
1 
 

 

 -شيذي بلعباس-جياللي ليابض جامعة 

كلية العلوم إلانصانية والاجحماعية 

 

 

الجماعات املحلية -وبالحعاون مع مخبر الذراشات والبحوث الاجحماعية في الجزائز حول 

شيذي بلعباس - وجصيير الشأن العام

   PRFU  وفزقة البحث

دراشة كمية وكيفية على ثالميذ املؤشصات - مصحوى الحنمز في املذرشة الجزائزية

، 03/02/2021املعحمذ بحاريخ - التربوية

 I05L06UN220120210001:  رمز املشزوع

: ثننظ ملحتق ووطن حول 

 webinaire  (في البيئة الافتراضية)ظاهزة الحنمز في املجحمع الجزائزي 

 17/11/2021بحاريخ 

 (جليلة بطواف. د): رئيصة امللحتق

tanamor2021@gmail.com 
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 :ديباجة الممتقى

 التنمر يترك آثارًا نفسية عمى المدى الطويل والمدى القصير عمى حّد سواء عند أولئك الذين       إن
، فالضحايا يشعرون بالوحدة، وسيعانون من المتاعب االجتماعية والعاطفية، (الضحايا)يتعرضون ليم 

وصعوبة تكوين صداقات، والعالقات السيئة مع الزمالء، وغالبًا ما يعانون من الذل واليوان، وانعدام 
األمن،  وفقدان األمان، وأنيا قد تتطور إلى الخوف من الذىاب إلى المدرسة، وترافق ىذه التأثيرات 
الكثيرة لمتنمر ىؤالء الضحايا في مرحمة البموغ، ومن أخطر آثاره عمى الضحايا وصوليم إلى مرحمة 

االكتئاب وغيرىا من مشاكل الصحة العقمية، بما في ذلك الخوف والقمق، وفي حاالت نادرة، قد يؤدي 
 .إلى االنتحار

 :محاور الممتقى
 .التأصيل المفاىيمي لظاىرة التنمر -
 .األسباب والدوافع المؤدية إلى السموك التنمري -
 .النظريات المفسرة لظاىرة التنمر -
 .التنمر عمى ذوي االحتياجات الخاصة -
 الخ............المدرسي، االلكتروني، في بيئة العمل: أنواع التنمر -
 .آليات الوقاية ومكافحة التنمر -

 :أهداف الممتقى
 تسميط الضوء عمى ظاىرة التنمر في المجتمع الجزائري. 

 :الهيئة المشرفة عمى الممتقى
 محمد خموفي.د. أ: المشرف العام لمممتقى

 .عبد النور صديقي.  د:المشرف العام لمممتقى نائب 
 متاجر صورية. د. أ:المنسق العام لمممتقى

 .جميمة بطواف.  د:رئيسة الممتقى
 .تممساني فاطمة. د: رئيس المجنة العممية لمممتقى

 . عبد القادر بن سعيد.د:نائب رئيس المجنة العممية
 .شعدو كريم.أ: رئيس المجنة التنظيمية لمممتقي

 .محمد سيالي.  د:نائب رئيس المجنة التنظيمية
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 :أعضاء المجنة العممية
 

 جامعة االنتماء االسم والمقب الرقم
 2جامعة وىران  شريف حمومة. د.أ 1
 2جامعة وىران  مراد كحمولة.د.أ 2
 2جامعة وىران  سعاد رحاوي كحمولة.د.أ 3
 جامعة سعيدة رشيدة رماس.د 4
 2جامعة وىران  عواطف بيالمي.د 5
 جامعة سيدي بمعباس زاوي فكروني.د.أ 6
 جامعة سيدي بمعباس رماس نسيمة.د 8
 2جامعة وىران  رجاء زيتوني.د 
 جامعة سيدي بمعباس بن سيدي أحمد محند ويدير.د 9

 جامعة سيدي بمعباس شيخ فتيحة.د.أ 10
 جامعة سيدي بمعباس مصطفى حموش.د 12
 جامعة سيدي بمعباس ليندة عبد الرحيم.د.أ 13
 جامعة سيدي بمعباس زواوي منصوري. د. 14
 جامعة سيدي بمعباس فاطمة بميواري.د 15
 2جامعة وىران  زوليخة خطيب.د 17
 جامعة سيدي بمعباس عبد الحق عمار.د 18
 جامعة سيدي بمعباس عبد الحفيظ شالبي.د 19
 جامعة سيدي بمعباس أسماء بن حميمم.د 20
 جامعة سيدي بمعباس ىناء بوحارة.د 21
 جامعة سيدي بمعباس فتيحة قسيالت.د 22
 جامعة سيدي بمعباس أحمد فالح.د 23
 جامعة سيدي بمعباس ياسين حبال.د 24
 جامعة تممسان عبد المجيد بن حبيب.د 25
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 2جامعة وىران  أسماء خمفون.د 26
 2جامعة وىران  آمال كمفاح.د 27
 2جامعة وىران   خديجة مالل. د 28
 جامعة سيدي بمعباس أمينة حرطاني. د 29
 جامعة سيدي بمعباس مختار مقسم. د 30
 جامعة تممسان يحي بشالغم. د.أ 31
 جامعة غميزان كمال باشرة.د 32

 

 :طمبة الدكتوراه

- مرسمي عماد الدين- ىوام بشرى- مقيدش إكرام- بوسعادة مريم- عوريبة أمينة- عياد الحاجة -
حوكي - بالحية عبد العزيز- نأوالد بوجمعة نور الدي- مقدم فاطمة- بختي فضيمة- الشيخ رقية

 (جامعة سيدي بمعباس). موسي محمد- موفق فيزازي- بشرى
 (2جامعة وىران)خديجة عبد الرحيم - الشيخ بونوة- سييمة بن ديدة -

 
 :أعضاء المجنة التنظيمية

 جامعة االنتماء المقب واالسم الرقم
 جامعة سيدي بمعباس سيد أحمد مخموف.د.أ 1
 جامعة سيدي بمعباس زين العابدين مغربي.د.أ 2
 جامعة سيدي بمعباس بمعجال فوزية.د.أ 3
 جامعة سيدي بمعباس شعدو كريم. أ 4
 جامعة سيدي بمعباس سيالي محمد.د 5
 جامعة سيدي بمعباس غالي حساين دواجي.د 6
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 :شروط المشاركة

أن يتصف البحث بالجدية واألصالة ولم يسبق نشره أو المشاركة بو في احد الممتقيات، وأن  -
 .مع التحمي بأخالقيات البحث واألمانة العممية. يعتمد عمى القواعد والشروط العممية والمنيجية

 . أن يمتزم الباحث موضوعيا بأحد محاور الممتقى -
 تقبل المداخالت الفردية والثنائية والفرق البحثية -
 .أن يحتوي البحث عمى ممخص، وكممات مفتاحية بالمغتين العربية ولغة أجنبية أخرى -
 .تعرض المداخالت عمى أعضاء المجنة العممية لتحكيميا -
 .البحوث غير المقبولة ال تعاد الصحابيا -
 .Wordيرسل البحث بنظام وورد  -
 . صفحات10 ص وأال تقل عن 15أن ال تتجاوز صفحات المداخمة  -
.  سم01 بين األسطر 16 بحجم Simplified Arabicتكتب المداخالت بالمغة العربية بخط  -

 والمسافة بين األسطر 14 بحجم Times New Romanوالمداخالت بالمغة األجنبية بخط 
 . سم01

 .تعطى أىمية وعناية خاصة لمبحوث الميدانية -
 :تواريخ مهمة

 .2021 جويمية 14ابتداء من : اإلعالن عن الفعالية -
 . 2021 أكتوبر 05: آخر أجل إلرسال المداخالت كاممة -
 .2021 أكتوبر 25: الرد النيائي عمى قبول المداخالت -
 (Meetعبر تطبيق المييت ). 2021 نوفمبر 17: تاريخ الفعالية -

 
 رئيسة الممتقى

 جميمة بطواف.د
 

 


