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 ينظم

 لخضر الحاج _ 1باتنــة جامعة
 واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي

L .  A . p . M  .C 
 بالتعاون مع كل من: 

 والية باتنةالحركة الوطنية للطلبة الجزائريين مكتب 
 مديرية النشاط االجتماعي والتضامن لوالية باتنة

  
 

 
 
 

  

 4029 أفريل 42و 42يومي 

  وطني  ملتقى
  حول 

 األلعاب والتطبيقات االلكترونية وحماية األحداث من مخاطرها
 " معا لحماية أطفالنا " تحت شعار: 

 

 
 

 (.2 جامعة باتنة )مديراألستاذ الدكتور ضيف عبد السالم  للملتقى:الرئيس الشرفي  -
 .التطبيقات النفسية في الوسط العقابي شرف العام للملتقى: األستاذ الدكتور أمزيان وناس رئيس مخبرالم -
 . عضو بمخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي رئيس الملتقى: الدكتورة بوروبة آمال -
 األستاذة الدكتورة مزوز بركو رئيسة فرقة بمخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي. رئيس اللجنة العلمية: -
ر رئيســــــة فرقة بمخب رئيس لجنة صــــــياية توصــــــيات واقتراحات الملتقى: األســــــتاذة الدكتورة بن فليس خديجة -

 التطبيقات النفسية في الوسط العقابي.
 .الوالئي للحركة الوطنية للطلبة الجزائريينرئيس المكتب  عريوات ياسين رئيس اللجنة التنظيمية: -
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 دعوة للمشاركة
باتنة جامعة ببالتعاون مع مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  األرطوفونياينظم قسم علم النفس وعلوم التربية و 

، "من مخاطرهااأللعاب والتطبيقات االلكترونية وحماية األحداث " حول 4112أفريل  42و 42ملتقى وطني يومي  1
إليجاد  بهم العلميةللمشاركة ببحوثهم وتجار وطلبة الدكتوراه  األخصائيين الممارسينالملتقى مفتوح لكل األساتذة والباحثين و 

 حلول لهذه الظاهرة.
 الملتقى:ديباجة 

من أهم الحاجات األساسية والنشاطات التي ُيمارسها الطفل وُتساهم بشكل حيوي في تكوين شخصيته بأبعادها وسماتها 
هي األلعاب، وهي ظاهرة إنسانية قديمة قدم الحياة اختلفت في محتواها باختالف العصور، وقد كان الفيلسوف اليوناني 

استخدم التفاح في العمليات الحسابية عند األطفال... هذا وقد نوه العديد أفالطون أول من أدرك القيمة العلمية للعب، إذ 
من علماء النفس والتربية بأهمية اللعب في توسيع المجال الخيالي، واكتساب السلوكات الصحية وتطوير المهارات 

، وبياجيه Maria Montessori، ماريا منتيسوري  Friedrich Frobelالمعرفية واالجتماعية ومنهم: فريديريك فروبال
Piaget  وغيرهم... إالّ أنه ومع التطور التكنولوجي الحديث وتحول الحياة نحو األسهل من حيث قضاء الحاجات باستخدام

عاب الطبيعي... فتحول محتوى تلك األلعاب التعليمية إلى أل للعب وتغير مساره العالم االفتراضي تحول المغزى العلمي
كيد أن أ ف نقالة وآيباد فأضحت أكثر جاذبية وهي جزء ال يتجزأ من النشاط اليومي لألحداث...الكترونية من خالل هوات

تلك األلعاب عملة ذات وجهين بإمكانها السفر بهؤالء القصر إلى عالم مستحدث وتزويدهم بمعارف ومكتسبات تساعد 
ار يهدد ص سّيما في ظل غياب الرقابة الوالديةعلى تنمية قدراتهم الفكرية واإلبداعية، إال أن إدمان البعض منهم عليها 

تماسك العائالت الجزائرية خاصة وأن البعض منها يشكل خطر على حياتهم ومعظمها مجانية ُتشجع على تحميلها 
وقضاء ساعات طويلة أمام الشاشات ما أدى إلى السيطرة على أدمغتهم والتحكم بأفعالهم... فمن ألعاب التمرد، العنف، 

، خرق القوانين االجتماعية، االنتحار والموت كلعبة الحوت األزرق التي تسببت في انتحار عشرات من األطفال المغامرة
التي استحوذت على عقول الماليين من األطفال في  Pokémon Goوالمراهقين، إلى لعبة مريم، إلى لعبة البوكيمون قو

باللعب بمواقد الغاز إلشعال النار ومن أم شروطها االنعزال في ، إلى لعبة جنية النار التي تدفع 4112العالم في سنة 
التي استهدفت تالميذ المدارس   Charlie الغرفة حتى ال يزول مفعول تلك التعليمات اإليحائية،  إلى تحدي شارلي

ه الظواهر ثل هذاالبتدائية... ورغم خطورة هذه األلعاب فهي لم ُتحظر أو ُتمنع بل مازالت ُمتاحة للجميع... لتنتقل م
وبعدها  4112الغريبة على المجتمع الجزائري إلى رقصة الكيكي التي اشعلت النار في مواقع التواصل االجتماعي في سنة 

تطبيقات أخرى انتشرت بشكل رهيب خاصة في المؤسسات التربوية التي أصبحت منصة لعرض مقاطع فيديو التيك توك 
العروض الفنية من أغاني، رقص، تهريج، تقليد وتحّد دون مراعاة القيم األخالقية سابقا الميوزكلي، التي تسمح بتقاسم 

والعادات والتقاليد المتعارف عليها والتي تتنافى مع مبادئ المجتمع الجزائري، والغريب في األمر أنه أخذ أبعاد أخرى بين 
طني ية... ولهذا جاء هذا الملتقى العلمي الو المتمدرسين... مثل هذه التطبيقات أصبحت أكثر خطورة من اآلفات االجتماع

لتسليط الضوء على مخاطر هذه االستخدامات على الصحة الجسمية والنفسية واالجتماعية لألحداث ومحاولة التعرف 
 على االستراتيجيات لتأمين تلك الفضاءات االلكترونية في الجزائر وبالتالي ضمان الوقاية والعالج ألبنائنا... 
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 الملتقى:أهداف -
 التحسيس بخطورة األلعاب وبعض التطبيقات االلكترونية. -1
 تسليط الضوء على انعكاسات استخدام القصر للعالم االفتراضي. -4
 .االلكترونيةوبعض التطبيقات  األلعابالتالميذ للتعرف على مخاطر  أولياءدعوة جمعيات  -3
 محاولة طرح أهم االستراتيجيات لتأمين الفضاء االلكتروني في الجزائر لحماية القصر.  -2
 الخروج بتوصيات تتضمن اقتراحات لوقاية وعالج ضحايا األلعاب وبعض التطبيقات االلكترونية.  -2

 

  :المحاور األساسية للملتقى -
 مدخل مفاهيمي لأللعاب والتطبيقات االلكترونية. -1
 .-التيك توك نموذجا– االلكترونيةاأللعاب وبعض التطبيقات خطورة  -4
 .عرض حاالت من الواقع -3
 .االلكترونيةاأللعاب وبعض التطبيقات أنواع ضحايا  -2
  إدمان الحدث على العالم االفتراضي والعالقات األسرية. -2
 .االلكترونية األلعاب وبعض التطبيقاتمن مخاطر  واإلجرائيةسبل الحماية القانونية  -2
 .االلكترونية األلعاب وبعض التطبيقاتالتكفل بضحايا  -2

 آلية التسجيل في الملتقى: -
يرحب الملتقى بالمشاركين في فعالياته والتي خصصت لتناول المحاور المحّددة، من خالل جلسات رئيسية أو ورشات 

 عمل تدريبية أو ملصقات جدارية.
 هامة: تواريخ
 14/13/4112الستقبال الملخصات هو يوم آخر أجل  -1
 .41/13/4112 المقبولة هو يوم الملخصاتتاريخ اإلجابة على  -4
 .12/12/4112 هو يوم آخر أجل الستقبال المداخالت كاملة -3
 .41/12/4112 تاريخ إرسال دعوات المشاركة في الملتقى هو يوم -2
 .42/12/4112 تاريخ استقبال المؤتمرين وتسليم وثائق الملتقى هو يوم: -2
 . 42/12/4112و 42فترة انعقاد الملتقى هو يومي  -2
 :المشاركة شروط
 يتعدى عدد المشاركين اثنين ويكفي حضور متدخل واحد. أاليجب  -1
 ...في جهة أخرى عرضها سبق قد تكون وأال المذكورة المحاور حدأ ضمن المداخالت تكون أن يجب -4
  أو اإلنجليزية. .الفرنسية وأ العربية باللغة المداخالت تقدم أن يمكن -3
 .تخضع كل البحوث المقترحة للدراسة من طرف اللجنة العلمية للملتقى -2
 Simpliefd Arabic ( صرررفحات بخط11يقل عن عشرررر   وأال( صرررفحة 41يجب أال يتجاوز البحث عشررررون   -2

 باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية. 14حجم  Book Antiquaباللغة العربية و 12حجم 
 . المتعلقة بالنشر من خالل كتاب جماعي العلمية والمهنية األخالقيات واحترام APA بقواعديجب االلتزام  -2

 تحديد مكان الملتقى:
معا لحماية "تحت شعار  " األلعاب والتطبيقات االلكترونية وحماية األحداث من مخاطرها"الملتقى العلمي الوطني:  ينعقد

  .1بجامعة الحاج لخضر باتنة المحاضرات بقاعة  أفريل 42و 42يومي  أطفالنا "
 :للمشاركين المالية المساهمة

  دج 2111الموظفين والنفسانيين والمختصين في قطاعات أخرى  الدكتوراه وطلبة الباحثين األساتذة -
 دج. 2000 موظفينال غير الدكتوراه طلبة -
 المشاركين. عاتق على واإلقامة النقل تكاليف -

 :للملتقى اللجنة العلمية -
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 -2جامعة الحاج لخضر باتنة  –رئيس اللجنة العلمية: أ.د مزوز بركو 
 المؤسسة الرتبة االسم واللقب الرقم
 1 باتنة الحاج لخضر جامعة أستاذ التعليم العالي أمزيان وناس 11
  1باتنة  الحاج لخضر جامعة أستاذ التعليم العالي مزوز بركو 14
 1باتنة  الحاج لخضر جامعة التعليم العاليأستاذ  بن فليس خديجة 13
    1 باتنة الحاج لخضر جامعة أستاذ التعليم العالي بوخميس  بوفولة 12
    1 باتنة الحاج لخضر جامعة أستاذ التعليم العالي جبالي نورالدين 12
    1 باتنة الحاج لخضر جامعة أستاذ التعليم العالي عمر بوقصة 12
    1 باتنة الحاج لخضر جامعة أستاذ التعليم العالي أحمان لبنى 12
 4سطيف  محمد لمين دباغين جامعة أستاذ التعليم العالي تغليت صالح الدين 10
 4أبو القاسم سعد اهلل الجزائر  جامعة أستاذ التعليم العالي سايل وحيدة 12
    1 باتنة الحاج لخضر جامعة أستاذ محاضر "أ" بوعون السعيد 11
    1 باتنة الحاج لخضر جامعة أستاذ محاضر "أ" بن ساهل لخضر 11
    1 باتنة الحاج لخضر جامعة أستاذ محاضر أ بن لمبارك سمية 11
    1 باتنة الحاج لخضر جامعة أستاذ محاضر "أ" شينار سامية 14
    1 باتنة الحاج لخضر جامعة أستاذ محاضر "أ" بشقة سماح 13
 4سطيف  محمد لمين دباغين جامعة "أ" ضرامح أستاذ الدينغراف نصر  12
 4سطيف  محمد لمين دباغين جامعة أستاذ محاضر "أ" آيت مجبر بديعة 12
 4سطيف  محمد لمين دباغين جامعة أستاذ محاضر "أ" صحراوي عبد اهلل 12
 4سطيف  محمد لمين دباغين جامعة أستاذ محاضر "أ" بوروبة آمال 12
 سوق أهراسمحمد الشريف مساعدية  جامعة أستاذ محاضر "أ" مصطفىشريك  10
 4أبو القاسم سعد اهلل الجزائر  جامعة أستاذ محاضر "أ" برزوان حسيبة  12
    1 باتنة الحاج لخضر جامعة "ب"حاضر م أستاذ سرار عائشة 41
    1 باتنة الحاج لخضر جامعة "ب"حاضر م أستاذ مقالتي سلمى 41
 قالمة 1222ماي  0جامعة  أستاذ محاضر "ب" بوتفنوشات حميدة 44
 جامعة محمد بوضياف المسيلة أستاذ محاضر "ب" طيمة الزهرةبوعالقة ف 43

  اللجنة التنظيمية: -
 رئيس المكتب الوالئي للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين عريوات ياسين :تنظيميةرئيس اللجنة ال

 _ الحاج لخضر1 باتنة  الجزائريين جامعةللحركة الوطنية للطلبة  المكتب الوالئي_ 
 ممثلين عن مديرية النشاط االجتماعي والتضامن لوالية باتنة_ 

 .2طلبة دكتوراه ل. م. د المنتمين لمخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي باتنة  -
 

  :االتصال
 :االلكتروني البريد

amel_bourouba@yahoo.com               
         ounes_psy@yahoo.com              

 0225259520  الهاتف:

mailto:ounes_psy@yahoo.com
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 : الملتقى الوطنيالتسجيل في استمارة 

 األلعاب والتطبيقات االلكترونية وحماية األحداث من خطورتها

  ................................................................................................. سم واللقب:اال

  ................................................................................................ :الدرجة العلمية
  ................................................................................................... التخصص:

  ............................................................................................ المؤسسة األصلية:
  ............................................................................................. البريد االلكتروني:

  ................................................................................................... رقم الهاتف:
  ........................................................................................... تحديد نوع المداخلة:

  ............................................................................................... محور المداخلة:
  ............................................................................................... عنوان المداخلة:

 كلمة. 211ُيرسل ملخص المداخلة في حدود خمسمائة  ملخص المداخلة:
 كلمات. 12ال تقل عن خمسة  الكلمات المفتاحية:

 نجليزية:ملخص المداخلة باللغة اإل
 نص المداخلة:

       


