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المؤتمر عن تنظيم2جامعة الجزائرب،مخبر علم النفس الصحة و الوقاية و نوعية الحياةيعلن :استهالل

ات في ـــالتخصص التعريف بأحدالمؤتمر المؤتمر المؤتمر المؤتمر في علم نفس الصحة، حيث نحاول من خالل هذا  الثانيالثانيالثانيالثانيالدولي
اية ــال الرعــــالتخصص الحديث في مجهذا انيانيانيانيــــــــــــــــعلم النفس السرطعلم النفس السرطعلم النفس السرطعلم النفس السرطهو وال أعلم النفس الصحة 

انية في الجزائر و في الدول ـــــمراض السرطال األـــــمج الصحية العضوية و السيكولوجية في
واألخصائي الطــــالباحث وــــــاذ البـــــاحث و األستـــــالعربية و األجنبية حيث يعمل الب

شعة  والبيولوجي ان و األــفي أمراض السرط المختصإلى جانب الطبيب le  de la santéالنفسي الصحي
على إعداد بحوث    ات و العيادات و المراكز الصحية و مراكز الوقايةــــــوالممرض في المستشفي

        .أكاديمية ثم تفعيلها في مجاالت علم نفس الصحة و بالتحديد علم النفس السرطاني
        

مراض المستعصية والخطيرة في يعتبر مرض السرطان من األ:إشكـالـيـة المـؤتـمـر

فراد والمجتمعاتمنذ أزل بعيد ولألسف الشديد مازال هذا المرض يفتك األ نفس الوقت و الذي عان منه
  .بأرواحالعديد من البشرإلى يومنا هذا

ن أ 2016وتشير األرقام التي وردت في تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان لسنة  
بعد %) 21(حتل المرتبة الثانية في نسبة الوفيات المسجلة في الجزائر وذلكبنسبة ا مرض السرطاني

حالة ) ألف 50(أمراض القلب وتصلّب الشرايين، فقد انتشر هذا المرض بصورة رهيبة في الجزائربمعدل 
) ألف 480(أنَّ عدد مرضى السرطان بلغ حوالي إصابة جديدة سنوياً، كما تشير التقديرات أيضاإلى

 .الخطر ناقوس وهذا يدق أمامنا.2015مصاب في الجزائر حتى نهاية سنة 

ات والمؤشرات العلمية التي جاءت بها العديد من ـــــــــــتشير العديد من  المعطي
و التطبيقية في مختلف المجاالت و التخصصات الطبية و العلوم  األبحاثاألكاديميةات و ـــــــالدراس

مرض السرطان ستتضاعف أعداده مستقبال نتيجة تداخل العديد من نأالجتماعيةالسيكولوجية و ا
والبعض اآلخر مرتبط  االستعدادات الوراثيةلعضوية والبيولوجية و مرتبط بالعوامالات، بعضها ــــالمسبب

ائص ــــات وخصـــــــــــاعية مثل  سمـــــــوجية واالجتمـــــــــبالعوامل السيكول
األطعمة  أخرىمتصلة بنوعية،كما توجد عوامل الحياةأنماطالشخصية و الضغوط واالضطرابات النفسية و 

االستهالكية خاصة منها السريعة والتي يدخل في صناعتها العديد من المواد الكيميائية التي يسبب 
 اً معينة منــــــــــــــــــــات كبيرة أنواعـــــاولها بكميـــــتن

الخ، كما ...اء والمثانةـــــــــــــان الثدي واألمعـــــات كسرطـــــــــانــــالسرط
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البيئي وانتشار المواد السامة في الهواء وتوسع ثقب األوزون نسبة التلوثازدياد األسبابإلىتعود بعض 
ا من ضحايا مرض مما سيزيد حتم الالمتناهيواالحتباس الحراري نتيجة التقدم الصناعي والتكنولوجي 

  .السرطان من نوع الجلدي وكذلك العيون وغيرهما

تأسيسا لما تقدم نأمل من خالل هذا المؤتمر الدولي العلمي الثاني التعريف أكثر بعلم النفس   
و ،إذ يسمح  هذا التخصص بتظافر جهود السرطاني سواء من حيث البحث أوالتكفل الطبي و السيكولوجي

أطباء متخصصين في نذكر على سبيل المثال التعاون بين العديد من المختصين في تخصصات مختلفة تعاون
أمراض السرطان و عالجها و سيكولوجيين باحثين أو ممارسين،و هذا من اجل تكفل شمولي بمرضى 

خلي إنه معظم ممن هم مصـابون بهذا الداء يعيشون حـالة من الرعب الداالسرطان خاصة ونحن نعلم أنّ 
  .والتجاوب مع العالج هاجس الموت الذي يالحقهمباستمرار مما يؤثّر سلبا على حـالتهم الصحية

  

  :يهدف المؤتمر إلى ما يلي:مرأهداف المؤت
  .التعريف بعلم النفس السرطاني في الجزائر و العالم.1

،األسباب السرطانأمراضمدى انتشار : مثل ( تسليط الضوء على مواضيع البحث في علم النفس السرطاني .2
، التربية الصحية و العالجيةالسرطان،أمراضاالجتماعية المساعدة في ظهور  والسيكولوجيةوالبيولوجية 

  .المضاعفات السيكولوجية و العقلية ألمراض السرطان

عرض دراسات و أبحاث ميدانية تتعلق بإشكاليات علم النفس السرطاني في الجزائر والعالم العربي و .3
  .الغربي

عرض بحوث و دراسات في النظريات و المفاهيم المرتبطة بعلم النفس السرطاني لتمييزه عن باقي .4
  .التخصصات األخرى في علم نفس الصحة

لتربية الصحية و التربية العالجية التي تهدف إلى التكفل عرض دراسات و أبحاث مرتبطة ببرامج ا.5
  .بمرضى السرطان

إبراز أهمية و دور األخصائي النفسي الصحي في المستشفيات من حيث التكفل النفسي واالجتماعي .6
  .بمرضى السرطان
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العمل الشمولي المتعدد التخصصات في البحث و الممارسة في مجال علم النفس  إبرازأهمية.7
احث في مجال علم النفس ــــاون الطبيب المختص و السيكولوجي البــــــاني حيث تعــــالسرط

  .الممرضالصحة و المعالج الكيميائي و 

  :يتناول المؤتمر المحاور التالية:محاور المؤتمر

 .أفاقهتعريفه نماذجه مجاالته استخداماته  :علم النفس السرطاني - - - - 1111
  السرطانية األمراضعن التشخيص في  اإلعالن - - - - 2222
-اضطرابات النوم-  االكتئابالقلق و:االنعكاسات السيكوباثولوجية المصاحبة ألمراض السرطان - - - - 3333

االضطرابات العقلية و - المحاوالت االنتحارية - اضطرابات معرفية وسلوكية-االنفعاالت السلبية
اضطراب -تشوه مفهوم الذات و الصورة الجسدية-االضطرابات االنفعالية و المزاجية-المعرفية 

  .االضطرابات الجنسية- األسريةالعالقات الزوجية و 

 - سمات الشخصية - لبيولوجية و الوراثية و الجينيةالعوامال :السرطان أمراضفي  اإلنقاذيةالعوامل -4
المواجهة الروحانية و - ستباقيةالمواجهة اال - لمواجهة الثنائيةا-الصالبة- الجلد- التفاؤل و التشاؤم

الجلد -الدعم االجتماعي- التنظيم االنفعالي-الذكاء االنفعالي- التناسق- الفعالية الذاتية-الدينية
  .المالءمة العالجية -التفكير االيجابي و معنى الحياة-التوجه نحو الحياة و المستقبل- األسري

العجز -  cشخصية النمط- العوامل البيولوجية و الوراثية و الجينية :في السرطان العوامل اإلمراضية-5
 .اإلمراضيةخصائص الشخصية - التشاؤم - االنفعاالت السلبية-االكتئاب المقنع - المتعلم

تفاعل العوامل :علم النفس العصبي المناعي الغددي :النموذج التفاعلي التعاقدي متعدد العوامل-6

  .السيكولوجية و العصبية و المناعية و الغددية في ظهور ونشأة مرض السرطان

 .الحياة و دورها المعجل في ظهور السرطان الضاغطة وأنماطالحياتية  األحداثالضغوط و -7

الوقاية األولية و الثانوية و التربية الصحية  و  :السرطان أمراضاية من ــــــاستراتيجيات  الوق-8

دور الجمعيات ذات الطابع - في التوعية و الوقاية اإلعالميةدور الوسائل - برامج التوعية و التحسيس

  .الطبي و النفسي في الوقاية و التوعية
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الوعي :الثالثةالموجة / لسلوكي المعرفي العالج ا:العالجات الحديثة في مجال علم النفس السرطاني -9

اء القصصي و ــــــالكامل ، العالج بالتقبل وااللتزام و التحليل النفسي ، األنا المساعد وإعادة البن

الفن و و العــــــالج بــــــــــــالعمل و العالج باول المتمركز حول الشخصــــالتن

  .الموسيقى و التنويم

الرفاهيةالذاتية نوعية الحياة، :مرضى السرطانمؤشرات الصحة العامة العضوية والعقلية عند  - 10

  .،علم النفس االيجابيالسعادة ،و المستقبل االنفعاالت االيجابية،التوجه نحو الحياة

  :األبحاث شروط تقديم
  .أن يكون موضوع البحث متصال بأحد محاور المؤتمر....1
 .خرأو نشره في مجلةآأال يكون البحث قد سبق عرضه لمؤتمر ....2222
  .يكتب البحث أو الدراسة بإحدى اللغات العربية أو الفرنسية أن....3333
 .صفحة 15و 10تتراوح أوراق المداخلة ما بين....4444
  .أن يلتزم المشارك بالضوابط العلمية لكتابة المراجع سواء في المتن أو في قائمة المراجع....5555
  .تخصص قائمة بأسماء المراجع في آخر البحث ....6666
 Timesللغة الفرنسية فتكتب بخط  بالنسبةأما  16رقم SimplifiedArabicبخط تكتب المداخلة بالعربية ....7777

New Roman 1.15بمسافة 14رقم.  
  .02، يسار 02.5، يمين 01.5، أسفل 02أعلى : احترامهوامش الصفحة بحيث يجب أن تكون كمايلي....8888
  .تخضع جميع المداخالت المرسلة إلى تحكيم اللجنة العلمية للمؤتمر....9999

  .االلتزام بمواعيد إرسال استمارة المشاركة ونص المداخلة....10101010
 ....حالة عمل فرقة بحثحالة عمل فرقة بحثحالة عمل فرقة بحثحالة عمل فرقة بحثو الثالثية إال في ال تقبل المداخالت الثنائية أ....11111111

        ....البحوث التي تخلّ بأي ضابط من الضوابط المذكورة أعاله بعين االعتبارالبحوث التي تخلّ بأي ضابط من الضوابط المذكورة أعاله بعين االعتبارالبحوث التي تخلّ بأي ضابط من الضوابط المذكورة أعاله بعين االعتبارالبحوث التي تخلّ بأي ضابط من الضوابط المذكورة أعاله بعين االعتبارال تؤخذ ال تؤخذ ال تؤخذ ال تؤخذ : : : : مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
  

  :مواعيد مهمة
  2018 كتوبرأ30:آخر أجل لتلقي الملخصات/1

  2018نوفمبر15: إعالم المتدخلين بقبول ملخصاتهم/2
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  2018ديسمبر 30:آخر أجل لتلقي  المداخالت /3

  2019جانفي 10:إعالم المتدخلين بقبول المشاركة/4

  2019مارس 06-  05الملتقىتاريخ /5

  2جامعة الجزائر -قاعة المحاضرات الكبرى:مكان انعقاد الملتقى/6

  عاتقهتكاليف السفر و اإليواءيتحمل المشارك على /7

  :ترسل الملخصات والمداخالت على البريد اإللكتروني التالي/8

congresinternationalsante2@gmail.com  

  

:رؤساء المؤتمر
 2جامعة الجزائر رئيسة /زرداوي فـتـيـحـة.د.أ:الرئيسة الشرفية

رة المخبرــمدي/ زنـــــــاد دلـيـلـــة. د.أ:رئيسة المؤتمر

  2جامعة الجزائر/بوشدوب شهرزاد. د.أ:رئيسة اللجنة العلمية
 2جامعة الجزائر /قـــــــدوش سعـــاد. د :رئيسة اللجنة التنظيمية

 أعضاء اللجنة العلمية

 من الداخل

  مستشفى القطار/ عاشور نسيمة .د.أ

  2جامعة الجزائر / سي بشير كريمة . د.أ

  2جامعة الجزائر / يت حمودة حكيمةأ. د.أ

  2جامعة البليدة / فاضلي أحمد .د.أ

 2جامعة الجزائر / سليماني جميلة .  د.أ

  2جامعة الجزائر / مزياني فتيحة. د .أ

  جامعة ورقلة/ زعطوط رمضان .د.أ

  2جامعة الجزائر / حراوبية ليندة . د.أ

  2جامعة الجزائر / زناد دليلة . د.أ

 2جامعة الجزائر / مسيلي رشيد . د.أ

 2الجزائر جامعة / بلعربي الطيب . د.أ

  2جامعة الجزائر / رياش السعيد. د.أ

  2جامعة الجزائر / دوقة أحمد . د.أ

  2جامعة الجزائر /بوحفص عبد الكريم. د.أ

  2جامعة الجزائر /ومكلثبلميهوب. د.أ

  2جامعة الجزائر /لحرش محمـد. د.أ
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  2جامعة الجزائر / جراد محمـد أ.د

  2جامعة الجزائر/ دوش سعاد ــقـ.د

  جامعة  تيبازة/ غماري فوزية .د

  باشا صطفىمالمستشفى الجامعي /فردوس قارة.د

   2جامعة قسنطينة/ كوسة وسيلة .د

  جامعة تيزي وزو/ نايت عبد السالم كريمة.د

  2جامعة الجزائر/ محيوز كريمة.د

 2جامعة الجزائر/ زداو شفيقةأ.د

  2جامعة الجزائر /خطاش ربيعة. د.أ

  2جامعة وهران / تيلوين لحبيب .د. أ

  مستشفى بولوغين/ مسكين جميلة. د.أ

  كلية الطب البليدة/بوقرموح ياسين. د.أ

 المستشفى المركزي للجيش/كبور كريم. د.أ

  2جامعة الجزائر/ بوشدوب شهرزاد . د.أ

  2جامعة الجزائر / خطار زهية .د.أ

 2جامعة الجزائر / بالش صليحة .د.أ

  من الخارج

جامعة جنوب الوادي،مصر /هناء شويخ.د.أ

  جامعة بغداد،العراق/خلود عصفور.د.أ

  جامعة القاهرة،مصر/ سهيرالغباشي.د.أ

  ،مصرجامعة طنطا/ خالد الفخراني.د.أ

  فلسطين ،جامعة األقصى/يحيا النجار.د.أ

أحمد كمال عبد الوهاب . د.أ

  مصر ،جامعة أسيوط/البهنساوي

  اجامعة بوردو فرنس/بريشونشويتزر. د.أ
Pr. MarilouBruchon Schweitzer 

  جامعة بوردو فرنسا/ برينو كينتار .د.أ
Pr. Bruno Quintard  


رآ���� .د.أ� �  فرنساماتزجامعة / ���
Pr. Cyril Tarquinio 

  جامعة القاهرة،مصر/ السيدمعتز عبد اهللا.د.أ

  جامعةالقاهرة،مصر/ محمـد نجيب الصبوة.د.أ
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 التنظيميةأعضاء اللجنة 

  بن يحي فاطمة

  طايبي لمياء

  حرابي  فاطمة

  طالبي ايمان

  فورار صارة

  عبد السالم حفيظة

  مسعودي ضاوية

  بوبكر ابتسام

  صويلح سمية

 نيمورباية

  بوقري وهيبة

 دوش سعادــقـ.د

  خرايفية أمينة.د

  بورجيشاكر أمير الدين.د

  عوالي عائشة.د

  بعوني نجاة.د

  بن سي سعيد شهرزاد

  صارة بوخنوس

  بريك فتحية

  نجماوي فاطمة الزهرة

  بن خنيش امينة

  لقمش نور إبمان
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