ روي الاخخُاحاث الخاصت 10 شة  واكع اليشاغ البذوي الٍش  د 10 حامعت البٍى

http://meet.google.com/jjf-mzep-jjd
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مت هاصش د/ شة غ.د/ صماس مدمذ  ، د/ مخلىف خعىاء، باي هٍش  حامعت البٍى

شة  حامعت البٍى

 

ا  11 دساظت مُذاهُت  -واكع مماسظت اليشاغ البذوي املىُف بمذسظت ألاػفاٌ املعاكين بصٍش

ا ) باجىت، خيشلت(  لبعع مذاسط ألاػفاٌ املعاكين بصٍش

 ًىظف   د/ فشػاط ،د/ علابي مععىد

02 حامعت ظؼُف  

02 حامعت ظؼُف  

 

 د 10

( ظىت املماسظين لحصت التربُت البذهُت 12-8جلذًش الزاث لذي الاػفاٌ الصم البىم ) 12

اطُت  والٍش

 غ.د/ حُاللي سصٍلت، غ.د/ سصوق سكُت، أ.د/ ظعاًذًت هىاسي 

 حامعت جِعمعُلذ

 حامعت جِعمعُلذ

 حامعت جِعمعُلذ

 د 10

اض ي أهمُت مماسظت  13 اض ي التروٍحي في الخللُل مً املشاول الىفعُت لذي الٍش اليشاغ الٍش

 – دساظت مُذاهُت للمعاكين خشهُا والًت الشلف -املعاق 

 د/ دسدون هنزة                       ، ص.غ.د/ ملخُىي اًمان ف، غ.د/ دبضة عائشت

 حامعت الشلف

 حامعت الشلف

 حامعت الشلف

 د 10

 املجخمع الجضائشي سعاًت املعً في  14

غ.د/ خالف دَسغ، أ.د/ وعِعت فاػمت الضهشاء  

  حامعت خمِغ ملُاهت

02 حامعت الجضائش  

 د 10

الحبعت  -دوس ألاخصائي ألاسػفىوي في الخىفل باطؼشاباث اللغت في الشُخىخت املشطُت  15

 –همىرحا 

غ.د/ معاعذي أمُىت، أ.د/ بىفىلت بىخمِغ  

01حامعت باجىت   

01حامعت باجىت   

 د 10

 اوعياظاث مماسظت الاوشؼت التروٍدُت على الصحت الىفعُت لذي هباس العً 16

د/ بً ظمِشت العُذ، د/ كضكىص مدمذ  

البُع-املشهض الجامعي   

 -املشهض الجامعي 

 البُع

 

 د 10

 ػلبت لذي العللُت الزاث أهماغ جلذًش 17

اطُت و البذهُت التربُت  الجلفت جامعتب مُذاهُت دساظت -الٍش

  ئًمان غاملي، د/ مدمذ كؼاب، د/ مشادعاًذي  د/

وسكلت حامعت  

وسكلت حامعت  

  حامعت ظىق اهشاط

 

د 10  

 د 20 عامت ملذاخالث الجلعت وصُاغت أهم الخىصُاث مىاكشت

   

ISTAPS.PGRS
Placed Image



 10:13 – 10:00: ثاهُتالىسشت ال

ت                                  سابؽ الىسشت ) ٌ  هىا(:                            اطغؽ Google Meetاملذاخالث الشفٍى  للذخى

meet.google.com/spq-qdcv-pdt 

  10:00)ابخذاءا مً العاعت  ثاهُت:الىسشت ال
ً
                                                                        (صباخا

 سئِغ الجلعت: د/ ملىن هماٌ                                                             ملشس الجلعت: د/ ظعذي ظعذي مدمذ

 املذة الجامعُتإظعت امل املذاخلت الشكم

01 

)ألاوشؼت الترفيهُت التروٍدُت( والذمج بعع املفاهُم املخعللت بالتربُت التروٍدُت 

الاحخماعي ودوسهما داخل مشاهض الذعم الىفس ي الاحخماعي البُذاغىجي في دمج ألاػفاٌ 

 املعاكين خشهُا في املجخمع

أ.د/ ظعذ ظذًشة         ، غ.د/ لعُذي عبذ الشخُم  

 حامعت املعُلت

 حامعت املعُلت
 د10

02 

اض ي في جىمُت الخىافم الاحخماعي لذي ألاػفاٌ روي الهمم مً وحه ت هظش دوس التروٍذ الٍش

 ألاخصائي الىفس ي

د/ ظعذي ظعذي مدمذ، غ.د/ بً مُلىد صالح الذًً  

03حامعت الجضائش   

 حامعت خمِغ ملُاهت

 

 د 10

03 

 ایخشه نياملعاكالاهجاص لذي  تیدافع ادةیفي جلبل الزاث وص  فیاليشاغ البذوي املى تیأھم

 –الىىس لىشة العلت على الىشاس ي املخدشهت  میلفش  تیذاهیدساظت م -

 د/ بً خاج حُاللي اظماعُل، ي ش غ.د/ سخماوي مجذي العم

 حامعت خمِغ ملُاهت

 حامعت خمِغ ملُاهت

 

 د 10

04 
اطُت املىُفت في جىمُت املهاساث الاحخماعُت لذي املعاكين ظمعُا  أهمُت ألاوشؼت الٍش

 د/ معضوص شعُب، خششوف أظامتد/ 

03حامعت الجضائش   

 03حامعت الجضائش 

 

 د 10

05 

The role of physical activities in improving the psychological state, reducing 

stress and anxiety resulting from the corona (COVID- 19) pandemic 

Dr.BOUCHARE RAFAHIYA, 

 Pr.SAIDIA HOUARI, Pr.NAHAL HAMID 

University of Batna 2 

University of 

Tissemsilt 

University of 

Tissemsilt 

 

 د 10

06 

اطُت التروٍدُت لذي الاػفاٌ املعاكين رهىُا واوعياظها على  مماسظت ألاوشؼت الٍش

 الصحت الىفعُت مً وحهت هظش الاولُاء واملشبين

 بلعابذغ.د/ فاجذ الامين ، ىاصشلغ.د/ كذسي عبذ ا

شة  حامعت البٍى

شة  حامعت البٍى

 

 د 10

07 

اض ي ملترح ٌعخمذفاعلُ اطُت  ت بشهامج هفس ي ٍس على مجمىعت مً ألاوشؼت البذهُت والٍش

في الخللُل مً اعشاض الاهخئاب وجدلُم الصحت الىفعُت  لذي جالمُز الؼىس املخىظؽ 

 ( ظىت12-16)

 عبذهللاد/ لعمش ، د/ ظعذي ظعذي مدمذ  ،د/ هامل بىخاًً

 حامعت الشلف

 حامعت خمِغ ملُاهت

 حامعت الشلف

 

 د 10

08 

اض ي املىُف على بعع الجىاهب الىفعُت والاحخماعُت لذي ألاػفاٌ  جأثير اليشاغ الٍش

 ( ظىت15-12املعاكين رهىُا )

 أ.د/ العىتري مدمذ علي، غ.د/ خزبي مدمذ

 حامعت جِعمعُلذ

 حامعت جِعمعُلذ

 د 10

 

09 
 الهمم واظتراجُجُاث الخعامل في طىء الخدذًاث الجذًذةألاػفاٌ روي 

 د/ كُصاسي علي، غ.د/ علي صسوقي عبذ الشخمً

 حامعت الشلف

 حامعت الشلف
 د 10

http://meet.google.com/spq-qdcv-pdt
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10 

اطُت في الخللُل مً مظاهش إلاهخئاب الىفس ي لذي  دوس مماسظت ألاوشؼت البذهُت والٍش

 املعىين

 هىاسي  أ.د/ ظعاًذًت، أ.د/ هداٌ خمُذ، غ.د/ دًلم سطىان

 حامعت جِعمعُلذ

 حامعت جِعمعُلذ

 حامعت جِعمعُلذ

 د 10

11 

ض الشطا عً الحُاة لذي هباس العً  اض ي في حعٍض دساظت مُذاهُت على  -دوس التروٍذ الٍش

 –هباس العً بىالًت باجىت 

 غ.د/ علىن خعامم، غ.د/ بً دساجي عبذ الشفُ

 02 حامعت باجىت

 02 حامعت باجىت
 د 10

12 

اطت في معالجت بعع املشىالث الىفعُت والاحخماعُت لزوي الاخخُاحاث  دوس الٍش

 الخاصت

 غ.د/ ظباع ئيهاب، غ.د/ ظباع هىفلً، غ.د/ ظباع شمغ الذً

شة  حامعت البٍى

 حامعت املعُلت

شة  حامعت البٍى

 د 10

13 

 –هفس ي( -ظىت(  هدى  مماسظت اليشاغ التروٍحي )صحي 65-55اججاهاث هباس العً )

 غير البذهاءبين هباس العً البذهاء ألاصحاء و دساظت ملاسهت 

 د/ دهلي هني ،د/ كذساوي بشاهُم

 02حامعت ظؼُف 

 02حامعت ظؼُف 
 د 10

14 
اطت التروٍدُت على الصحت الىفعُت لىباس العً في املجخمع  أثش مماسظت الٍش

 غ.د/ ششع عبذ هللا، غ.د/ خماوي ولُذ

 02حامعت ظؼُف 

 02حامعت ظؼُف 
 د 10

15 

اض ي التروٍحي في جىمُت بعع العماث الاهفعالُت لذي ألاػفاٌ  دوس اليشاغ البذوي الٍش

 –دساظت مُذاهُت على أػفاٌ روي الهمم العالُت بىالًت املعُلت  -روي الهمم العالُت 

 أ.د/ مجادي مفخاح، غ.د/ مجىاح مىلىد

 حامعت املعُلت

 حامعت املعُلت
 د 10

16 

اض ي  اض ي املشئي في اظدثاسة دافعُت روي الهمم هدى مماسظت اليشاغ الٍش دوس إلاعالم الٍش

ىت  -  –والًت باجىت  -دساظت مُذاهُت على املشهض الىفس ي البُذاغىجي للمعاكين رهىُا بٍش

لذي، غ.د/ خالذ هخاب  غ.د/ ظفُان  صسوقي، د/ هىاسي خٍى

 البُع-املشهض الجامعي 

 عالبُ-املشهض الجامعي 

 

 د 10

17 

اطُين املصابين على معخىي فهفس ي -ىظُفي ال اهمُت املخخص الشباغ  ي جأهُل الشٍٍ

 الصلُبي ألامامي للشهبت

ضي عبذ الىىس، بً خاج حُاللي ظماعُل  غ.د/ عشبىص الهادي، د/ خٍش

 حامعت خمِغ ملُاهت

 حامعت خمِغ ملُاهت

 حامعت خمِغ ملُاهت

 د 10

 د 20 ملذاخالث الجلعت وصُاغت أهم الخىصُاث عامت مىاكشت
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 فعالُاث امللخلى خخخاما

 

 01:13 – 01:13امللخلى العلمي الىػني الافتراض يفعالُاث  خخخاممشاظُم ا

(: 13:00)ابخذاءا مً العاعت  الجلعت الاخخخامُت
ً
  صوالا

 د/ بىسصامت داود معُير الجلعت: 

ٌ  هىااطغؽ                           سابؽ الجلعت:         املذة  jjd-mzep-meet.google.com/jjf  للذخى

 /ولمت العُذ د 05

 لخىظُمُتاللجىت ا سئِغ -

 سئِغ لجىت إلاعالم والاجصاٌ  -

 سئِغ اللجىت العلمُت -

 جىصُاث واكتراخاث امللخلى كشاءة د 05

 ادسظاغي عبذ الل الذهخىس  سئِغ امللخلى العُذ ولمت د 05

 بىهشاجم بللاظم وفِعىس ربولمت العُذ مذًش املعهذ ال د 05

 فِعىس بشابذ مدمذ الشُخوللعُذ مذًش الجامعت والشئِغ الششفي للملخلى البرخخخامُت اليلمت الا  د 05

  الجضائشي اليشُذ الىػني  د 05

 اخخخام فعالُاث امللخلى                      

 مالحظة:

أهمُت ودوس أخصائي : "ٌعخبر هزا البرهامج بمثابت دعىة سظمُت للمشاسهين في امللخلى الىػني العلمي املىظىم بــ 

املىعلذ "، واملعخلبلبين الحاطش / خشوي في ئدماج ألاػفاٌ روي الهمم العالُت وهباس العً في املجخمع -الىفغ 

 .(Google Meetعبر جلىُت الخداطش املشئي عً بعذ ) 2023 ماسط 22ًىم: 
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