
 



 

 

  

  �لية عمادة تدعوكم رؤوف محمود

 ظا�رة – الثا�ي الدو�� امللتقى

 داعم  حضوركم 2021 ابر�ل

  2021أبر�ل��8 -6

  zoomع���تقنية�التحاضر�عن��عد�

 
 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :حول   الثا�ي الدو�� امللتقى

محمود وعد الدكتور  �ستاذ املح��م تكر�ت جامعة رئ�س  السيد

امللتقى �� للمشاركة BRC مؤسسة مع بالتعاون  �داب �لية وعمادة 

ابر�ل 8-6  -من ابتداء  ) وا��لول  القضية(  – العر�ية املجتمعات ��
  العلمي البحث  ل��نامج

 

   سرحت

  ضامن

 ميثاق�بيات�الضيفي

  " العر�ية املجتمعات ��  �نتحار ظا�رة "

 -وا��لول  القضية -

 

  

السيد برعاية

 التمر�ض

�� �نتحار

للملتقى الشرفية الرئاسة

سرحت  رفعت  عاشور  ال��وف�سور  معا��

ضامن ا��ص مر�د الدكتور  معا��

ميثاق�بيات�الضيفيالدكتور�/رئ�س�امللتقى



  

  

  البرنامج العام للملتقى- أّوال

  

  التوقیت  المحتوى  الیوم

06-04 -2021  

  جلسة افتتاحیة

 ن الكریمآالقر 

 النشید الوطني

 الجامعة نشید

 كلمة السید رئیس الجامعة

 كلمة السید عمید كلیة االداب

 كلمة السید عمید كلیة التمریض

 كلمة رئیس الملتقى

  بتوقیت الجزائر 09:00

  بتوقیت العراق 11:00و



 كلمة رئیس اللجنة العلمیة

 اللجنة اللجنة التحضیریة كلمة رئیس

 كلمة مدیر الشرطة المجتمعیة

 كلمة دینیة

 یةمكلمة إعال

  

  البحث األول

  أهمیة الحوار داخل األسرة كحل وقائي لظاهرة االنتحار

  )CRASC(مركز البحث في األنثروبولوجیة االجتماعیة والثقافیة /آسیا كسور.د

10:10  

12:10  

  )د مدة التدخل10(

  البحث الثاني

THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 
ENHANCEMENT PROGRAM ON SUICIDAL IDEATIONS 

AMONG ATTEMPTED SUICIDE ADOLESCENTS  

  من تقدیم

NAREMAN ALY MOHAMED& SAYEDA AHMED ABDEL  

  

10:20  

12:20  

  )د مدة التدخل 10(

  الجلسة األولى

  )د لكل متدخل15وفي حدود  بحثا  11(تضم 

  بتوقیت الجزائر 14:00

  بتوقیت العراق 16:00و

  الورشة األولى

  )د لكل متدخل 20في حدود ( بحثینتضم 

  بتوقیت الجزائر 20:00

  بتوقیت العراق 22:00و

07-04 -2021  
  الجلسة الثانیة

  )د لكل متدخل 15وفي حدود  بحثا 11(تضم

  الجزائربتوقیت  09:00

  بتوقیت العراق 11:00و



  الجلسة الثالثة

  )لكل متدخل د 15وفي حدود  بحثا 11(تضم

  بتوقیت الجزائر 14:00

  بتوقیت العراق 16:00و

  الورشة الثانیة

  )د لكل متدخل20في حدود (نبحثیتضم 

  

  بتوقیت الجزائر 20:00

  بتوقیت العراق 22:00و

  

  

  

08-04 -2021  

  الجلسة الرابعة

  )د لكل متدخل 15وفي حدود بحثا 11تضم 

  بتوقیت الجزائر 09:00

  بتوقیت العراق 11:00و

  الورشة الثالثة

  )د لكل متدخل20في حدود (بحثینتضم 

  بتوقیت الجزائر 14:00

  بتوقیت العراق 16:00و

  ةتامیالجلسة الخ

نعرض فیها أهم النقاط التي أثیرت ضمن الملتقى والمقترحات الموّجهة من طرف 

  المتدخلین للحد من ظاهرة االنتحار

  بتوقیت الجزائر20:00

  بتوقیت العراق 22:00و

  

  

  

  



  البرنامج الخاص بعرض البحوث - ثانیا

  الجلسة األولى-أ

 :محتوى الجلسة

  مقّرر الجلسة  رئیس الجلسة  التوقیت  الیوم  الجلسة

  2021-04-06  األولى
  16:30الى 14:00

  18:30إلى16:00

  د حمد محمود دوخي.أ

  العراق/تكریتجامعة 

  د سهامة غفوري علي.أ

  العراق/جامعة تكریت

  التوقیت

حسب توقیت (

والعراق الجزائر

(  

  المحور  الرقم الموضوع المتدخل الجلسة الیوم

14:00 

16:00 
 األولى األول

  احالم ابراهیم عبد اهللا.د

 السودان–جامعة العلوم والتقانة 

- العربیة عات جتمظاهرة االنتحار في الم

 -القضیة والحلول
01  

  

  

  

  

  

  

  

14:15 

16:15 
 األولى األول

  زصباح بوقرو 

  الجزائر- جامعة البلیدة

sabahb744@gmail.com 

 02 ت المفّسرة لظاهرة االنتحارظریاالن

14:30 

16:30 
 األولى األول

  بن عریبة لحبیب

  جامعة تلمسان

یة لالنتحار وسبل الوقایة المؤدالعوامل 

 منها
03 



14:45 

16:45 
 األولى األول

  محمود خنفر وعبد اللطیف قنوعة

  جامعة الوادي

-mahmoud.khenfer@niv

    msila.dz

tifaguenoua@gmail.com 

دراسة میدانیة :واألسباب االنتحار، الدوافع

 بوالیة تقرت
04 

  

  

  

  :األولالمحور 

مجاالت المعرفیة في دراسة  

  وفهم موضوع االنتحار

 

15:00  

17:00  

  

  

  

 

 األولى األول

  ریم لونیسي

  الجزائر- جامعة باتنة

Rimbouti05@yahoo.com 

  

من وجهة : انتحار المراهقینت وغامس

  :نظر طالب المرحلة الثانویة

دراسة میدانیة بثانویة صالح الدین -

 - األیوبي بباتنة

  

05 

15:15  

17:15 
 األولى األول

  أحمد أمین بوعالم اهللا

- اسطنبولي معسكر مصطفى جامعة

  الجزائر

-ahmed.boualamallah@univ

mascara.dz  

في ظل المدارس  اریةالسلوكات االنتح

  العلمیة
06 

15:30  

17:30 
 األولى األول

  بوقصة ایمان ودلول عبد النور

  الجزائر-جامعة العربي التبسي تبسة

bouguessaimene1@gmail.com  

abdenourdelloul20@gmail.com  

المشرع الجزائري من ظاهرة  موقف

  اإلنتحار

07  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

15:45  

17:45 
 األولى األول

  ایمان بغدادي وعیسى بن خدة

  الجزائر–جامعة قسنطینة 

aissa.benkhedda@umc.edu.dz  

imene.baghdadi@umc edu. dz 

 08  االنتحار بالتشریعات الوضعیة قضایا

16:00  

18:00  
  األولى  األول

  زعادي محمد جلول

  الجزائر-جامعة آكلي محمد أولحاج بالبویرة

mohameddjelloul86@yahoo.fr  

المقاربة القانونیة لالنتحار في التشریعات 

  القانونیة
09  

16:15  

18:15 
 األولى األول

  بن یحي فرح وبوسعادة مریم

 - جامعة تلمسان وجامعة سیدي بلعباس

  الجزائر

Benyahia.fa@gmail.com 

–االنتاج الفكري عن السلوك االنتحاري 

دراسة تحلیلیة للدراسات السابقة المنشورة 

2015-2020-  

10 

16:30  

18:30  
  األولى  األول

 سرمد جاسم محمد الخزرجي

  غنیة عرعارو 

  العراق–جامعة تكریت 

  المسیلة الجزائر- بوضیافوجامعة محمد 

Se55rm66ad@gmail.com 

  

والمعالجات  األسبابظاهرة االنتحار 

  دراسة من منظور سوسیولوجي
11   



  :الجلسة الثانیة - ب

  مقّرر الجلسة  رئیس الجلسة  التوقیت  الیوم  الجلسة

  الثانیة

  
07-04-2021  

09:00-11:45  

11:00-13:45  

  محمد یوسف القریشي د.أ

  العراق/جامعة تكریت

  

  د سعاد زبیطة.أ

  المغرب/جامعة ابن طفیل

      التوقیت

حسب الجزائر ( 

  )والعراق

 المحور  الرقم  الموضوع  بیانات المتدخل  الجلسة  الیوم

09:00  

11:00 
 الثانیة الثاني

  امال كزیز

  جامعة قاصدي مرباح ورقلة

KEZIZSABRINE@GMAIL.COM 

  

دراسة تحلیلیة لظاهرة االنتحار من 

  یة االجتماعیةلناحا
12  

 

09:15  

11:15 
 الثانیة الثاني

  رحمة حوسین الشیباني

  محظیة محمد غیث الشیبانيو 

  لیبیا-جامعة سرت

المؤثرة في االنتحار  االجتماعیةالعوامل 

  دراسة تحلیلیة:في المجتمع اللیبي
13 

09:30  

11:30 
 الثانیة الثاني

  ومتوت كمال قدوس خدیجة

  الجزائر-جامعة بشار-جامعة وهران

kadouskhadidja@gmail.com  

 19 - زمن كوفید  المشكالت االجتماعیة

  وتداعیاتها على السلوك االنتحاري
14 

09:45  

11:45 
 الثانیة الثاني

  بولدراس صراح

  الجزائر-جامعة وهران

في ظل تفشي فیروس  ظاهرة االنتحار

  دكرونا المستج
15 



10:00  

12:00 
 الثانیة الثاني

  عادل لحمیدي

  الجزائر-البویرة-جامعة اكلي محند الحاج

lahmidiadel3@gmail.com 

  

األسري كأحد سبل انتشار  مخاطر العنف

جسمیة للطفل _االضطرابات النفس

  المنتحر

16 

10:15  

12:15 
 الثانیة الثاني

  احمد فرفا

  01جامعة الجزائر 

hmedfarfa01@gmail.com  

ظاهرة االنتحار بین نقص الوازع الدیني 

 التوعیةجع دور األسرة والمجتمع في تراو 

  والتنشئة في ظل المتغیرات االجتماعیة

17 

 

10:30  

12:30 
 الثانیة الثاني

  حمانآسیا 

  الجزائر- جامعة باتنة

batna.dz-assia.ahmane@univ  

وعالقتها  دیةأسالیب معاملة الوال

باحتمالیة االنتحار لدى الشباب الجامعي، 

 دراسة میدانیة بمدینة باتنة

  

18 

10:45  

12:45 
 الثانیة الثاني

  جمیلة قادم والمیة طالة

  03جامعة الجزائر 

dkadem72@gmail.com  

lamia.tll@gmail.com  

ونیة وعالقتها لكتر األلعاب اإل

  بانتشار ظاهرة االنتحار

في المجتمع  لمراهقینلدى األطفال وا

لعبة تحدي الحوت األزرق ": الجزائزي

  نموذجا

19 

11:00  

13:00 
 الثانیة الثاني

  نادیة، بن ورقلة وبلقماري هدى

  الجزائر- جامعة زیان عاشور الجلفة

نشر الوعي و   فيدور وسائل اإلعالم 

 كبح ظاهرة االنتحار بالمجتمعات  العربیة

  

 

  

20  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

11:15  

13:15 
 الثانیة الثاني

  آسیابوعمرة الهام وبوعمرة 

  3جامعة الجزائر 

bouamrailhem@gmx.fr  

ي كآلیة لكبح ظاهرة مناأل اإلعالم

  االنتحار
21 

11:45  

13:45 
 الثانیة الثاني

  بوعقادة هند

  الجزائر

  

psy.hind@yahoo.com  

  

  

لدى الشباب الجزائري  األفكار االنتحاریة

الحرقة أو حرق الذات (العاطل عن العمل

  من أجل تجاوز االرتهان

22 



  :الجلسة الثالثة -ج

  مقّرر الجلسة  رئیس الجلسة  التوقیت  الیوم  الجلسة

  2021-04-07  الثالثة
14:00-16:30  

16:00-18:30  

  د مهند احمد حسین.أ

  العراق/جامعة تكریت
  العراق/رنا جالل شاكر جامعة تكریت.د

 التوقیت

حسب الجزائر (

  )والعراق

 المحور  الرقم  الموضوع  بیانات المتدخل  الجلسة  الیوم

14:00  

16:00 
 الثالثة الثاني

  مدني شایب الذراع وشاوش خوان جهیدة

  الجزائر- جامعة بسكرة

biskra.dz-chaib.midni@univ  

djahida.chouchkhoune. @univ-

biskra.dz  

السریة وانعكاساتها على الفعل  الهجرة

  االنتحاري في المجتمع الجزائري

  )سوسیولوجیةرؤیة (

23 

  تابع للمحور الثاني

المشكالت االجتماعیة واإلعالمیة وظاهرة (

 )االنتحار

14:15  

16:15 
 الثالثة الثاني

  حدة مبروك وحسیبة زغالمي

  الجزائر-جامعة تبسة

mebroukhadda@yahoo.com/had

tebessa.dz-da.mebrouk@univ  

hassiba.zoghlami@gmail.com  

قوارب الموت كأحد ابرز مظاهر  ركوب

  المتوسط األبیضاالنتحار في البحر 

  

  

  

  

  

  

24 



14:30  

16:30 
 الثالثة الثاني

  طاشمة رضیة ومدوري یمینة

  الجزائر-جامعة سكیكدة-جامعة تلمسان

tachemaradia@yahoo/com  

aminapsy.ensg@yahoo.fr 

  

طات المعرفیة المبكرة غیر المتكیفة المخط

  لألفراد الناجین من االنتحار
25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المحور الثالث

الصحة النفسیة وظاهرة 

 االنتحار

  

  

  

  

14:45  

16:45 
 الثالثة الثاني

  امال غزال

  الجزائر-وهران جامعة

  

 دراسة"االنتحاریةاالكتئاب والمحاولة 

  .عیادیة اسقاطیة

  

26 

15:00  

17:00 
 الثالثة الثاني

  بوخلیف مریم

  جامعة تلمسان

meryemboukhelif@yahoo.fr 

  

وعالقته باإلدمان في فترة  رحااالنت

  المراهقة

  )دراسة حالة(

27 

15:15  

17:15 
 الثالثة الثاني

  سعدي روفیة

آسیا جبار - المدرسة العلیا لألساتذة

  .قسنطینة الجزائر

saadirofia2013@gmail.com  

ق المتمدرس لمراهالسلوك االنتحاري لدى ا

وعالقته باالكتئاب و تقدیر الذات 

  .دراسة حاالت...

28 

15:30  

17:30 
 الثالثة الثاني

  جارش دلیلة وسقطني ماریا

- جامعة العربي بن مهیدي ام البواقي

  الجزائر

  

djarechedalila@gmail.com  

sgatmaria63@gmail.com 

لدى عینة من ذوي  المیول االنتحاریة

  المزمنة األمراض

  )السكري نموذجا( 

29 



  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

15:45  

17:45 
 الثالثة الثاني

  داود حكیمة

  الجزائر-جامعة تلمسان

 

 األفكار االنتحاریة

  لدى الشخصیة الحدیة
30 

16:00  

18:00 
 الثالثة الثاني

  دحماني مریم

  الجزائر-جامعة تلمسان

meriem43@live.fr  

  

 31  التدین باإلسالم وعالقته بجودة الحیاة

16:15  

18:15  
  الثالثة  الثاني

  ومسلم عبد اهللا جمعي سامیة

  الجزائر-بكر بلقاید تلمسان أبوجامعة 

samiadjemai88@gmail.com 

  

األبویة على محتوى شبكة  دور الرقابة

االنترنیت بالحد من انتشار فكرة االنتحار 

 لدى األبناء

  

32  

16:30  

18:30  
  الثالثة  الثاني

  بزراوي نور الهدى

  الجیالليوبوقرن 

  الجزائر- جامعة تلمسان 

تعبیر عن التمرد : المحاولة االنتحاریة

دراسة نفسیة - النفسي لدى الفتاة المراهقة

  - عیادیة

33  



  

  :الجلسة الرابعة -د

  مقّرر الجلسة  رئیس الجلسة  التوقیت  الیوم  الجلسة

  2021-04-08  الرابعة
09:00-11:30  

11:00-13:30  

  د حازم صباح احمید.أ

  العراق/جامعة تكریت

  سرى سعد عبد العزیز.د

  العراق/جامعة تكریت

  

  

  التوقیت

حسب الجزائر (

  )والعراق

  المحور  الرقم  الموضوع  بیانات المتدخل  الجلسة  الیوم

09:00  

11:00 
 الرابعة الثالث

  خلیل اهللا فلیغة

  ووفاء شناتلیة

-feligha.khalilallah@univ

guelma.dz 

  الجزائر–قالمة  1945ماي  08جامعة 

chenatlia.wafa@univ-guelma.dz  

  

اإلعالم الدیني في مواجهة ظاهرة  ردو 

  االنتحار في الوطن العربي

  

  

  

  

  

  

34 

  

  

  

  

  

  
اللغویة العصبیة  علم البرمجةعالقة   الشهباني فلایر الرابعة الثالث  09:15 35 



 بالحد من ظاهرة  تونس 11:15

  االنتحار

  

  :المحور الرابع

مقترحات للحد من ظاهرة 

  االنتحار

 

09:30  

11:30 
  غزالة البشاري لیبیا الرابعة الثالث

وقائي من سیطرة  شرمرونة األنا كمؤ 

المیول االكتئابیة و أفكار االنتحار لدى 

  عینة من المحاربین في  لیبیا

36 

09:45  

11:45 
 الرابعة الثالث

  سلیمان عبد الواحد یوسف

  السعودیة - جامعة جزان

ام النسبي للمناعة النفسیة العصبیة سهاإل

وفق النموذج الُسلیماني التكاملي في 

التنبؤ باألفكار اإلنتحاریة لدى طلبة 

المرحلة الجامعیة ذوي صعوبات التعلم 

االجتماعیة واالنفعالیة في ضوء النظریة 

  الُسلیمانیة

37 

10:00  

12:00 
 الرابعة الثالث

  بلقاسم وبوهدیل شعیب ةلخضار 

  الجزائر-قالمة 1945ماي  08جامعة 

Lakhdarapsy@gmai.com  

نموذج أولي لبرنامج تربوي بیداغوجي من 

اجتماعي للوقایة من  -النوع النفس

  االنتحار

  

38 

10:15  

12:15  

 

 الرابعة الثالث

  غالي فوزیةعامر و  زرقاني

–جامعة الجیاللي الیابس سیدي بلعباس 

  الجزائر

rezgameur8@gmail.com  

fouziaghellai28@gmail.com  

ة عالجیة كتقنیالمعرفي السلوكي العالج 

  للتفكیر االنتحاري

  

39 

  

الثقافة و التنشئة األسریة و الدینیة و   لوط تالیة الرابعة الثالث  10:30 40   



  

  

  الجزائر - جامعة موالي طاهر سعیدة 12:30

.com@gmaillottalia20 

  

  .الحد من ظاهرة االنتحار

  

10:45  

12:45 
 الرابعة الثالث

  كریم معروف

  الجزائر - زبانة جامعة أحمد

Karimmaarouf001@gmail.com  

  

ظاهرة  مناآللیات القانونیة في الحد 

 اإلنتحار في المجتمعات العربیة

 

  

41 

11:00  

13:00 
 الرابعة الثالث

  لوني فریدة

  الجزائر-البویرة-اولحاج جامعة اكلي محند

bouira.dz-f.louni@univ  

القانونیة من ظاهرة االنتحار في  مایةالح

  التشریع الجزائري
42 

11:15  

13:15 
 الرابعة الثالث

  عائشة عبد الحمید

 - الطارف -جامعة الشادلي بن جدید

  الجزائر

malekcaroma23@gmail.com  

متدخل  كقاضيسلطات قاضي األحداث 

في الوقایة من جرائم االنتحار في القانون 

  الجزائري

43  

  

  

  

  

 

11:30  

13:30 
 الرابعة الثالث

  لمیس شقعار

  الجزائر -جامعة محمد بوضیاف المسیلة

msila.dz-lamis.chegar@univ  

  

 44  ظاهرة االنتحار منحد للمقترحات 



  :البرنامج الخاص بالورشات -ثالثا

  :الورشة األولى  - أ

  مقّرر الجلسة  رئیس الجلسة  التوقیت  الیوم  ورشة

  2021-04-06  األولى
20:00-21:00  

22:00-23:00  

  د عبد اهللا علي صالح.أ

  العراق/جامعة تكریت

  هیثم فیصل علي.د

  العراق/جامعة تكریت

  

  بیانات المتدخل  المداخلة  الورشة  الیوم
  التوقیت

  

  األولى  06-04-2021

رؤیة تحلیلیة لمشكلة 

االنتحار من منظور 

: سوسیولوجي

  الالمعیاریة نموذجا

  

  بوحنیكة نذیر

  nadir_bouhnika@yahoo.frالجزائر -جامعة الطارف

  سبخاوي خدیجة

  الجزائر- جامعة البلیدة

  

  

20:00  

22:00  

  )د20مدة التدخل (

دور المجتمع المدني 

في الحد من ظاهرة 

  االنتحار

  

  حدة مبروك

  الجزائر-جامعة تبسة

20:20  

22:20  

  )د20مدة التدخل (

  د للنقاش20



 :الورشة الثانیة  -  ب

  مقّرر الجلسة  رئیس الجلسة  التوقیت  الیوم  ورشة

  2021-04-07  الثانیة
20:00-21:00  

22:00-23:00  

  د مهند مجید برع.أ

  العراق/جامعة تكریت

  سرمد جاسم. د

  العراق/جامعة تكریت 

  

  التوقیت  بیانات المتدخل  الموضوع  الورشة  الیوم

07-04-

2021  
  الثانیة

االنتحار والمواد 

: المخدرة عند الشباب

  دراسة نظریة تحلیلیة

  عثماني نعیمة

  الجزائر - جامعة سعیدة

naima.otmani@univ-saida.dz 

  وبزراوي نور الهدى

  الجزائر-جامعة تلمسان

nourelhouda.bezraoui  @univ- tlemcen.dz 

  

20:00  

22:00  

  )د20التدخل   مدة(

االنتحار في الوسط 

األسباب : المدرسي

  والحلول

  لوني فریدة

  الجزائر-جامعة البویرة

  

20:20  

22:00  

  )د20مدة التدخل (

  د للنقاش20

  

  



  الورشة الثالثة -ج

  مقّرر الجلسة  رئیس الجلسة  التوقیت  الیوم  ورشة

  2021-04-08  الثالثة
14:00-15:00  

16:00-18:00  

  مسعود موسى سالمة .د

  لیبیا/جامعة سرت

  عدة الزهرة. د

  الجزائر/جامعة تلمسان

  

  التوقیت  بیانات المتدخل  الموضوع  الورشة  الیوم

08-04-2021  

  

  

  

  

 اإلجراءات

للحد من  اإلستراتیجیة

مقاربة :ظاهرة االنتحار

تحلیلیة ألشهر أدوات 

ا swot(التخطیط

  )نموذجا

  بولدراس صراح

  الجزائر-وهرانجامعة 

14:00  

16:00  

  )د مدة التدخل20(

االتجاهات المفسرة 

  لالنتحار الرقمي

  

  كتفي عزوز

Azzouz.ketfi@univ-msila.dz 

  فیجل الزهرة

zahra.feidjel@univ-msila.dz  

  الجزائر -جامعة محمد بوضیاف المسیلة

14:20  

  )مدة التدخل 20(       16:20

  د للنقاش20

  



  

 


