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  وصاسة الخعليم العالي والبدث العلمي
 -01 -حامعت باجىت       

 وليت العلىم الاوعاهيت والاحخماعيت

 كعم علم الاحخماع والذًمىػشافيا

 .  مخبر اإلاجخمع وألاظشة     

 ينظم امللتقى الىطني حىل:          

 جىدة احلياة األسرية ورواسب ادلىروث الثقايف
 2017مارس 02-01يىمي: 

 برنامج ادللتقى
 اليؽاط الخىكيذ

 جالوة آًاث بّيىاث مً الزهش الحىيم 03.30

 الاظخماع الى العالم الىطني 03.35

 ولمت مذًش اإلاخبر 03.40

 لخل  ولمت سئيغ اإلا 03.45

 ولمت عميذ اليليت 03.50

 ولمت مذًش الجامعت 03.55

 عشض مشئي إلاىطىع اإلالخل  10.00

 مً اعذاد: ؤد/عبذ العالي دبلت  اإلاذاخلت الافخخاخيت 10.05
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 اجللسة األوىل

 اجللسة الثانية
 اخمذ بىرساعد/ ؤ: ثاهيتسئيغ الجلعت ال

ت ظىاإلايتيهىس  11.20 دساظت في  -الاظشة واإلاديط الاحخماعي مععىش 

 – الشوابط الاحخماعيت

2ظطيف بللاظم هىيصش 11.30  الاظشيت الليم اوعاق حؼير و الخىميت بشامج 

الجضائشي  اإلاجخمع في  

خالذة هىاء  11.40

 ظيذهم

1باجىت جإزير الخطىساث الخىىىلىحياث الحذًثت على  

 حىدة الحياة ألاظشيت

1باجىت عبذ العالم طيبت 11.50 حىدة الحياة ألاظشيت وعالكتها بمخؼيراث  

جلذًش الهىاء الشخص ي والشطا عً الحياة 

 دساظت ميذاهيت

جدليم حىدة  ؤهميت الاجصال ألاظشي في خيؽلت ظهى خمضاوي  12.00

 الحياة ألاظشيت

 مىاكؽت عامت

 

 : ؤد/ مصطف  عىفيسئيغ الجلعت ألاولى

1باثنة سبيع هبيل 10.20 مذاخل خىل حىدة الحياة الاظشيت ملاسبت  

 معشفيت

 معىكاث ومخطلباث  حىدة الحياة ألاظشي  الؽلف سفيلت ًخلف 10.30

1باثنة بؽير كادسة 10.40 حىدة الحياة ألاظشيت: مضاوحت بين ألاصالت  

 ومىدعباث العصش

 الليم واوعياظاتها على حىدة الحياة ألاظشيت بشج بىعشيشيج وعيمت طبؽىػ 10.50

لخدليم الجىدة في زلافت الحىاس هأليت  كاإلات ظمير كشيذ 11.00

 الحياة ألاظشيت
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 اجللسة الثالثة
 اظماعيل بً الععذيد/ ؤ: ثالثتسئيغ الجلعت ال

جإمالث خىل وطع العىً الاحخماعي في  2ظطيف الهاؼمي الؼىقي 14.30

 الجضائش ومذي جلبيخه لؽشوط حىدة الحياة

ومىاحهت ظشوف العىً وعالكخه بظهىس  جيزي وصو فشيذ بىسوبي 14.40

الظؼىط ألاظشيت خعب جشهيبت ألاظشة 

 -دساظت ميذاهيت  بىالًت الجضائش -الجضائشيت 

معىً ألاصمت وؤزشه على حىدة الحياة ألاظشيت  بعىشة ؼىقي كاظمي 14.50

 في الجضائش العىً الجماعي ؤهمىرحا

 الجامعيت لألظخارة اإلاهىيت الىطعيت جإزير ؤم البىاقي هىسة كىيفت 15.00

 خياتها في الجىدة جدليم على اإلاتزوحت

 ألاظشيت

حىدة اإلاديط ؤلاحخماعي ألاظشي و عالكخه  2البليذة وهيبت عيؽاوي  15.10

 بالخدصيل الذساس ي

 مىاكؽت خاصت بالجلعت

 رابعةاجللسة ال 
 أدمحم دالس يد/ أ:  ةزابعالرئيظ الجلطة 

 والتنشئة الاجتماعيةجىدة الحياة ألاضزية  1باثنة دمحم خشمىن  15.30

التنشئة الاجتماعية ودورها في الىقاية من  ضىق اهزاص رضا ضالطنية 15.40

 املشكالت الاجتماعية

دور املطتىي التعليمي في ثزقية مكاهة املزأة داخل  بزج بىعزيزيج بلقاضم الحاج 15.50

 ألاضزة الجشائزية

شينار ضامية 16.00 1باثنة   ألاسواج بين الحياة بجىدة وعالقته الاهفعالي الذكاء 

 املتغيرات ضىء بعض في مقارهة دراضة

 الذكاء الاجتماعي وجىدة الحياة ألاضزية ثبطة ضميرة لغىيل 16.10

 بالجلطة خاصة مناقشة
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 الىرشات: بقاعة ادلناقشات يف الطابق االول
 ولثىم بيبيمىن : د/  ألاولى الىسؼتسئيغ 

14.30  

 فهيمت كابىػ

دوس اإلااظعاث الاحخماعيت في جشظيخ الليم الثلافيت الحظاسيت  1باجىت

لذي الطفل في ظل الثلافت الالىتروهيت اإلاذسظت الابخذائيت بىالًت 

 ام البىاقي اهمىرحا

الىىابذ الثلافيت لجىدة الحياة في اظش روي الاخخياحاث  ؤدساس ؤظماء باؼيخ 14.40

 الخاصت

 حىدة الحياة الاظشيت في ظل الىاكع العىظيىلىجي الجضائشي  البليذة علي الطاوط 14.50

اظاليب الخيؽئت الاظشيت واوعياظاتها على حىدة الحياة  لذي  1باجىت صييب خذمش 15.00

 اإلاشاهم دساظت ميذاهيت بثاهىيت

عبذ العالم  15.10

 بؼضيم

الخيؽئت الاحخماعيت و دوسها في جفعيل حىدة الحياة ألاظشيت لذي  1باجىت

 ألافشاد

 ةىرشبال خاصة مناقشة

 الىرشة الثانية
 مدمىد كشصيض/ دؤالىسؼت الثاهيت: سئيغ 

1باجىت بؽشي بشػ 15.30 جإزير الفظائياث الؼشبيت على الليم الاظشيت لذي الطلبت الجامعيين  

1الجضائشيين دساظت ميذاهيت على عيىت مً طلبت حامعت باجىت  

1باجىت زلجت إلاىفم 15.40 العالكاث العاطفيت الخاسحت عً بطاس الضواج تهذد هيان آلاظشة  

 الجضائشيت

الخظامً الاظشي في اإلاىاظباث الاحخماعيت في ظل حؼيراث الحياة  معخؼاهم صهشة عباط 15.50

 اإلاعاصشة دساظت ظىظيى اهثروبلىحيا

آظيا  16.00

 بىطهشة

3الجضائش الحياة الخخطيط الاظشي الفعال ودوسه في جدليم حىدة  

 الاظشيت الاظشة الجضائشيت اهمىرج

هميليا  16.10

 كشهان

1باجىت البعذ الاحخماعي و الذًمىػشافي للجىدة في الحياة الاظشيت  

اإلاعخىي الخعليمي -على طىء اإلاخؼيرا ث ) الخخطيط ألاظشي 

معذالث الاهجاب– ) 

 تىسؼبال خاصت مىاكؽت
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 اليىم الثاني: جلسات
 ظميرة لؼىيل/ : دالجلعت الخامعتسئيغ 

 ألاظشة همجال اظاس ي للخيؽئت ؤلاحخماعيت 1باجىت فطيمت دسيذ 03.00

 Affinités conjugales et homéostasie familiale 1باجىت خىيفت صالحي 03.10

ظاميت بً  03.20

 سمظان

الصحت الاحخماعيت والىفعيت وعالكتها بجىدة الحياة  خيؽلت

 هفس ي -ألاظشيت ملاسبت مً مىظىس ظىظيى

فطيمت  03.30

 دبشاظى

دوس ألاظشة في جدليم الصحت الىفعيت و جىميت الخفىير  بعىشة

 .ؤلاًجابي لذي ؤطفالها

مهاسة جىظيم وكذ الفشاغ هإخذ مذاخل جدليم حىدة  2ظطيف همال بلخيري  03.40

 الحياة ألاظشيت

 بالجلعت خاصت مىاكؽت

 اجللسة السادسة
 دسيذفطيمت / الجلعت العادظت: دسئيغ 

كيم الخفاعل الاحخماعي ؤظلىب لخدليم الجىدة  ألاػىاط ادمحم دالس ي 10.00

 ألاظشيت

فخيدت  10.10

 ىػههش 

الععادة في الحياة ألاظشيت: سئيت مً مىظىس علم  2البليذة 

 الىفغ الاًجابي

ؤظباب جفص ي الامشاض العلليت في الىظط ألاظشي "  ألاػىاط بً عىن بىدالي 10.20

ميذاهيت لعيىت مً ؤفشاد ألاظش بمذًىت دساظت 

 " الاػىاط

 الىطعيت و اإلاياهت جدذًذ في دوسها و الاظشة وظائف خيؽلت ليىذة ؼىافي 10.30

 اإلاجخمع في لألفشاد الاحخماعيت

حامعت ألامير  هللء فااد عطا 10.40

 عبذ اللادس

مىظىمت الليم في ؤلاظالم وبظهاماتها في حىدة الحياة 

 ألاظشيت

 الجضائشي  الشمضي  اإلاىسورو  الاظشيت الجىدة عىابت وخيذة ظعذي 10.50

 بالجلعت خاصت مىاكؽت
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 الىرشات
 ليىذة العابذ/ : دثالثتالىسؼت السئيغ 

حىدة الحياة الاظشيت واإلاياهت الاحخماعيت للمشؤة اإلاعىت  وسكلت آمال باش ي 03.00

 في الجضائش دساظت ميذاهيت

اإلاؽىالث الىفعيت والاحخماعيت الظش روي  1باجىت اخعان بشاحل 03.10

 الاخخياحاث الخاصت وطشق مىاحهخه

وعيمت بً  03.20

 مباسن

حؼيراث في بىاء وهمط الحياة الاظشيت وازشها على الىاكع  1باجىت

 الذًمىػشافي والاحخماعي للؽيخىخت في الجضائش

 اطمت الضهشاءف 03.30

 ظاإلاي

والعىف في الاظشة الحظشيت حىدة الحياة الاظشيت  ىاطػألا 

 الاظباب والعالج

العالكت بين الخخطيط العائلي والفلش في الاظشة  1باجىت خىيم لىهيس ي 03.40

 2012و 2006الجضائشيت دساظت ملاسهت بين جدليم 

 تىسؼبال خاصت مىاكؽت

 الىرشة الرابعة
 خىيم اعشاب/ : دالىسؼت الشابعتسئيغ 

دًمىكشاطيت هدى حىدة الحياة  هإليتاإلاؽاسهت الاحخماعيت  بعىشة ظهيلت الهادي 10.00

 الاظشيت

ؽيل الهىيتدحىدة الحياة الاظشيت وعالكتها ب اإلاعيلت دليلت بىطياف 10.10  

لخدليم حىدة الحياة الاظشيت هإليتالاجصال الاظشي  مععىش مخخاس حلىلي 10.20  

1باجىت ظاميت جىمي 10.30 اإلاذسن لذي مشض ى  الاحخماعيحىدة الحياة ألاظشيت والذعم  

 العشطان مً مىظىس علم الىفغ ؤلاًجابي

دوس ألاظشة في جشظيخ الىعي الصحي لذي ألافشاد: ملاسبت  2ظطيف صليدت اللص 10.40

 .صحيت -هفغ

 في اإلاشاهـم لـذي ألاظـشيت الحيـاة حىدة عً الشطـا معخـىي  1باجىت هىال مضساق 10.50

 العـىإلاـت ظـل
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 اخلامسة الىرشة 
 مخخاس بؽخلت/ دؤ: الخامعتالىسؼت سئيغ 

1باجىت فاطمت خمىدي 10.00  الجضائشيت ألاظشة في الاظشيت الحياة حىدة 

 والامهاث ألابىاء هظش وحهت مً

صالح الذًً  10.10

 عمشاوي 

1باجىت  هؽيذة بحي ميذاهيت دساظت-    نللمعىي الاظشيت الشعاًت 

 )الجضائش)-باجىت

لؼشيبيوعيمت  10.20 1باجىت   حىدة الحياة الاظشيت في البيئت الصحشاويت الجضائشيت 

1باجىت علي العىشوف 10.30  صواج الاكاسب وحىدة الحياة الاظشيت 

  الاظشيت الحياة في للجىدة اللشاس واخز الاظخلشاس عىابت ؤمال ظىلىكت 10.40

1باجىت هىال بً عماس 10.50 الاحخماعيت والذًمىػشافيا وازشه على الخخطيط العائلي وابعاده  

 حىدة الحياة الاظشيت

 
اختتام فعاليات تىزيع شهادات ادلشاركة وقراءة التىصيات و 

 ادللتقى 


