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 القرآن الكريمآيات من 

 النشيد الوطني

 كلمة رئيسة اليوم الدراس ي : أ. عبد الصمد صورية

 كلمة مدير املخبر :أد. أمزيان وناس

 كلمة عميد الكلية : د. بن بعطوش أحمد عبد الحكيم

 أشغال اليوم الدراس ي :

ــاحـــــــــــــــبـــــــــــــصـــــــــــة الــــــــــســــــــــلـــــــــــــــجــــــــــال ـــ ــــــيـــــــــ ـــــ ـــ ـــــ  ة ـ

ــــــــركـــــــــــة: أ.د بــــــــــــســــــــــــلـــــــــــــجــــــــــــة الــــــــــــــســـــــــــيــــــــــــرئ ــــو مـــ ـــــ  زوزـ

ــــع ةــــــــفـــــــصـــــــال لـــــــدخــــــــتــــــــم املـــــــاس تـــــــــيـــــوقـــــتــــال ــــنـــــ ـــ ـــــوان املـ ــــــداخـــ ــــلـــ ـــــ  ةـ

 ، علم النفس العيادي/ الصحي  أستاذ يوسف عدوان 10:15-10:30

 1جامعة باتنة 

 مبادئ نظرية اإلرادة في التربية الصحية

 تعرف أكثر على السكري  مندوب طبي ومرشد لداء السكري  بيطام طارق  10:30-10:45

 وسام بلخير 10.45-11:00

 بوعبد هللا لحسن

 2دكتوراه بجامعة سطيف  طالبة

علم النفس الصحي ، جامعة  أستاذ

 2سطيف 

دور التربية العالجية في تعزيز الصحة لدى األطفال 

 املصابين بالسكري 

 عثمانشينار  11:00-11:15

 بوقرورة أحمد

 وردة بوستة

 2جامعة باتنة ،  محاضر  أستاذ

 2جامعة باتنة ، أستاذ محاضر 

 -في قسم أمراض الكلى  ةمساعد ةأستاذ

 باتنة –املستشفى الجامعي 

 

Education à la santé en milieu scolaire : Le 

pourquoi et comment ? 

 التغذية الصحية عند الطفل مختصة تغذية مطاطحة سعاد 11:15-11:30

 اإلنقاذ باملعرفة "التغذية الصحية للطفل نموذجا" 1جامعة باتنة ،   ةمحاضر  ةأستاذ سرار عائشة 11:30-11:45

ــــشــــــــــاقـــــــــــنـــــــــم 11:45-12:15 ـــــ  ةـ

 

ــــــــيـــــــــــائـــــــــــــســــــــــــــة املــــــــــــســــــــــلـــــــــــــجــــــــــــال  ةــــ

 عليوة سمية. أ :ةـــــــــــــســـــــــــلــــــــــــجـــــــــة الـــــــــســــــــــيــــــــــــرئ

 بعزيز سعاد 13:00-13:15

 لعمري فتيحة

 طب األطفال طبيبة مختصة في

أخصائية نفسانية ، املستشفى 

 باتنة -الجامعي 

les Troubles du comportement chez les 

enfants diabétiques 

مهندس دولة في التغذية ومربي صحي  محمد حاج أحمد 13:15-13:30

 السكري  لداء

 "املزمنة األكل الصحي في الحياة اليومية  "األمراض 

 Hypo-thyroïdie néonataleطبيبة مختصة في داء السكري وأمراض  عاشوري مها 13:30-13:45

 10.15  -9.00 : املــــــــعـــــــرض+يــــــــــــــــةـــــــــــــتـــــــاحــــــــتـــــــــاإلف

يط وإدارة ــــــــتنش

اليوم الدراسي من 

 طرف :

"أيوب يلوز"    



 الغدد الصماء

 هناء خالدة سيدهم 14:00 -13:45

 اليزيد مقدم

 1أستاذة علم املكتبات، جامعة باتنة 

 1، جامعة باتنة دكتوراه   طالب

دور االعالم واملكتبات في نشر الثقافة الصحية لدى 

 األطفال

أستاذة  علم النفس الصحي ،جامعة  القص صليحة 14:15 -14:00

 1باتنة 

الغذائي لدى دور األسرة في تنمية الوعي الصحي 

 األبناء

 صوالحي صالح 14:30 -14:15

 بن عريبة لحبيب

 1جامعة باتنة ، دكتوراه طالب

 2جامعة وهران محاضر ،استاذ 

 دور املدرسة في نشر الوعي الصحي

ب االستثارة والتفاعل بين غيا الطفل التوحدي 1جامعة باتنة  ، ةمحاضر أستاذة  زغيش وردة 14:45 – 14:30

 األسري وسيطرة البدائل اإلعالمية

 بشقة سماح 15:00 -14:45

 سامية شينار

 1،جامعة باتنة  ةمحاضر  ةأستاذ

 1جامعة باتنة  ،ةمحاضر  ةأستاذ

 جودة أدوات التدخل التربوي في التربية الصحية

  مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                     

 

 اتـــــــــــداريـــــــــــــجـــــــــالروض ـــــــــــــع

  2طيف سامعة جساعد أ ، م ستاذأ لوليد رفاسا – لحاجة إلى اعالم صحي في الجزائر ا 

  2سطيف  جامعة طالب دكتوراه، حامدي ياسين-                                                                                  

 1جامعة باتنة  طالبة دكتوراه ، قسمية أمال - لتثقيف الصحي لدى أطفال حساسية الجلوتينا 

  2جامعة سطيف ،  طالبة دكتوراه زوبية سارة-                                                                                                              

 1امعة باتنة جالبة دكتوراه ط قرونة فطيمة الزهرةش  - كونات معايير جودة التغذية العامة وفق احتياجات الطفلم 

 1جامعة باتنة ماستر  طالبةشقرونة نور الهدى -                                                                                                                                    

 واقيبلاأم  امعةجطالبة دكتوراه  اسمين فاطمةيواجي د  - لصحة املدرسية ودورها الوقائي لألطفالا 

 1جامعة باتنة طالبة دكتوراه مسعودي إيمان -                                                                           

 1امعة باتنة جالبة دكتوراه طخوش سارة ب  - لتثقيف الصحي وصحة الفم عند األطفالا 

 1طالبة دكتوراه جامعة باتنة  انية قوارفر  - رنامج ارشادي للوقاية من األمراض املعدية لدى األطفالبقترح م 

 حورية بوتي طالبة دكتوراه جامعة املدية-                                                                                                                         

 1لغريب نجاة طالبة دكتوراه جامعة باتنة ب - راسة ميدانية بوالية باتنة د–وء التغذية عند التالميذ ذوي صعوبات التعلم س 

 1بن عبد هللا بثينة طالبة دكتوراه جامعة باتنة   _                                                                                                                                        

 1استر علم نفس الصحة جامعة باتنة مالبة طبوقريقة أمينة  -  رنامج تربية عالجية لألطفال املصابين بالربو ب 

 1ماستر علم نفس الصحة جامعة باتنة طالبة حصروري ايمان -                                                                                                        

امعة  لونيس ي علي ج شيباني ليلى طالبة دكتوراه - لنشاط الرياض ي كسلوك صحي نحو تنمية الثقافة الصحية لدى الطفلا 

 2البليدة  –

 استر علم نفس الصحة مالبة طسمراء حدادي  - لتثقيف الجنس ي للطفلا 

 ماستر علم نفس الصحة  طالبة عفوفو فريدة  - لتثقيف الغذائي الصحي للطفلا 

 استر علم النفس العيادي مالبة طدومي كنزة  - هارات العناية الصحية باألطفال التوحديينم 

 في اليوم الدراس ي لكل من: لفعالةاملشاركة ا 

 النادي العلمي الثقافي شهاب نزيم  ❖

 جمعية الضحى للتضامن واإلسعاف ❖

 املركز النفس ي البيداغوجي لوالية باتنة  ❖

  اختتام فعاليات اليوم الدراس ي وتوزيع الشهادات ❖


