
 
 

 2021ماي  23 -17برنامج األسبوع الوطني للصحة الجامعية  التوقيت التاريخ

 

 د 00س  10

 :افتتاح فعاليات األسبوع الوطني للصحة الجامعية

السيد وزير ، والسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة

لعالي والبحث امنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الة، والسيد الوزير الصح

 .العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

 د 00س  15

 افتراضيلقاء تواصلي 

 عنوان:تحت  اإلدريسيربيع مع المخرج والفنان المسرحي  

 "ةتأثير المسرح على الصحة النفسي"

 

 د 00س  10

Journée scientifique 

Organisée par le ministère de la Santé 

 « La vie estudiantine et la santé mentale des étudiants pendant la 

pandémie du COVID10 » 

 د 00س  14

 من تقديم: محاضرة

 تحت عنوان:، فريد عمارلألستاذ الباحث  

 " الطالب الجامعي وتدبير االزمات االسرية في زمن الحجر الصحي" 

 الرباط –جامعة محمد الخامس 

 د 00س 16 

Conférence présentée par : 

 Dr Wiame Chafik Psychanalyse psychothérapeute intitulée : 

« La gestion du stress en temps de Pandémie Covid 19 » 

Université Cadi Ayyad– Marrakech 

 د 00س  18

Table Ronde sur le thème :  

« La situation psychologique des étudiants en temps du covid 19 » 
 Intervention des Psychologues :  Dr. Moulay Smail Hafidi Alaoui,  

Dr. Mounia Hamraoui et Dr Hamza CHINIOU 

Université Mohammed V de Rabat  

 د 30 س 19

 من تقديم: محاضرة

نسانية استاذ علم االجتماع ونائب العميد البيداغوجي بكلية العلوم اال فوزي بوخريصلدكتور ا

 عنوان: تحت واالجتماعية

 "االندماج االجتماعي للطالب" 

 القنيطرة جامعة ابن طفيل،
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 د 30س  10 

 لقاء تحسيسي

رئيس قسم اإلسعاف والشباب والتطوع  محمد بنداليحول اإلسعافات النفسية األولية من تأطير األستاذ  

 المغربيالهالل األحمر  –وإدارة الكوارث باإلدارة المركزية

 د 00س  12

 جلسات استماع

لفائدة الطلبة والطالبات تحت شعار:   

"19تقوية المناعة النفسية لدى الطلبة في ظل جائحة كوفيد "   

.نفسي ورئيس المنتدى االفريقي تمكين اخصائيياسين امناري تحت اشراف    

كاديرأالحي الجامعي   

 د 00س  14

 تحت عنوان:بشرى بايبانو لقاء تواصلي افتراضي للبطلة المغربية 

 "حقق أحالمك"

 سبعجل تحقيق حلمها في تسلق القمم الألتجربة الشخصية وكيف استطاعت تحدي المعيقات من ا 

 د 00س  15

 :محاضرة من تقديم

ب معتمد من طرف التربية ومدرأستاذ التعليم العالي مساعد في الفلسفة وعلوم  :الطيبي الحيدي األستاذ 

 المركز الكندي األمريكي للتنمية البشرية تحت عنوان:

 "اإلرشاد الذاتي ومهارات تدبير الصحة النفسية " 

 جامعة القاضي عياض مراكش

 د 00س  17

Conférence présentée par : 

 Dr Hassan AGUENAOU, Professeur spécialiste en Nutrition Alimentation 

et Directeur du Centre Régional Désigné de Nutrition-Université Ibn Tofail - 

CNESTEN  

Sous le thème :  

« L´alimentation équilibrée : un outil nécessaire pour la santé mentale des 

étudiants » 

Université Ibn Tofail Kénitra 

 د 30س  18

 لية علوم التربية تحت عنوان:ك -أستاذة القانون العام  رقية أشمالمحاضرة للدكتورة 

 "التطوع في الجامعة المغربية الفرص واآلثار النفسية واالجتماعية" 

 الرباط -جامعة محمد الخامس

 د 00س  91

Université Abdelmalek Essaadi organise une conférence sous le thème :  

« Impact psychologique de la pandémie covid-19 sur la santé mentale des 

étudiants : quelle leçon faudrait-il retenir ? » 
Intervention : Dr. EL AMMOURI Adil : Psychiatre-psychothérapeute à la 

faculté de Médecine et de pharmacie 
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 د 30س  10

 من تقديم: لقاء تحسيسي افتراضي

 عنوان: تحت والمناعةاختصاصي في األمراض التنفسية، الحساسية  البوزيدي،جمال الدين  للدكتور 

 "، داء السل وأضرار التدخين19مخاطر كوفيد "

 د 00س  10

 :مائدة مستديرة من تقديم

   :التعليم العالي استاذ مناريالدكتور عزالدين ستاذ األ 

 "نماذج من الصحة النفسية في اإلسالم " 
 :والوالدةكيسمي، اخصائي امراض النساء  فعبد اللطيالدكتور 

 "الجينية على الصحة الجسدية والنفسية للطالب  التأثيرات" 

 :النفسي أخصائي العالج ،الدكتور عبد اللطيف الركادي

 " والتهديدكوفيد "  

 مع الحي الجامعي الجديدة بشراكةالدكالي جامعة شعيب 

 د 00س  14

Table Ronde sur le thème :   

« L’impact du confinement dû à la covid19 sur la santé mentale et 

psychique des étudiants » 

Coordination : Mme Ibtisam Youlioz, directrice adjointe chargée de la 

recherche scientifique et de la coopération à l’Institut supérieur des sciences 

de la santé 

Intervention : Professeur Hasna Al-Zaaria, Professeur Mohammad Al-

Halouch, l’étudiante Duha AChaq 

Université Hassan Premier Settat 

 د 00س  15

Journée de présentation en 2021 des activités de la cellule de soutien 

psychologique,  

- Pr Saad Benganoui: 

 "بالمغرب.  واقع وآفاق 19جائحة كوفيد  النفسية خاللالحياة الطالبية والصحة "

« La crise sanitaire covid 19 et la santé psychologique dans la vie 

estudiantine au Maroc. Réalités et perspectives ». 

-Pr Leila Maziane  :  

« Les marocains face aux épidémies du Moyen âge au début du XX 

siècle ...  » 

-Modération :  

Pr El mkaddem Kheddioui 

Université Hassan 2 – Casablanca 

 د 00س  17

Conférence de formation en ligne 

 présentée par : Le formateur international Zuhair Jaloul Al Sharti spécialisé 

dans le domaine du développement personnel, des capacités organisationnelles 

et stratégiques sous le thème :              

   « Pour une santé mentale florissante de nos étudiants »     
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 د 00س  18

 محاضرة من تقديم: 
يم الدامج ومنسق محور الصحة بمركز التعل استاذ بكلية الطب والصيدلة مراكش انس:فخري الدكتور  

 راكشم-والمسؤولية االجتماعية لجامعة القاضي عياض

ة عقب جائحة تجربة مركز التعليم الدامج والمسؤولية االجتماعية للجامعة للمواكبة النفسية للطلب"

 "كورونا

 مراكش-عياضجامعة القاضي 

 د 30س  18

Table Ronde sur le thème :   

« STRESS Et Vie Estudiantine » 

Conférencière : Professeur Ouneib Bouchra, professeur de psychiatrie, Chef 

de service de psychiatrie à l’hôpital de santé mentale et de maladies 

psychiatriques CHU Mohammed VI Oujda 

Modératrice : Professeur AMRANI Rim, Professeur de Pédiatrie, Chef de 

service de Réanimation néonatale au CHU Mohammed VI Oujda, Vice-

doyenne à la recherche et à la coopération à la FMP Oujda 

Université Mohammed Premier Oujda 

 

 
 د 30س  09

Festival Universitaire du Rire 

Organisé par Pr. Borji professeur à la faculté des sciences humaines -Ain 

Chock 

Université Hassan 2 - Casablanca 

 د 00س  10

Table ronde sous le thème : 

Intervention : « Santé psychologique des étudiants en temps COVID 19, 

un zoom sur les étudiants en situation de handicap » 
 من تقديم:  

ومنسق محور الصحة بمركز التعليم الدامج  استاذ بكلية الطب والصيدلة مراكش :فخريأنس  الدكتور

 والمسؤولية االجتماعية 

وعضو مركز التعليم الدامج  اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش أستاذة بكلية: لمياء محسنالدكتورة 

 والمسؤولية االجتماعية

 مراكش-جامعة القاضي عياض
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 د 00س  10

 من تقديم: ندوة

اإلنسانية  شعبة علم االجتماع بكلية العلومأستاذ التعليم العالي مؤهل  ابراهيم حمداوياألستاذ 

 القنيطرة:جامعة ابن طفيل،  ةواالجتماعي

 "على الطلبة واستراتيجيات المواجهة 19تأثير كوفيد "

 

نية واالجتماعية، أستاذ التعليم العالي مساعد شعبة علم النفس بكلية العلوم اإلنسا نبيل شكوحاألستاذ 

 جامعة ابن طفيل، القنيطرة:

 "19ماذا استنتجنا فبما يخص الصحة النفسية للطالب الجامعي خالل جائحة كوفيد "

 

العلوم اإلنسانية وأستاذ التعليم العالي مؤهل شعبة علم النفس بكلية اآلداب  عبد العزيز عليوياألستاذ 

 ظهر المهراز جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس:

 "19أهمية التدخل النفسي عبر الهاتف لصالح طلبة الجامعة في ظل جائحة كوفيد "

 

 .في  علم النفس االكلينيكي جامعة طروا غيفيير بكيبيك كندا PhD , عزيز أورحوالدكتور 

 "على الطلبة الجامعيين 19آثار أزمة كوفيد "

 بتسيير

المرضي  علم النفس مؤهلة، منسقة الماستر الجامعي في علم النفس أستاذة وادي:خديجة  ةاالستاذ

جامعة ابن  عية،االجتمااإلكلينيكي      الديناميكي، رئيسة شعبة علم النفس بكلية العلوم اإلنسانية و

 طفيل، القنيطرة.

 "آليات التدخل النفسي اإلكلينيكي في زمن كرونا من أجل دعم الطلبة"

 القنيطرة-ابن طفيلجامعة 

 د 00س  14

 :ورشة تطبيقية من تقديم

 مدربة في فن العيش وممارسة اليوغا والطاقة، تحت عنوان: سناء طارقاألستاذة  

 "تدبير القلق والتوتر للصحة النفسية والعقلية"

 د 00س  15

 مائدة مستديرة من تقديم:

المركز الجامعي ابن علم النفس ومعالجة نفسانية سابقا ب مؤهلة شعبة: أستاذة التعليم العالي عائشة زياني

  الرباط،سينا 

 أستاذ التعليم العالي مؤهل شعبة علم االجتماع ذ فوزي بوخريصالمسير: 

 عنوان:تحت 

 "علم النفس الصحي ومشروع االستماع والدعم النفسي لفائدة الطلبة والتالميذ"
 جامعة ابن طفيل القنيطرة

 د 00س  16

  :محاضرة من تقديم

 للتكوين المغربية بالمؤسسة ومستشار نفسي طبيب، الكرعانيمحمد سعيد الدكتور 

 النفسية واالجتماعية، تحت عنوان: المهارات في 

 "مجال الصحة النفسية واإلدمان: ماذا يقول البحث العلمي؟الوقاية في "



 د 00س  18

Table Ronde  

 Encadrée par Dr. Abderazak OUNAS et Dr Hind Nafea 

                   Sur le thème : « La population Générale Marocaine face 

à la covid-19 » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د 30س  09

Événement Courir avec un Champion pour une Université 

Inclusive à Benslimane 

Université Hassan 2 – Casablanca 

 د 00س  10

 من تقديم: ندوة

 علم النفس جامعة المولى اسماعيل  : أستاذالهيالليعبد اإلله 

 "النفسية وتنمية السلوك التكيفي بالجامعة الصحة"المداخلة: عنوان 

ال التوحد إطار بوزارة الصحة مكونة معتمدة في دعم األسر وتأهيل المتدخلين في مج :أمال العسري

 خريجة الجامعة الدولية بالرباط.

 "اضطراب طيف التوحد"عنوان المداخلة:  

 إطار بوزارة الصحة باحث بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية بالرباط :نبيل الزويني

 "مخاطر التدخين بين المعرفة العلمية وسبل اإلقالع"عنوان المداخلة:  

  دكتور طب الشغل عضو لجنة التكوين المستمر بمندوبية وزارة الصحة بمكناس :لفقيرسعيد 

 "تفعيل البرنامج الوطني للصحة الجامعيةدور طبيب القطاع العام في "عنوان المداخلة: 

ية باحث دكتوراه في قانون الصحة كلية العلوم القانون الصحة،بوزارة  : إطاربوفرمةيونس 

 واالقتصادية واالجتماعية بمكناس

 "الضمانات القانونية للولوج لخدمات الصحة النفسية للطالب الجامعي"عنوان المداخلة:  

 مكناس –جامعة موالي إسماعيل 

 د 30س  11

 مائدة مستديرة من تقديم

شعبة علم االجتماعأستاذ التعليم العالي مؤهل  عبد هللا الهرهار:  

تخصص علم النفس المرضي اإلكلينيكي، أستاذ التعليمي العالي :نبيـــل عبد الصمد  

:تحت عنوان  

التوازن واالختالل الجائحة:النفسية للطالب زمن  الصحة  " 

 طفيل القنيطرةجامعة ابن 

 د 00س  14

 من تقديم: محاضرة

 عنوان:تحت  ابن زرار عدنانستاذ األ 

 "الفضاء الجامعي وتحديات الجائحة: مقاربة صحية" 

 وجدة -االولجامعة محمد 
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 د 00س  16
 :تحت عنوان سعيد غزالةمن تنشيط الفنان والمخرج المسرحي  للبسيكو دراماورشة تطبيقية 

 "والتربية الفنية سيكودراما"

 

 د 00س  11

:من تقديم لقاء علمي  

دكتور ورئيس الفدرالية الوطنية للصحة والعلوم الطبية.  :عفيف موالي سعيد  

النفسي. والتحليلدكتور اخصائي في الطب النفسي  هاشم التيال:  

نفسي. ومؤطرمخرج مسرحي  جامعي،أستاذ  لطفي برجي:  

.بالعالج النفسي ومهتمصحفي  :احمد شروق  

اعية.االجتم والمتابعةأستاذ خبير بكندا، كوتش في التحليل النفسي  عبد الواحد ساجي الدين:  

:عنوانتحت    

في زمن كورونا وطرق تنميتها في الجامعة المغربيةالصحة النفسية  " "  

  الدار البيضاء. -الحسن الثانيجامعة 
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