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الجزائر؟''في   

-جامعة بجاية-بالقطب الجامعي أبوداو 2020جانفي  14 األربعاءيوم     

 



 ديباجة الملتقى:

أن تؤول  يمكن واالتصال ومن خالل االستعمال المبالغ فيه،  اإلعالمتكنولوجيات  ةفي عالمنا المعاصر، وعلى الرغم من أهمي
 إلى خلق نوع من االزدواجية في حياة األفراد؛ حياة واقعية وأخرى افتراضية.

  وذات أكثر تطورا أصبحت هذه التكنولوجيا على أنالمجتمعات،كل خصت العالم و  تتوكيديافي الوقت الراهن، تعممت 
 التي تستوجب االفتراضي  واقعظاهرة اإلدمان على اللدى البعض تأفرز حيث  ، عامة الناسقبل  منالتناول و االستعمال السهل 

 تحديد الروابط بين الفردوالواقع. تعريفو  إعادة النظر في

هدف تبادل  بالتقنية هذه  إلى تجاوز مجرد استعمال التواصل،لوسائل  االمتالك المتزايدمع تعقد وتطور الحياة، أدى 
 . شخاص من أبعاد الحياة الفردية والجماعية لألأساسي هام بعد وتصبح ذاتتحول تل ،المعلومات

وحية أو أي جهاز متصل بالشبكة العنكبوتية للاجهزة األمحمول أو الحاسوبالذكي، ال هاتف ال، أصبح امتالك عالوة على ذلك
  أشخاص ال يمتلكون  نجدواالتصال. إذ أصبح من النادر أن  اإلعالمة استعمال تكنولوجيات يطامقر يمع د خصوصااجتماعية،ظاهرة 
 لجوءالالُميسربسلوكالتبعية لدى هؤالء المستعملين نمىتدريجيا متصلة بالشبكة العنكبوتية. غير أنه يمكن أن يتالذكية الجهزة هذهاأل

أبعادها الفردية والجماعية   بكل، شخاصهذه التكنولوجيات في الحياة اليومية لأللوالحاجة الماسة  رةضرو الب  بررالمبالغ والمتكرر والمُ 
 أقول '' أرني تطبيقاتك، عبر عن ذلك ميشال سطورا: يكما ، حياة الفرد عنمرآويالبعد تعكسال قد ففي بعض األحيان والمهنية وغيرها. 

 .لك من أنت''

من هنا ظهرت إشكالية جديدة تتناول التبعية النفسية لمستعملي تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والتي من خاللها يتم التعرض 
تخص شدة وتواتر االستخدام  وغيرها من المفاهيم المتداخلة والتي تحمل معان على االنترنتدماناإل، التواصل المفرط،اإلدمانلمفاهيم 

 ."لدى المستخدمين "ذوي التبعية " أو "المدمنين  شباعمن حيث الوقت و اإل

، تويتر ،  فايسبوكلمختلف تطبيقات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال خاصة شبكات التواصل االجتماعي ) االحتياج المتزايد
مشكل التبعية   التي تتمثل في ؛ لدى المستخدم رئيسيتينيحتم على الباحثين تسليط الضوء على إشكاليتين الرسائل  االلكترونية، ...( 

 النفسية وكذا االلتباس والخلط بين ما هو واقعي وماهو افتراضي. 

، علم النفس، علم االجتماع، الطب العقليإن فكرة تنظيم هذا الملتقى تعد فرصة للمتدخلين من مختلف المجاالت والتخصصات ) 
و التي قد تثير الكثير من الحبر والتساؤالت في الطرح، جديدةشكالية العلوم االتصال......( لتبادل األفكار والخبرات حول هذه اإل

التدخل للتكفل وكيف يمكن للممارسين  ،اإلدمانسلوك يةخلففي لفهم ما يحدثالجزائر بشكل خاص، وهو ما يحمله عنوان الملتقى.
بلوغ التوازن والتوافق بين مبدأ الواقع من أجل في الحياة الواقعية  إدماجهموالعمل على  واقعاالفتراضيعن ال إبعادهمبهدف  ينبالمدمن

عالم مفرط  ضمن الروابط االجتماعية تحديد مفهومإعادةمع  اإلشباعيمكن للمتدخلين التركيز على مفهوم االستعمال، كما ومبدأ اللذة. 
 في الجزائر.خصوصا تمت  تطبيقية وخالل طرح دراسات نظرية من ، وذلكعبر االنترنتالتواصل 

 :*أهداف الملتقى

والتي قد يحدث فيها الكثير من  ذات الصلةوالمفاهيم  التواصل المفرط عبر االنترنتتبادل وتعميق المعارف حول مفاهيم -
 والخلط.  لتباساال

 في الجزائر. المنجزةدراسات التقديم وعرض  -



 المجال.  هذا  خلق شبكة بحث وطنية في-

 بالمدمنين وكذا عائالتهم بوسائل فعالة مستندة ومبنية على دراسات علمية. ضمان التكفل -

 *محاور الملتقى:

نظريات الميكانيزمات، التعاريف، البحث، مفاهميم مقاربة، الاالفتراضي: حقول ومجاالت   واقععلى ال  اإلدمانالمحور األول: -
 مفسرة.ال

فيديو، التسوق االلكتروني، المواضيع الاالفتراضي: شبكات التواصل الرقمية، ألعاب  واقعأنماط اإلدمان على الالمحور الثاني: -
 ،... الجنسية

الحرقة أو الهجرة غير الشرعية،   واالتصال:لإلدمان على تكنولوجيات اإلعالم االجتماعية النفسية االنعكاسات المحور الثالث: -
 . .،...التسرب المدرسي، هشاشة وضعف الروابط االجتماعية

 المراهقين والشباب.خصوصا لدى اإلدماناألسرة في مواجهة المحور الرابع: -

 التواصل المفرط في مجال العمل واالحتراق المهني.المحور الخامس: -

العالج المستوحى من التحليل  ، العالجات المعرفية السلوكية، قسم الطب العقليسبل الوقاية والتكفل: المحور السادس: -
 . النفسي،...

واالتصال: المدارس، المراكز  اإلعالممجال تكنولوجيات  والتربية فيدور مختلف الفاعلين في عملية التحسيس  المحور السابع:-
 الثقافية، ... 

 * تواريخ مهمة: 

 2019نوفمبر  25: االثنين جل الستقبال الملخصاتأ*آخر           

 .2019ديسمبر  10: الثالثاء الباحثين بقبول ملخصاتهم إبالغ*         

 .2019ديسمبر  25 األربعاء*آخر أجل الستالم المداخالت كاملة:         

 .2020جانفي  07: الثالثاء *آخر أجل الستالم الصيغة النهائية للمداخالت المقبولة        

 بجاية.-في القطب الجامعي أبوداو جامعة عبد الرحمان ميرة 2020جانفي  14 األربعاءالملتقى *تاريخ انعقاد         

 *شروط المشاركة: 

 أحد المحاور ولم يتم تقديمها أو نشرها في مناسبات علمية أخرى. ضمن أن تكون المداخلة -

 أو الفرنسية. ةاللغتين: العربييتم تقديم األعمال بإحدى -



 .العلمية للملتقى   لجنةمن طرفالالملخصات والمداخالت  تقييميتم -

 الفرنسية على شكل مرفق وورد. واللغةالعربية  ةترفق المداخالت بملخصين باللغ-

 البد أن يحوي الملخص على اإلشكالية، المنهجية المتبعة ونتائج البحث. -

 Times New، بالنسبة للغة الفرنسية: خط 14، الحجم SimplifiedArabicبالنسبة للغة العربية: خط ؛شروط الكتابة-
Roman  12، الحجم . 

 .األسطربين  1.5مسافة بصفحة،  15يجب أال تتجاوز المداخالت -

 ، واحترام شروط األمانة العلمية المتعارف عليها منهجيا.في تقديم المداخلة  APAتقنيةبالتزام -

 فردية أو ثنائية. بصيغة المداخالت أن يكون تقديميمكن -

 ، بعد االلتزام بتوصيات اللجنة العلمية للملتقى. يتم نشر المداخالت المقبولة في مجلة المخبر القائم على تنظيم الملتقى-

 laboratoirelsmn@yahoo.com: ياإللكترونترسل الملخصات والمداخالت على العنوان  -

 0542248909رقم الهاتف:-

 طبيعة المشاركة 

 محاضرات في قاعة المؤتمرات.-*تعرض المداخالت في شكل:  

 ورشات.-                                

 دج.  3000الباحثين بالنسبة لألساتذة -: *حقوق التسجيل والمشاركة

 دج.  2000الدكتوراة بالنسبة لطلبة -                              

، شهادة المشاركة و وجبة الغذاء، فردية ويتم التكفل بـ استراحة القهوةة يغبص:حقوق المشاركة المالية في الملتقى تكون مالحظة
 . ،..(الملخصات البرنامجكتيب  الوثائق)

 على عاتق المتدخلين.  وللتنقل والمبيت فهبالنسبة 

 بجاية-*الرئيس الشرفي للملتقى: أ.د سعيداني بوعالم. مدير جامعة عبد الرحمان ميرة

 الصحة العقلية و العلوم العصبية باشا انتصار.مديرة مخبر-*رئيسة الهيئة العلمية للقراءة: أ.دصحراوي

 بجاية–مستشفى فرانس فانوناألمراض العقليةبالحميد. رئيس قسم   عجة *رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى: أ.د
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 *أعضاء الهيئة العلمية للملتقى:

 جامعة بجاية ، صحراوي انتصار ..دأ
 جامعة بجاية .عجة الحميد،أ.د
 جامعة بجاية ،بريتيمة عبد الحليم .أ.د
 جامعة بجاية ،بوبشير محند أكلي.أ.د
 جامعة بجاية ،مراح عيسى.أ.د

 البليدة جامعة  ،نادية   شرادي.أ.د
 البليدة جامعة  فاضلى أحمد، .أ.د
 البليدةجامعة  .حنطابلي يوسف،أ.د
 البليدةجامعة .كركوش فتيحة،أ.د
ورقلة  جامعة .أبي مولود عبد الفتاح،أ.د
 ورقلة   جامعة  .بالي زهية،أ.د
  سطيفجامعة  .معمرية بشير،أ.د
 تيزي وزوجامعة  ميزاب ناصر الدين،.أ.د

 ة الجلفةمععمار بن شريك،جاأ.د.
 الجلفة  جامعة بكاي مولود،.،أ.د

 بجاية جامعة  ،زعبارسليم .أ.د
 ةقسنطين جامعةنيني محمد نجيب،.أ.د
 قسنطينةجامعة ،رواق عبلة .أ.د
 وهران جامعة بوفلجة غياث،.أ.د
 وهران جامعة  ،معتصم ميموني بدرة .أ.د

 جامعة بجاية  ،عباسي أمال.د
 جامعة بجاية  .أهواري زهير،د
 جامعة بجاية .علي باشا نجيب،د
 الجزائر جامعة  .بن عقيلة سهام، د
 جامعة بجاية  .بن كرو فياض،د
 الجلفة جامعة   أحمد،.بلول د
 جامعة بجاية .بوزيد نجوى،د
 جامعة بجاية  .جياللي عيسى،د
 باتنة    جامعة  صليحة، ص.ألقد
 جامعة بجاية .فرقاني لوهاب،د
 تيزي وزو جامعة  ال صليحة،ت.فد
 الجزائر  جامعة  .قهار صبرينة،د
 جامعة بجاية فيسي حياة،قن.د
 تيزي وزو جامعة  .حداد نسيمة،د

  جامعة بجاية ،د.حدرباش بشير

 بجاية جامعة  ،حمود ليلى .د
  بجاية  جامعة ،حاتم وهيبة .د
 بجاية  جامعة ،إيدير عبد النور .د
  سطيفجامعة  ،خالد عبد السالم .د
 الجزائرجامعة  ،كوسة فاطمة زهرة .د
 جامعة بجاية النان مسيكة،.د
  جامعة بجاية لعوج مبروك،.د
 وهران  جامعة محرزي مليكة،.د
  سطيفجامعة  واكلي بديعة،.،د
 تيزي وزوجامعة  ،نسيمة واندلوس.د
 الجزائرجامعة   صحراوي عقيلة،.د
 الجزائرجامعة  ،سايح أسيا زهرة.د
 بجايةجامعة  ،سوالمية عبد الرحمن.د

 تيزي وزو جامعة،د.يحياوي حسينة

 بجاية –الحميد. رئيس قسم األمراض العقلية بمستشفى فرانس فانون  عجةرئيس اللجنة التنظيمية للملتقى: أ.د *

 *أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى:

 د.بوطمين عبد الكريم، مديرية الشباب و الرياضة لوالية بجاية   -

 س.جعفر يفصح ، مدير سابق في وزارة الشباب و الرياضة  -



 .عبدي سميرةد
.عميار أعلي                                        د
 عمروش نسيمة                                                  .د
.بلبسعي رشيد                                                    د
 .بن أمسيلي المية                                               د
 .بن شعالل عبد الوهاب د
 .بوشرمة ساميةد
 .شعالل مختارد
 حايل عثمان . د.قاسي خليفةد
 حمود ليلى  .د
 عمار حوسيني.د
 .هواري أمينة   د
 إيدير سماعيل  .د
 خلوفي سهام .د
 .نوي رابح  د
 .ساسي فضيلة د

 سيدوس حورية  .د
 دليلة رأيت مجبس.

 س.عمور مصطفى
 حمدس.عياش م

 س.غواص ياسين
 س.لعبودي فاتيح

 .س.لكحل طارق سميرلعيفة محمد س.
 س.معافري سعيدة 

 س.مبارك بوشعالة فاتح 
 .مخزم كهينةس

 س.مساوردليلة
 س.سليماني نعيمة

 س.تواتي سعيدة
 
 

 الطلبة و طلبة الدكتوراه في كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية 
 *بطاقة المشاركة: 

 المتدخل الثاني المتدخل األول 
   االسم واللقب

   الدرجة العلمية 
   الوظيفة

   المؤسسة األصلية 
   العنوان االلكتروني

   رقم الهاتف
 
 نوع المشاركة: ........................................................... -
 : ........................................................ داخلةمحور الم-
 ........................................................ : داخلةعنوان الم-
: كلمة 350ال يتعدى الملخص  -

 ...................................................................................................................... 

كلمات(  5الكلمات المفتاحية: ) -
 ...................... ................................................................................................

 ...................................................................................................................... 


