جايعة انحاج نخضر – باتنــة
كهية انعهوو اإلجتًاعية و اإلنسانية و اإلساليية
قسى انعهوو اإلجتًاعية

يخبر سيكونوجية
يستعًهي انطريق
Laboratoire de Psychologie de l’Usager
» de la Route « LPUR
ُٚظى  :يهتقى وطني حول

حوادث انًرور بين سهوك
يستعًهي انطريق
و تنظيى انًرور

يخبر سيكونوجية يستعًهي انطريق
أَشئ انًخجش ػبو  ،2002ثمغى ػهى انُفظ كهٛخ انؼهٕو
اإلعزًبػٛخ ثغبيؼخ انحبط نخعش ثبرُخ ٔ ،انٓذف يُّ
ْٕ دق َبلٕط انخطش فًٛب ٚخص حٕادس انًشٔسٔ ،
رٕخ ٙاإلعشاءاد انالصيخ نهٕلبٚخ يُٓب ،ال عًٛب أٌ
اإلحصبئٛبد رشٛش إنٗ أٌ انغضائش رصُف ف ٙانًشارت
األٔنٗ ػشثٛب ٔ حزٗ ػبنًٛب ف ٙػذد انحٕادسٔ .
احصذ ثؼط انًصبدس انٕغُٛخ  13لزٛم ف ٙانٕٛو
انٕاحذ ثذاٚخ شٓش عٕاٌ  2012يًب عؼم انًٓزًٍٛ
ٚؤكذٌٔ ػهٗ ٔصف انظبْشح ثئسْبة انطشلبد.
ٚحٕ٘ انًخجش ػهٗ اسثغ فشق ثحش كم يُٓب ٓٚزى
ثذساعخ يحٕس يحذد ٔ ْ :ٙعٛكٕنٕعٛخ انشاعم،
عٛكٕنٕعٛخ انغبئك ،انزشثٛخ ٔ انضمبفخ انًشٔسٚخ ،انٕلبٚخ
ٔانؼمٕثبد.
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شروط انًشاركة:
-

 انًشبسكخ يفزٕحخ نهجبحضٔ ٍٛانًٓزً ٍٛثبنًٕظٕع يٍداخم انٕغٍ.
_ أٌ ركٌٕ انًذاخالد ظًٍ يحبٔس انًهزمٗ ٔ نى ٚغجك
رمذًٓٚب ف ٙيهزمٛبد أٔ َششْب.
 رؼطٗ األٔنٛخ ف ٙانمجٕل نهًٕاظٛغ انًٛذاَٛخ. ًٚكٍ انًشبسكخ ثبنهغخ انؼشثٛخ أٔ انهغخ انفشَغٛخ أٔاإلَغهٛضٚخ.
 أٌ ال ٚزغبٔص انجحش خًغخ ػششح ( )15صفحخ ثخػ" " Arabic transparentحغى  16ثبنهغخ انؼشثٛخ.
ٔثخػ " "T.N.Romanحغى  12ثبنهغخ األعُجٛخ.
 -رؼزًذ غشٚمخ  APAف ٙكزبثخ انٕٓايش ٔانًشاعغ.

 رخعغ عًٛغ انجحٕس انًمذيخ (ثبنهغخ انؼشثٛخ أٔانفشَغٛخ) نهخجشح انؼهًٛخ  ٔ ،رؼطٗ األٔنٕٚخ نهجحٕس
انًٛذاَٛخ.
 رشعم انًهخصبد ثبنهغز ٍٛانؼشثٛخ ٔ نغخ أعُجٛخفشَغٛخ أٔ أَكهٛضٚخٔ .انًذاخالد انكبيهخ ػٍ غشٚك
انجشٚذ اإلنكزشَٔ:ٙ
E-mail: rahalgharbi@yahoo.fr
E-mail: labopur05@gmail.com

يواعيذ هاية:

انرئيس انشرفي نهًهتقى

أ/د .ثٍ ػجٛذ انطبْش يذٚش انغبيؼخ
رئيس انًهتقى

أ/د .سحبل غشث ٙيحًذ انٓبد٘

Ψ

 آخش أعم إلعزالو انًهخصبد:.2013/03/03
اإلػالٌ ػٍ انمجٕل انًجذئ ٙنهًهخصبد:.2013 /04/01
 آخش أعم العزالو انجحٕس كبيهخ:.2013 / 04 / 15
 نإلرصبل ٔاالعزؼالو:030 38 57 82
030 36 41 26

إشكانية انًهتقى:
رؼذ انحٕادس انًشٔسٚخ أحذ أثشص انًشكالد انزٙ
رٕاعٓٓب انذٔل انًؼبصشح  ،خبصخ ٔأَٓب ف ٙيُحُٗ
رصبػذ٘ ،يب ٚخهف خغبئش ثششٚخ ٔيبدٚخ كجٛشح رفٕق
َغجزٓب رهك انز ٙرغججٓب انحشٔة ٔانصشاػبد ،يغ يب
ٚصبحت رنك يٍ آصبس اعزًبػٛخ َٔفغٛخ ٔالزصبدٚخ
رفشض أػجبء صمٛهخ ػهٗ انذٔل..
رشٛش اإلحصبئٛبد ٔ انذساعبد انًزخصصخ ف ٙانغضائش
إنٗ أٌ يؼذل انٕفٛبد انحمٛم ٙنحٕادس انًشٔس ل ّذس ثُحٕ
لزٛم كم عبػخ ،حٛش نٕحع اسرفبع َغجخ حٕادس
انًشٔس عُخ  2011يمبسَخ ثغُخ  2010ثـ25 ,07
ثبنًبئخ ،أغهجٓب عغم ف ٙانًُبغك انشٚفٛخ ثـ 3546لزٛم
ٔ 41722عشٚح ف ٙيمبثم  702لزٛم ٔ 20050عشٚح
ف ٙانًُبغك انحعشٚخ .كًب ٚؤكذ انًشكض انٕغُ ٙنهٕلبٚخ
ٔحًبٚخ انطشلبد أٌ أكضش يٍ  %20يٍ ْزِ انحٕادس
ساعؼخ نهؼٕايم انجششٚخ .حٛش َغذ ف ٙيمذيخ األعجبة
فمذاٌ انغٛطشح ػهٗ انًشكجخ ٔ ،ف ٙانًشرجخ انضبَٛخ
انغشػخ انًفشغخ ٔف ٙانًشكض انضبنش انزغبٔص انخطٛش.
أيبو ْزا انٕظغ انًمهك فبٌ االْزًبو ثحٕادس انًشٔس يٍ
حٛش أعجبثٓب ،غشق حذٔصٓب ،ظحبٚبْبَ ،زبئغٓب ،عجم
انٕلبٚخ يُٓب ٔ رحغٛظ األفشاد ثًذٖ خطٕسرٓب ،ثبد يٍ
انعشٔس٘ انجحش ػٍ يٕظغ انخهم ف ٙرشكٛجخ يُظٕيخ
انًشٔس ثكم ػُبصشْب ( انجششٚخ ،انًبدٚخ ،انًحٛطٛخ)..
ٔأثؼبدْب (انغٛكٕنٕعٛخ ،انصحٛخ ،االعزًبػٛخ انضمبفٛخ،
انمبََٕٛخ)...
ٓٚذف ْزا انًهزمٗ إنٗ انزؼبٌٔ يغ كم انًٓزًٍٛ
ثًٕظٕع حٕادس انًشٔس يٍ أعم اإلعبثخ ػهٗ األعئهخ
انزبنٛخ:
 يب ْ ٙانؼٕايم انز ٙرؤد٘ إنٗ اَزشبس حٕادس انًشٔسف ٙانغضائش؟
 كٛف رؤصش انؼٕايم انغٛكٕنٕعٛخ ف ٙرفبلى انظبْشح؟ يب ْ ٙانؼٕايم انز ٙرؤد٘ إنٗ اَزشبس حٕادس انًشٔسف ٙانغضائش؟
 يب ْ ٙانًحذداد انزُظًٛٛخ ٔ انمبََٕٛخ انز ٙرغبْى فٙانحذ يٍ اَزشبسْب؟
 يب ْٕ دٔس انؼٕايم انضمبفٛخ ٔ االعزًبػٛخ ف ٙحٕادسانًشٔس؟
 -يب ْ ٙعجم انٕلبٚخ يُٓب ٔ انزكفم ثعحبٚبْب؟

يحاور انًهتقى:
انًحور األول :عيٛكٕنٕعٛخ انغيبئك ٔ انشاعيم (انغبَيت
انًؼشفيي ٔ ٙاالَفؼييبن ،ٙانغييهٕكبد انخطٛييشح ،انصييذيخ،
سدٔد األفؼبل)....
انًحور انثاني :انزشثٛيخ ٔ انضمبفيخ انًشٔسٚيخ ( انيزؼهى ٔ
االنزيييضاو ثميييٕاَ ٍٛانغيييٛش ،احزيييشاو آداة انطشٚيييك ،دٔس
انًذسعخ ٔ انًؤعغبد االعزًبػٛخ).....
انًحووووور انثانووووج :دٔس يخططييييبد انُمييييم ( انؼٕايييييم
انًبدٚخ ٔ انًحٛطٛخ ،اإلداسح انًشٔسٚخ)...
انًحووووووور انرابووووووع :عييييييجم انٕلبٚييييييخ يييييييٍ حييييييٕادس
انًييييشٔس(حًالد انزحغييييٛظ ٔانزٕػٛييييخ ،دٔس ٔعييييبئم
اإلػالو )...
انًحووووور انخووووايس :عييييجم انزكفييييم ثعييييحبٚب حييييٕادس
انًشٔس( انزكفم انطج ،ٙانًزبثؼخ انُفغٛخ)...
أهذاف انًهتقى:
 .1يحبٔنخ اإلحبغخ ثكم انؼٕايم ٔ األثؼبد انزٙ
رؤد٘ إنٗ حٕادس انًشٔس.
 .2اثشاص دٔس ػهى انُفظ ف ٙرغغٛذ انغهٕكبد
انغٕٚخ انًشرجطخ ثبنضمبفخ انًشٔسٚخ.
 .3سعى يخططبد ٔ ثشايظ خبصخ ثبنزٕػٛخ ٔ
انزشثٛخ انًشٔسٚخ ٔ انًشالجخ.
 .4اإلعزفبدح يٍ ػهى انُفظ ف ٙانٕلبٚخ يٍ
انحٕادس ٔانزكفم ثبنعحبٚب.

رئيس انهجنة انعهًية:أ/د.سحبل غشث ٙيحًذانٓبد٘

اعضاء انهجنة انعهًية :
د .عجبنَٕ ٙسانذ .............ٍٚعبيؼخ ثبرُخ.
أ.د .ششف ٙيحًذ انصغٛش ......عبيؼخ عطٛف.
أ.د .عبثش َصش انذ ............ٍٚعبيؼخ ثغكشح.
أ.د .ثٕظشٚفخ حًٕ ...............عبيؼخ انغضائش.2
أ.د .لشُٚبد َبدٚخ .................عبيؼخ ثبرُخ.
د .صسدٔي ٙأيحًذ ...............عبيؼخ انغضائش.2
د.ثٕلصخ ػجذ انًغٛذ ............عبيؼخ ثبرُخ.
د .ثٍ حغٔ ٍٛصبل .............عبيؼخ ثبرُخ.
د .صبنح ٙحُٛفخ .................عبيؼخ ثبرُخ.
د .ساعٛخ ثٍ ػه .................ٙعبيؼخ ثبرُخ.
دٚ .ح ٙثب٘ أيبل نُٛذح  ..........عبيؼخ ثبرُخ.
د .ثٕثبكٕس عًٛشح ................عبيؼخ ثبرُخ.
د .ثٍ ػٛشخ اعًبػٛمENATT .............

رئيس نجنة انتنظيى :د .عبسهللا عهًٛبٌ
أعضاء نجنة انتنظيى :
أ.نؼمٌٕ نحغٍ.
أ .ششفخ عبيٛخ.
أ .ػذٔدح صهٛحخ.
أ .ثٓهٕل عبسح اشٕاق.
أ .صسدٔو خذٚغخ.
أ .يشاصلخ ٔنٛذح.
أ ػضٔص اعًٓبٌ.
أ .ثٍ حفٛع يفٛذح.

