
 1 جامعة الحاج لخضر باتنة
 ية العلوم االنسانية واالجتماعيةكل

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا
 

 مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي
 تقرير مفصل عن :

   

  

 
 

 
 المحاضرات الكبرى )المحافظة سابقا(قاعة 

 3112فيفري  32و  32يومي 

 الملتقى الوطني األول

 "نحو استراتيجية شاملة لحماية الشباب من االنحراف"

 استقراء للواقع واستشراف للمستقبل



 :إشكالية الملتقى
تعتبر مرحلة الشباب من أهم المراحل التي يمر بها الفرد، حيث تبدأ       

شخصيته بالتبلور والنضج، ولعل ما يساهم في نضج وبروز معالم هذه الشخصية 
ما يكتسبه هذا الشاب من البيئة والمجتمع. فالفرد اجتماعي بطبعه مم يعني الميل 

ا وقيمها، وهو ما يجعل الجماعة الطبيعي التباع جماعة ينتمي إليها ويتبنى مبادئه
 .من أقوى المؤثرات في صقل تركيبة شخصية الفرد في مرحلة الشباب

جرامية       وبالنظر لما تفشى في المجتمع الجزائري من مظاهر انحرافية وا 
وتكتالت تأخذ غالبا شكل عصابات، هدفها استثمار الشباب سواء كضحايا أو 

صبح الشباب الجزائري في وضعية خطر تهدد كفاعلين مساهمين في االنحراف، أ
سالمته النفسية والجسدية، فهو عرضة للعديد من اآلفات االنحرافية وحتى 
 الخ…االجرامية كالقتل، العنف ، السرقة، المخدرات، االرهاب، االعتداءات الجنسية

هذه اآلفات تجعله في وضعية خطر إما بانحرافه وتبني االجرام والعنف مذهبا      
للحياة في بيئته االجتماعية ،وبالتالي يصبح خارجا عن قانون المجتمع باعتدائه 

ما بكونه ضحية لمثل هذه االعتداءات واالنحرافات الممارسة ضده  .عليه، وا 
إن معالجة هذا الموضوع تستدعي تكوين رؤى شاملة ومعمقة وفق معايير        

ايرة للواقع الذي يعيشه وأسس تستند على أصول علمية وتحليالت منطقية مس
الشباب الجزائري بكافة ظروفه لفهم الظاهرة واقتراح اجراءات حازمة سواء 

 .لمعالجتها أو للوقاية منها

 :محاور الملتقى
 المحاور التالية ليست إال عناوين عريضة شكلت منطلقا لكل المشاركين:   
 الشباب كضحايا لالنحراف واالجرام –
 عية االنحراف واالجرامالشباب كشركاء في وض –
 العوامل المساهمة في وضعية الخطر للشباب الجزائري  –



 االجتماعي بالشباب في وضعية خطر-التكفل النفسي –
 دور مؤسسات الدولة في حماية ووقاية الشباب –

  :لجان الملتقى

 3أستاذة مساعدة بجامعة قسنطينة      أ.شينار سامية        رئيسة الملتقى:
    مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابيب عضوة

 1أستاذ التعليم العالي بجامعة باتنة     أد.أمزيان وناس     رئيس اللجنة العلمية:
    مدير مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي

 :رئيس اللجنة التنظيمة
 لوالية باتنةمدير ديوان مؤسسات الشباب                     السيد يسقر مراد 

 1أستاذ محاضر بجامعة باتنة          و الدكتور بن ساهل لخضر 
 :اللجنة العلمية

 1أد.مزوز بركو أستاذة التعليم العالي جامعة باتنة  
 1أد.جبالي نور الدين أستاذ التعليم العالي جامعة باتنة  
 1د.بن فليس خديجة أستاذة محاضرة جامعة باتنة  
 1وردة أستاذة محاضرة جامعة باتنة  د.زغيش 
 1د.أحمان لبنى أستاذة محاضرة جامعة باتنة  
 1د.بن ساهل لخضر أستاذ محاضر جامعة باتنة  
 1د.غضيان أحمد أستاذ محاضر جامعة باتنة  
 1د.بوعون السعيد أستاذ محاضر جامعة باتنة  
 1أ.عبد العزيز ميلود أستاذ مساعد جامعة باتنة  
 3عبلة أستاذة التعليم العالي جامعة قسنطينة أد. رواق  
 د..شريك مصطفى أستاذ محاضر جامعة سوق اهراس 
 د.بن دريدي فوزي أستاذة محاضر جامعة سوق اهراس 



 د.نوار الطيب أستاذة محاضر مدير مدرسة الشرطة عنابة 
 د.بوفولة بوخميس أستاذ محاضر جامعة عنابة 
 عة البليدةد.كركوش فتيحة أستاذة محاضرة جام 
 د.يحياوي سامية أستاذة محاضرة جامعة تيزي وزو 

 :اللجنة التنظيمية
 السيد قيدوم عبد الحفيظ ديوان مؤسسات الشباب باتنة 
 السيد محافظ جهيد ديوان مؤسسات الشباب باتنة 
 السيد شينار سعدان ديوان مؤسسات الشباب باتنة 
 السيد شباح حكيم ديوان مؤسسات الشباب باتنة 
 السيد قارح محمد ديوان مؤسسات الشباب باتنة 
 السيدة زناتي أميرة ديوان مؤسسات الشباب باتنة 
 السيدة العشي رباب ديوان مؤسسات الشباب باتنة 
 السيد بن دايخة عبد هللا ديوان مؤسسات الشباب باتنة 
 السيدة ساكر ريمة ديوان مؤسسات الشباب باتنة 
 مؤسسات الشباب باتنةالسيد درار الطيب ديوان  
 أ.هامل سميرة جامعة خنشلة 
 أ.أرزقي رشيد جامعة تبسة 
 3أ.مقالتي سامي جامعة قسنطينة  
 1أ.بن عبيد سعاد جامعة باتنة  
 1أ.عكسة حليمة جامعة باتنة  
 1أ.النوي آمنة جامعة باتنة  

 أ.بوخنوفة نهى جامعة باتنة



 :الفئات المعنية بالتظاهرة
 أساتذة وباحثون  –
 طلبة –
 مصالح مؤسسات الشباب –
 الشؤون الدينية –
 مؤسسات االعالم –
 …(المصالح األمنية ) الدرك، الشرطة –
 المحامين والقضاة –
 االخصائيين النفسانيين العاملين في مجال الخبرة القضائية –
 مصالح المؤسسات العقابية والشؤون االجتماعية –

 التالية لقبول المشاركات:تم وضع الشروط  :شروط المشاركة
أن تتوافر المداخلة على شروط البحث العلمي المعتمد على األصول العلمية  –

 .والمنهجية المتعارف عليها في كتابة البحوث األكاديمية
تقدم األبحاث وملخصاتها بإحدى اللغات الثالث: اللغة العربية، اللغة الفرنسية  –

 .أو اللغة اإلنجليزية
 صفحة بما في ذلك المراجع والمالحق 31عدد صفحات المداخلة عن أال يزيد  –
حجم  Arial ( corps cs) – بالخط” بالعربية“تكتب الملخصات والمداخالت  –
 13حجم  Times New Roman ، ومداخالت اللغة األجنبية بالخط12
 إبراز بيانات المتدخل على واجهة المداخلة: االسم واللقب، الرتبة، المؤسسة، –

 .رقم الهاتف، البريد االلكتروني

 تم تحديد التواريخ التالية: :مواعيد مهمة
 3112جانفي  32آخر أجل إلرسال الملخصات قبل يوم  –
 3112جانفي  21رد اللجنة العلمية بقبول المداخالت يوم  –



 3112فيفري  11آخر موعد لتلقي المداخالت كاملة يوم  –
المقبولة دعوات المشاركة بمجرد الرد بقبول يتلقى أصحاب المداخالت  –

 مداخالتهم

 :االتصال

 :ترسل الملخصات والمداخالت إلى البريد االلكتروني التالي –
 labo.lapmc@yahoo.fr 

 :لإلستفسار يمكن االتصال على الرقمين الهاتفيين التاليين –
0771714833/ 0774973150 

 :تقديم موجز عن سيرورة التحضيرات للملتقى

تم ابرام اتفاقية شراكة وتعاون بين مخبر التطبيقات النفسية في الوسط  -
ممثال في مديره األستاذ الدكتور أمزيان وناس وبين  1العقابي بجامعة باتنة

ديوان مؤسسات الشباب بباتنة ممثال في مديره السيد يسقر مراد، والتي 
 عينة.احتوت على مجموعة من المواد تنظم هذه الشراكة في نقاط م

 تم االتفاق على إقامة ملتقى وطني برئاسة األستاذة شينار سامية -
تم انشاء خلية تضم افرادا من الجهتين من أجل الوقوف على سيرورة  -

 نشاط الملتقى.
قامت الخلية القائمة على الملتقى بتفقد عدة أمكنة ألجراء الملتقى وقد  -

 استقر الرأي على قاعة المحاضرات الكبرى.
الخلية بتفقد منشآت االيواء الخاصة بمديرية الشباب والرياضة قامت  -

والمتواجدة في باتنة والشمرة وتيمقاد، وتمت الموافقة على إيواء المشاركين 
 في فندق المركب الرياضي بباتنة.

 تم نشر اعالن الملتقى والتحضير له واقامته في فترة شهرين. -



نحاء الوطن من بينها طلب مشاركة من مختلف أ 213استقبل الملتقى  -
طلب مشاركة من خارج الجزائر وتم  12حتى الخارجية، حيث استقبلنا 

 االعتذار ألصحابها.
تم عرض المشاركات على اللجنة العلمية للملتقى وتم اعتماد المشاركات  -

 المقبولة.
 31بعد النقاشات مع الشريك في الملتقى تم تحديد عدد المداخالت بـ  -

 مداخلة.
 أستاذا 11كين من جامعات خارج باتنة: عدد المشار  -
 أساتذة 11عدد المشاركين من جامعات باتنة:  -
 أساتذة 11عدد المشاركين من المخبر:  -

 التاسعةالساعة االفتتاح : 

 كلمة رئيسة الملتقى األستاذة سامية شينار -

 1كلمة األستاذ الدكتور ضيف عبد السالم مدير جامعة باتنة  -

 والي والية باتنة واالعالن عن افتتاح الملتقىكلمة السيد سلماني محمد  -

مداخلة افتتاحية لألستاذ الدكتور أمزيان وناس مدير مخبر التطبيقات  -
 النفسية في الوسط العقابي

 

 

 

 



 شغال الملتقى للفترة الصباحية من اليوم األولبداية أ -

 

 
 
 



 أشغال الفترة المسائية اليوم األول: -
 

 
 
 
 



 أشغال الفترة الصباحية اليوم الثاني:  -
 

 
 
 

 



 أشغال الفترة المسائية اليوم الثاني واختتام الملتقى: -
 

 
 
 
 



من طرف األستاذ الدكتور  تم اختتام فعاليات الملتقى بتالوة التوصيات -
وتوزيع  أمزيان وناس مدير مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي،

الشهادات ثم اعالن فعاليات االختتام من طرف األستاذ الدكتور جبالي نور 
 .الدين عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

من المعالم السياحية تم برمجة رحلة سياحية في اليوم الثالث الى العديد  -
بباتنة بداية بضريح امدغاسن الى تيمقاد الى تازولت مع تحضير وجبة 

 ء تقليدية للمشاركين.غدا

 بعض الصور عن أشغال الملتقى:

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

 



  

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 
 



 
 

 



 

 
 

 

 



 



 



 



 



 


