جامـعـة الجزائر –  – 2أبو القاسم سعد الله
كلية العلوم االجتماعية
قسم علم النفس
مخبر علم النفس العيادي والقياسي
فرقة بحث العيادة الخبراتية لسوء المعاملة والمرور إلى الفعل

عبر تقنية
 11مارس 2021

برنامج اليوم الدراسي االفتراضي األول حول عيادة العنف
 • 08.45 – 08.30استقبال الضيوف
09.00 – 08.45

•

كلمة ترحيبية

 كلمة األستاذ الدكتور بحري نبيل ،عميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة الجزائر .2 كلمة األستاذة الدكتورة سامعي حدادي دليلة ،مديرة مخبر علم النفس العيادي والقياسي. -كلمة الدكتورة بداد نادية ،رئيسة اليوم الدراسي االفتراضي.

الجلسة الرئيسية
رئيسة الجلسة :أ.د سامعي حدادي دليلة
09.15 – 09.00

•

مقررة الجلسة :د .بومعزوزة نسيمة
Pour une anthropologie de la violence.

Pr. KENNOUCHE Tayeb, Université d’Alger 2.

 • 09.30 – 09.15اآلليات القانونية التي سنها المشرع الجزائري في محاربة ظاهرة
العنف بجميع أشكاله.
أوبيش رشيدة ،قاضية مستشارة بالمحكمة العليا ،ممثلة عن وزارة
العدل.
 • 09.45 – 09.30الخبرة النفسية في التشريع الجزائري.
د .بداد نادية ،أستاذة محاضرة أ ،جامعة الجزائر .2
 • 10.00 – 09.45العنف الرهابي في الجزائر وضحاياه :عشرون سنة من الدراسات.
د .باحمد أنس  ،نفساني عيادي ،باحث بجامعة الجزائر .2
 • 10.20 – 10.00مناقشة.
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الورشة األولى :قراءات في العنف الزوجي والعنف الموجه ضد المرأة
رئيسة الجلسة :د .علي تودرت نسيمة
10.30 – 10.20

•

10.40 – 10.30

•

10.50 – 10.40

•

مقررة الجلسة :د .آيت حبوش سعاد

الصدمة النفسية عند النساء المتعرضات للعنف من طرف الزوج.
الغماشي منال ،طالبة دكتوراه ،نفسانية عيادية رئيسية – مستشفى
بني مسوس
متالزمة المرأة المنتهكة :قراءة نفسية – شرعية.
د .باحمد أنس  ،نفساني عيادي ،باحث بجامعة الجزائر .2
حمدي وسيلة ،نفسانية عيادية ،مختصة في علم النفس الجرام
وتنميط الجاني
Aspects médico-légaux des violences envers les femmes.

Dr. HAROUAL, S., (Chef d’unité de consultation des victimes de violence).,
– Pr. BESSAHA Madjid., Dr. DOUBALI K & Dr. AMOKRAN, A, CHU Beni Messous
Service de Médecine Légale.

11.00 – 10.50

•

11.10 – 11.00

•

تأثير العنف النفسي عىل تقدير الذات عند المرأة.
بن بزتوت فتيحة ،طالبة ماستر ،جامعة الجزائر .2
د .بداد نادية ،أستاذة محاضرة أ ،جامعة الجزائر .2
Les enfants victimes de la violence conjugale au regard de
la théorie de l’attachement.

Dr. BERKOUCHE Faiza, Maitre de conférences B, Université d’Alger 2.
Dr. BEDAD Nadia, Maitre de conférences A, Université d’Alger 2.

11.20 – 11.10

•

مناقشة

الورشة الثانية :قراءات في ظاهرة العنف
مقررة الجلسة :د .بركوش فايزة

رئيسة الجلسة :د .بداد نادية

 • 10.30 – 10.20العنف في ظل جائحة كورونا.
دراحي مونية ،طالبة دكتوراه ،نفسانية عيادية ،المؤسسة العمومية
الجوارية سيرفانتاس
د .بداد نادية ،أستاذة محاضرة أ ،جامعة الجزائر .2

2

 • 10.40 – 10.30الجريمة الجنسية من وجهة نظر نفسية – اجتماعية  -شرعية
بوغالم ياسمينة ،طالبة دكتوراه ،نفسانية عيادية ،مؤسسة الوقاية
"تنس" ،المديرية العامة لدارة السجون.
 • 10.50 – 10.40عالقة العنف األسري بالصحة النفسية لدى الطالب الجامعي المقبل
عىل التخرج
د .آيت حبوش سعاد ،أستاذة محاضر أ ،جامعة الجزائر 2
11.00 – 10.50

• العنف في الوسط المدرسي.
نويشي فاطمة الزهراء ،مختصة في علم النفس المدرسي.

11.10 – 11.00

•

La violence symbolique: mécanismes et enjeux.

Dr. BOUMAZOUZA Nassima, Maitre de conférence A, Université d’Alger
10.20 – 10.10

•

11.40 – 11.20

•
• كلمة ختامية.

مناقشة

الجلسة الختامية
12.00 – 11.40

قراءة التوصيات.

3

