
 :إشكالية الملتقى -1 

يعّرف علم نفس المرور على أنه فرع من فروع                 

علم النفس الذي يهتم بدراسة العالقة بين                                   

االستراتيجيات المستخدمة في علم النفس و بين                  

سلوك مستعملي الطريق، و هو من االختصاصات          

حديثة النشأة في علم النفس جاء بعدما أصبحت                    

حوادث المرور تعتبر عبئا كبيرا تعاني منه جميع             

دول العالم ، فعلى حسب منظمة الصحة العالمية                

فإن حوادث المرور ستصبح السبب الرئيسي                       

اذا لم تتخذ         0202الخامس للوفيات خالل العام          

 . اجراءات للحد منها

و يتمثل هدفه االساسي في دراسة العامل البشري             

المتسبب في حوادث المرور من خالل المنظومة              

محيط ، و ذلك باالعتماد على عدة             -سيارة  -سائق

فروع  و اختصاصات التي من شانها فهم هذه                      

علم )  هذا ما يجعل من هذا التخصص         .  المنظومة  

مجاال خصبا تشترك فيه عدة               (  نفس المرور        

مجاالت أخرى، أين تتكاثف الجهود من بحوث و              

( وقائية كانت ام عالجية        )  دراسات و ممارسات      

في جميع االختصاصات بهدف فهم سلوك مستعملي 

الطريق بشكل أفضل و بالتالي المساهمة في حل                

بعض اإلشكاليات التي تواجه مبادئ السالمة                       

 .المرورية في الوقت الراهن

كانطالقة للحفاظ على السالمة          و جاء هذا الملتقى      

المرورية و ترقية الحس المروري لدى مستعملي             

الطريق بكل أصنافهم، و ذلك من خالل االعتماد               

لالبتعاد "  نحو استخدام أفضل للطريق   "  على شعار   

عن مفهوم الطريق المرتبط بالموت ، الخطر،                     

وهذا بالتركيز على جهود جميع                     ....  الحادث

 :أهداف الملتقى -2 

  تسليط الضوء على أهم التخصصات
الحديثة في مجال السالمة المرورية 

 المتعلقة بسلوك مستعملي الطريق
  اعتبار الملتقى بوابة القتراح بعض البرامج

 الوقائية المتعلقة بمجال السالمة المرورية
  التركيز على إنشاء شبكة تجمع مقاربات

مختلفة لتحقيق السالمة المرورية و حسن 

 استخدام الطريق

 :محاور الملتقى - 3

حوادث المرور: المحور االول  

 العوامل البشرية، العوامل ) أسباب الحوادث

 (المادية و المحيطية، اإلدارة المرورية

  (المادية و البشرية) نتائج الحوادث 

  التكفل النفسي، التكفل الطبي، ) التكفل

 .... (التكفل المادي، التكفل االجتماعي 

 سيكولوجية مستعملي الطريق: المحور الثاني

 سيكولوجية السائق 

 سيكولوجية الراجل 

 سيكولوجية الراكب 

 وبائية السلوكات الخاطئة في الطريق 

 

 الوقاية و السالمة المرورية: المحور الثالث

 الثقافة المرورية 

 الحمالت التحسيسية 

 دور المؤسسات التربوية و وسائل االعالم 

  الوطنية و ) البرامج و السياسات الوقائية

التدابير الوقائية في اعتماد ( الدولية 

 السياسة المرورية

 

مقاربات متعددة االبعاد لحركة : المحور الرابع

 المرور

 نظرة مختلف التخصصات لحركة المرور 

  الهياكل و التجهيزات للطرق ما بين البعد

 التقني ، الجمالي و التربوي

 1جامعة باتنــة 

 العلوم  االنسانية  واالجتماعية   كلية

  قسم  العلوم االجتماعية

  مستعملي الطريق مخبر سيكولوجية    

  دوليملتقى : ينظم              

 5112نوفمبر  11و 11يومي               

 الرئيس الشرفي للملتقى

 بن عبيد الطاهر مدير الجامعة. د/أ

 رئيس الملتقى

رحال غربي محمد الهادي. د/أ   

دراسات و ممارسات في علم نفس 

 المرور

  –نحو استخدام أفضل للطريق  – 



 :شروط المشاركة - 2

 المداخالت تكون باللغتين العربية أو الفرنسية فقط 

  انظر النموذج على الرابط )ترسل المداخلة كاملة  

  http://lab.univ-batna.dz/lpur/ 

 5112أكتوبر  12: آخر أجل الستقبال المداخالت  

  5112أكتوبر  51ترسل الردود بدءا من 

  بإمكانهم المشاركة بالملصقات ،و كذلك ( المسّجلون في الدكتوراه أو الماستر) الطلبة

 .األمر بالنسبة لباقي الهيئات المهتمة بالسالمة المرورية

 :اللجنة التنظيمية - 6 

 :اللجنة العلمية  - 4

 

باتنــة جامعة 

 :التصالل - 7

 26.72.11.70.06: المحمولبهلول سارة أشواق          

 lpurseminaire2015@gmail.com:  البريد اإللكتروني

 25.57.06.72.22: المحمولرحال غربي محمد الهادي   

  rahalgharbi@yahoo.fr:  البريد اإللكتروني

 /http://lab.univ-batna.dz/lpur:   الموقع اإللكتروني للمخبر
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االسم 

 المؤسسة الوظيفة الرتبة الصفة واللقب
 راجية 

استاذ محاضر  رئيسا بن علي

 1جامعة باتنة  استاذة باحثة -أ-
حنيفة 

استاذ محاضر  عضوا صالحي

 1جامعة باتنة  استاذة باحثة -أ–
نور الدين 

استاذ تعليم  عضوا جبالي

رئيس قسم  عالي

العلوم 

 االجتماعية
 1جامعة باتنة 

نصر الدين 

استاذ تعليم  عضوا جابر

رئيس قسم  عالي

العلوم 

 االجتماعية
 جامعة بسكرة

 نادية 

استاذ تعليم  عضوا بعيبع

 1جامعة باتنة  استاذة باحثة عالي
الكاملة 

 1جامعة باتنة  استاذة باحثة أستاذ محاضر عضوا سليماني
سليمان جار 

استاذ محاضر  عضوا اهلل

 1جامعة باتنة  باحث استاذ -ب–
 أمال

استاذ محاضر  عضوا بايشي 

 1جامعة باتنة  استاذة باحثة -ب –
 اسماعيل 

استاذ محاضر عضوا بن عيشة

 .E.N.A.T.Tمدير    -أ-

  .E.N.A.T.T  -باتنة

 باتنة
أمال ليندة 

مونية يحي 

 باي
—جامعة ننتار  استاذة باحثة دكتورة باحثة عضوا

  xباريس 

 فرنسا
 عبد الكريم 

 بلحاج

استاذ تعليم  عضوا

 Vجامعة محمد  استاذ باحث عالي

/ الرباط –

  المغرب
تيري سان 

استاذ تعليم  عضوا جيران

–جامعة كون  استاذ باحث عالي

 -فرنسا
 دوني

استاذ تعليم  عضوا لوقرو 

جامعة باريس  استاذ باحث عالي

 -فرنسا– 8
سندرين 

 قيمارد

 / جامعة انجي  استاذة باحثة استاذ محاضر  عضوا

 فرنسا 

نكوال 

 فيوالن

 /  2جامعة ليون  استاذ باحث استاذ محاضر  عضوا

 فرنسا 

 المؤسسة الوظيفة الرتبة الصفة االسم واللقب
 1جامعة باتنة  استاذة باحثة -أ-استاذ مساعد رئيسا سامية شرفة
 جامعة بسكرة استاذ باحث -أ –استاذ مساعد  عضوا لحسن لعقون

 جامعة بسكرة استاذة باحثة -ا -استاذ مساعد عضوا صليحة عدودة
جامعة  استاذة باحثة -أ-استاذ مساعد عضوا اسمهان عزوز

 سطيف
 جامعة جيجل استاذ باحث -أ–استاذ مساعد  عضوا عز الدين بشقة
 1جامعة باتنة  استاذة باحثة -ا–استاذ مساعد  عضوا خديجة زردوم

 جامعة خنشلة استاذة باحثة -أ–استاذ مساعد  عضوا سارة اشواق بهلول
مسجلة في  مسجلة في دكتوراه عضوا رفيقة لكحل

 دكتوراه
  

 1جامعة باتنة 

http://lab.univ-batna.dz/lpur/
mailto:lpurseminaire2015@gmail.com
http://lab.univ-batna.dz/lpur/

