
  

 .2018أيّار  2 األربعاء
 مساًء. 5:00 –صباحاً  8:30

 سن الفيل -مقابل الحبتور مول  -األسنان سابقا طب كلية  -الجامعة اللبنانية 

 بين المنع والتحّول األب الرمزيّ 
 لمؤتمرا برنامج 

 اإلستقبال وتسجيل الحضور) 8:30–9:00(

 فتتاحاإل) 9:00–9:45(
 ،ميسون حمزة :عريفة الحفل السيدة النشيد الوطني اللبناني. 
  كيّال َمها البروفسورة في الجامعة اللبنانية، كز االبحاث في معهد العلوم االجتماعيةمررئيسة كلمة. 
  كلمة المدير االقليمي للمكتب الجامعي للفرنكوفونية في الشرق االوسط،السيدHervé Sabourin. 
  حديفة نادركلمة مستشار وزير التربية، الدكتور. 
  مارلين حيدر نّجار البروفسورة ،ة في الجامعة اللبنانيةاالجتماعيمعهد العلوم عميدة كلمة. 
  ،فؤاد أيوب البروفسوركلمة رئيس الجامعة اللبنانية. 

 : أحوال في العالم الُمعاصر.اإلرث المنقول والسلطة المتراجعةولى: الجلسة األ) 9:45–11:45( 
 .مارلين حيدر نّجار البروفسورة ،في الجامعة اللبنانية ةاالجتماعييسة الجلسة عميدة معهد العلوم رئ

 قسم علم النفس في الجامعة اللبنانية. -علم النفس  استاذ :مصطفى حجازي البروفسور 
 "التحليل النفسّي، ِعلًما وعالًجا وقضيةاستعراض نقدي لحركة التحليل النفسي من خالل كتاب: "

 Mme Christine Ulivucci : Psychothérapeute, Psychanalyste, Formatrice en 
Psychanalyse Transgénérationnelle                       

« La fonction paternelle en psychanalyse transgénérationnelle avec un cas d’appui » 
 Dr. Dina Joubrel : Psychiatre, Psychothérapeute, Médecin directeur CMPP Rennes-

Vitré France                                                        
« Où en est-t-il de la “radicalisation ”des jeunes en occident. »             

 عميد سابق لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية :جان داودالبروفسور  العميد 
 " الرمزية في التكوين واعادة التكوين"                                    

 
  إستراحة) 11:45–12:15(

 .النقص واإلمتالكبين  األبّوة الرمزيةالجلسة الثانية:  )12:15–1:45(
 .كيّال مها البروفسورة ،بحاث في الجامعة اللبنانيةمركز اال رئيسةرئيسة الجلسة: 

  الفرع الرابع –رئيسة قسم علم النفس في الجامعة اللبنانية  شمعون: صونياالدكتورة 
 موقع، دور ووظيفة " " األب:                               

  الفرع الثاني – الجامعة اللبنانية فيقسم علم النفس  –استاذة علم النفس : ألين ُحسيني عّسافالدكتورة 
« Que reste - t-il du Père et des re-pères dans le monde contemporain? » 

  الجامعة اللبنانية – علم النفس اقسام فياستاذة علم النفس ومسؤولة التدريب  ريتا الشباب:الدكتورة 
                           Père et la mémoire familiale » « Le 

  محللة نفسية :هدى داغرالدكتورة 
« Du “Nom-du-Père” au “Non!... du père “, une “malaise” dans notre modernité » 

 إستراحة غداء) 1:45–2:45( 

 اإلنحراف. و الكينونة، الصدمة الثالثة:الجلسة ) 2:45–4:30(

 في الجامعة اللبنانية، عميد المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية واالدارية رئيس الجلسة
 .طوني عطالله البروفسور

  اللبنانيةالجامعة  –معهد العلوم االجتماعية  استاذ علم الجريمة فيفضل ضاهر: البروفسور  
 " اجتماعية –" دوافع الجريمة النفس                                     

 )دراسة حالة(                                                  
 الجامعة -الفرع الثاني -معهد العلوم االجتماعية  استاذة علم النفس االجتماعي في :غصين ماري-آن ةالدكتور 

  اللبنانية
« Bébé en couveuse: troubles de l’attachement entre la mère et son bébé et fonction 

paternelle dans ce contexte »                                                                                      
 الجامعة اللبنانية – في معهد العلوم االجتماعية االجتماعي استاذة علم النفس :عبّود فاطمةالدكتورة 

 ."األبوة" اليوم: هيمنة أم انكفاء؟"                           
  2ليون  جامعةبين الجامعة اللبنانية و مزدوجاشراف بطالبة دكتوراه ومعالجة نفسية   :رندة بّراجالسيدة 

« Le Père dans la Famille Incestueuse Imago d’un père ou d’un pair »         
 

في معهد  الجتماعيا ، منّسقة مختبر علم النفسقتراحاتإستنتاجات وإأعمال المؤتمر: خالصة،  ختتامإ) 4:30–5:00(
.رجاء مّكي البروفسورة الجامعة اللبنانية، -العلوم االجتماعية

 


