
 اليوم األول برنامج
   2019فيفري  20اليوم األول 

 الفترة الصباحية 

 الرسمي لفعاليات الملتقى الوطني الثاني  االفتتاح 8:30

الملتقى  البروفيسور محمد بلوم   كلمة رئيس  

المخبر البروفيسور نصر الدين جابر  كلمة مدير  

فريجةالبروفيسور أحمد   واالجتماعية االنسانيةكلمة عميد كلية العلوم   

 الرسمي عن افتتاح الملتقى  واالعالن  بوطرفايةالجامعة البروفيسور أحمد  كلمة مدير

بسكرة  خيضرجامعة محمد   

واالجتماعية االنسانيةكلية العلوم   

 مخبر الدراسات النفسية واالجتماعية

 والكرونبيولوجيافرقة علم النفس العصبي 

 والصحة النفسية  الكرونبيولوجياالملتقى الوطني الثاني حول 

 المعرفة واضطرابات الوظائف المعرفية كرونبيولوجيا

   2019فيفري  21-20يومي 

   شتمةواالجتماعية بقطب  االنسانيةقاعة المحاضرات الكبرى كلية العلوم 



 المحاضرة االفتتاحية
 The Role of Clock Genes Period1/Period2 (Per1/Per2) and Cryptochrome1/Cryptochrome2 (Cry1/Cry2) in Cognition and  Cognitive Disorders  

                                                                                               Pr  Mohamed Beloum   -Université de Biskra-  

  12:00-10:30الجلسة األولى 
 د يوسف عدوان .أ: الجلسة   رئيس

 النموذج املعريف ملنظور الزمن: النفس الزمن  علم
 - باتنةجامعة  -،عبد الوهاب مداسي  جاراهللسليمان .د                                                   

10:30-10:50  

Theorie de l’esprit et schizophrénie  

                                                      Dr Youcef Heboul  -EHS de Psychiatie  Mchounech Biskra - 

10:50-11:10  

L’horloge biologique et les capacités cognitives . 

                                                                        Loubna Seffari –univerdité de Msila- 

11:10-11:30  

  12:00-11:30 مناقشة                                           
 16:30-14:00الثانية  لجلسةا

 لعيس اسماعيلد .أرئيس الجلسة  

Le temps est- il une question de conscience et de subjectivité?. 
                                                                                              Dr  Kamel Hadj Brahim. 

14:00-14:20  

« Troubles mentaux et temps anthropologiques ; du temps biopsychologique au temps culturel 
Dr Said Bououn -  université de Batna  

14:20-14:40  

La perspective temporelle et la résilience ;un processus enactive 
 Dr Slimane Jarallah -université de Batna  

14:40-15:00  

 هل يؤسس إلسقاط  نسبية أينشتاين اخلاصة يف الدراسات النفسية؟: للخربات الواعية بالدماغ  الزمكانيةاضطراب  املعاجلة 
 بسكرة  جامعة- حنصايل مريامة. د                                                                                   

15:00-15:20  

 .GSMمقاربة يف ضوء العلوم  العصبية الرتبوية وفقا لنموذج بنية املوهبة: !شاذ كرونوبيولوجيمنط معاجلة املعلومات بدماغ املوهوب بإيقاع  
   باتنةجامعة – توميسامية / أ                                                                                                                                         

15:20-15:40  

 الزمن من املفهوم إىل العالج   رهابسيكولوجية : الكرونوفوبيا
 جامعة بسكرة-حنان  مزردي. باشا ،د فاتن.د

15:40 -16:00  
 

 “دراسة ميدانية"-لدى عينة من طلبة اجلامعة   عالقته بالصحة النفسية وزمن المنظور 
 ورقلةجامعة -أيب مولود عبد الفتاح/ د.أ                                                                                          

16:00-16:20  
 

  16:50-16:20 مناقشة 



  2019فيفري  21برنامج  اليوم الثاني 
 10:00-08:00الثالثة    الجلسة

 ميلود ابيد  عبد الفتاح .أرئيس الجلسة  

Chronobiologie et Trouble de Spectre Autistique 

                                                      Sehairi Zineb et Zaabta Sirine Université Laghouat 

08:00-08:20  

 االكتئاب املومسي كرونوبيولوجيا
 2جامعة اجلزائر   هناء شريفي/د                                    

08:20-08:40  

 - ببسكرةدراسة ميدانية على عينة من طلبة املعهد الوطين العايل يف الشبه الطيب  -وخطر اإلصابة باالضطرابات  النفسية السريكادياإليقاع 
جامعة بسكرة  سليمة محودة.د  -العقونحلسن .د  

08:40-09:00  

La maladie d’Alzheimer 
                                        Dr  H. Belkada     EPH   Dr  Saadan Biskra  

09:00-09:20  

  دراسة نفسية عصبية  PCU البريفيك الفينيلمحض  ببيللةالوظائف املعرفية لدى املصاب 
   غرداية جامعة-نسيبة مجاد . أيوسف قدوري    . د                             

09:20-09:40  

10:00-09:40 مناقشة  
 11:30-10:00الرابعة   الجلسة  
 د نصر الدين جابر .أ رئيس الجلسة  

 االجتماعي ودوره يف املرض النفسي     الوقيتاليومي يف  وااليقاعالنوم  اضطراب
   باتنةجامعة  –د يوسف عدوان .أ

10:00-10:20  
 

Les problèmes de régulation du sommeil et l’apprentissage scolaire: Quelles implications pour les difficultés 

d’apprentissage ?                                                              Pr Layes Smail  Université d’Eloued  

Les rythmes scolaires : Une perception de regards éducatifs croisés. 

Dr Benabdelamalek A/ Aziz- Pr Boucenna Zoheir Abdelouafi 

10:20-10:40  

 ـ-الداليل منوذجا العمه-التمثيل املعريف لدى طفل الطور االبتدائي بنمذجة النيورولوجية االختالالت
  بسكرة  خيضرجامعة حممد       سليمان جريو-محادي حممد الشريف                                           

10:40-11:00  

11:30-11:00  مناقشة  

11:30-12:00  
 الشهادات اختتام أشغال الملتقى وتسليم



   2019فيفري  20 االولاليوم 
  15:00-14:00  االولى الورشة

قهار  صربينة.درئيس الورشة   

            (دراسة ميدانية)مظاهر اضطراب الساعة البيولوجية على الصحة النفسية لدى املمرضات العامالت بنظام املناوبة املتغرية    
 جامعة بسكرة   لطيفة خلذاري وحنوي عائشة . د.أ                                                                                               

14:00-14:15  

 املدرسيةو عالقته بالوترية  الكرونوبيولوجياالنتباه لدى التالميذ من املنظور نقص 
 الزهراء جامعة بسكرة              فطيمة دبراسو.د                                                

14:15-14:30  

 .حنو التخطيط لتوزيع زمين يتوافق مع وترية الطفل من اجل حتقيق صحة نفسية مدرسية حسب منوذج:  إىل الوترية املدرسية الكرونوبيولوجيامن 
 Nicole Delvové جامعة بسكرة–و نوار شهرزاد  طاوس وازي.د 

14:30-14:45  
 

15:00-14:45 جامعة اجللفة   سعاد بن جديدي.د                               الزهاميرمـــــــرض  كرونبيـــولــــــوجيا     
    نيورولوجيمن منظور  الصدمية االذاكرة إضطرابات وكرب ما بعد الصدمة 

 جعفر صباح     جامعة بسكرة .د                
15:00-15:30  

  16:00-15:30 مناقشة 

 2019فيفري  21اليوم الثاني 
  09:00-08:00الورشة الثانية 

   براهيمكمال الحاج .دالورشة   رئيس
La neurologie du stress poste traumatique  Dr Sabrina Guahar  
                                                                                              Université d’Alger 2 

08:00-08:15  

 الفصاميوتأثريه على االضطرابات املعرفية لدى املريض  السركادي االيقاع
 جامعة بسكرة    براهيم راضية احلاج. ،د مليوح  خليدة.د                                             

08:15-08:30  

 النوم  لدى املراهقنييف انتشار اضطرابات الذكية   االجهزةدور 
 جامعة وهران  علي رايس ايتسام.د                

08:30-08:45  

 بسكرة بولوناردراسة ميدانية على عينة من األقسام النهائية لشعبة التسيري واالقتصاد بثانوية حممد )ملادة الفلسفة واجتاهات التالميذ حنوها  التعلميةالوترية الزمنية 
   (2جامعة احلزائر)راوية  قنيديو ( جامعة بسكرة)  ميينة غسريي .د

 

08:45-09:00  

 وشكل االكتئاب لدى املسنني اجلبهيةالضطراب بعض الوظائف  نوروسيكولوجيةمقاربة 
 (ورقلة جامعة)  طالب حنان.دو (جامعة بسكرة ) بوعيشة امال.د                                                                                  

 

09:00-09:15  

  9:45-09:15 مناقشة 



 الملصقات
 (جامعة بسكرة)وسام  بوفج -  والوظائف املعرفية لدى املكتئب           بادي حياة السركديان ايقاعاضطراب 

   (جامعة بسكرة )حيدر جوهرة  – نبيل  قندولالعقلية ؟   االمراضيكون مفتاحا لعالج  انميكن  هل 
 يف الصدمة النفسية ( TAI)للمعلومات  التكيفيةعلى املعاجلة ( EMDR)فعالية العالج النفسي خبفض احلساسية حبركات العني وإعادة املعاجلة 

 (جامعة مسيلة )  عمراوينبيل (  بسكرة  جامعة)نبيلة تاليل .د
 (جامعة بسكرة )  مرابونارميان صورية عثماين  قورماط                    على النون والعمليات املعرفية  العمل بنظام املناوبة وأثره

 (جامعة بسكرة)مودع هاجر  -زرقنيسلمى  ااضطراب الساعة البيولوجية لدى عمال املناوبة الليلية                   


