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 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 1945ماي  8جامعة قاملة 

 25/11/2019 قاملة في:                                                                                واالجتماعية   كلية العلوم اإلنسانية 

 قسم علم النفس

 2019-2018 ......../ق ع ن /. رقم:
 

 2018/2019املوضوع: النشاطات العلمية املبرمجة من طرف الفريق البيداغوجي للسنة الدراسية 

 املستفيدون  الساعة التاريخ النشاط عنوان املتدخلون  طبيعة النشاط األستاذ)ة( الرقم

1.  
 د.بن شيخ رزقية

 د.دشاش نادية

إلى  خرجة ميدانية علمية

د والتوجيه مركز اإلرشا

 بقاملة

 رئيس مركز اإلرشاد و التوجيه املدرس ي بقاملة
بناء مشروع التلميذ املرافقة املدرسية و 

 .املدرس ي
23-10-2018 9.00 

 2طلبة ماستر

 علم النفس املدرس ي

2.  
 رزقية د/ بن شيخ

 د/ حرقاس وسيلة
 ندوة علمية وطنية

 د.أوباجي سامية

 بقسم علم النفس جامعة -أ-أستاذة محاضرة

 جامعة سكيكدة. 1955أوت  20

 د.عمران لخضر

محاضر بقسم علم النفس جامعة عبد  أستاذ

 الرحمان ميرة ببجاية

املمارسة امليدانية لإلرشاد والعالج 

 في املؤسسة اإلستشفائيةى النفسي

30-10-2018 

مؤجل إلى 

 تاريخ الحق

14.00 
طلبة وأساتذة قسم علم 

 النفس

3.  
 د. حرقاس وسيلة

 يةد. دشاش/ ناد
 كّل الباحثين املهتمين  يوم دراس ي

إشكالية التقويم في الجامعة الجزائرية 

 وبناء االختبارات التحصيلية
10-12-18 12.30. 

طلبة وأساتذة قسم علم 

 النفس

4.  
د. دشاش 

ــــة ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ناديــ
 ساتذة الكلية.أ وطنية ندوة علمية

دانية للطالب اشكالية التربصات املي

 الجامعي
12- 2018 12.00 

طلبة الكلية عامة وقسم 

 علم النفس خاصة.
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 طلبة الستة الثانية 13.00 18/12/2018 اختبارات نفسية - ندوة أ.عريبي سعيدة  .5

6.  
 د.بن شيخ رزقية

 د.بهتان عبد القادر
 شرفي محمد الصغير أ.د. ندوة علمية وطنية

د والعالج النفس ي في واقع اإلرشا

 املؤسسة
5/02/ 2019 14.00 

طلبة وأساتذة قسم علم 

 النفس

7.  
 د/ حرقاس وسيلة

 د/ بن شيخ
 ندوة

 لخضر عمران د.

 -بجاية-أستاذ محاضر بجامع عبد الرحمن ميرة

النفسية لألخصائي  العياديةاملمارسة 

 النفس ي
11-03- 19 12.00 

طلبة وأساتذة قسم علم 

 النفس

8.  
 جم الديند.بودودة ن

 أ.هامل أميرة
   La prise en charge de la violence 15/01/2019 - ندوة

9.  
 د.بودودة نجم الدين

 أ.هامل أميرة
 - ندوة

Les écrans addiction et pathologie 

de l'enfant 
22/01/2019   

10.  
 د بهتان عبد القادر

 د دشاش نادية
 أ.د بوسالم عبد العزيز ندوة تكوينية 

 لتربوي التقويم ا

 املقاييس النفسية

24-26 

/02/2019 

أيام 

 الندوة
 طلبة املاستر والدكتوراه

11.  
 د.بودودة نجم الدين

 أ.هامل أميرة
 طلبة القسم  05/03/2019 أبواب مفتوحة على املاستر - ندوة

 أساتذة ومتخصصون   مشطر حسين  .12
ملتقى دولي حول الغش والسرقات 

 العلمية
 طلبة الجامعة  2019مارس 

13.  
براهمية سميرة، 

 دشاش نادية
 أساتذة ومتخصصون  

ة ملتقى وطني: املشكالت النفسي

 والسلوكية عند املراهق
   2019أفريل 

14.  
براهمية سميرة، 

 بهتان عبد القادر
يادي منهجية البحث في علم النفس الع      2019أفريل  

15.  
 قدور كمال

 عبد القادر َبهتان
 - 12/03/2019 تشخيص التوحد وعالجه ون باحثون أكاديميون وميداني  يوم دراس ي

طلبة وأساتذة قسم علم 

 النفس

 

رئيس القسم

  

   


