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 والتضامن االجتماعي نشاطمديرية ال                                           

 جمعية املنار للرعاية النفسية املجتمعية                                       

 بحث( -تكوين  -)رعاية                                                        

                                                                 

 بالتنسيق مع                                                                                               

 

 مخبر الدراسات الثقافية واإلنسانيات الرقمية                               

 1جامعة باتنة  -بـكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                            

  

                                                                                         

                                                     االفتراض ي               -املؤتمر الدولي الحضوري جدول أعمال 

 التنمر اإللكتروني بين الجاني والضحية
 

 2022جويلية  03يوم األحد 

 2جامعة باتنة  -بمركز البحث العلمي 

 
 :ؤتمررئيس امل

 ال كبور ـــــالدكتورة من

 د هدارـــالدكتور خال

 

 :ةجلساتها االفتراضية على الروابط التاليفعاليات تتشرف اللجنة العلمية للمؤتمر بدعوتكم لحضور            

 الجلسة الثانية والثالثة: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/84625243920?pwd=kgzVuhvQIFMMxG-P-zvvEzVnz3fznS.1 

Meeting ID: 846 2524 3920 

Passcode: 001864 

 الجلسة الرابعة:

 https://meet.google.com/waj-ztpb-gka 

 الجلسة الخامسة:

https://meet.google.com/cwc-krpu-axa 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84625243920?pwd=kgzVuhvQIFMMxG-P-zvvEzVnz3fznS.1
https://meet.google.com/waj-ztpb-gka
https://meet.google.com/cwc-krpu-axa


2 
 

 (09.30 – 09.00الجلسة االفتتاحية )

 

 قراءة آيات بينات من القرآن الكريم

 النشيد الوطني

 خالد هدار .رئيس املؤتمر: دكلمة 

 املخبر: د. منال كبور ة كلمة مدير 

 سعاد بن عبيد .رئيسة جمعية املنار للرعاية النفسية املجتمعية: دكلمة 

 كلمة عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية: أ. د. كمال بوقرة

 عبد السالم ضيف .: أ. د1كلمة مدير جامعة باتنة 

  محمد أمين رحايلية السيد: والتضامن االجتماعي طلنشاكلمة مدير مديرية ا

 

 متدخلدقائق لكل عشر 

 

 (10.40 - 09.30) األولى الحضورية الجلسة

 ، الجزائر1جامعة باتنة  -: عمر بوقصة يرأسها

 

 .: فهم املتنمر اإللكتروني1جامعة باتنة  -منال كبور  .1

من وجهة نظر بيار ؛ وإعادة انتاج مركز السيطرة أو الخضوع يلكتروناإل ي العنف الرمز جامعة سكيكدة:  -حمامة عليليش  .2

 .بورديو

: دور التطبيقات اإللكترونية في إنتاج وتلقي سلوكيات التنمر اإللكتروني عبر الفضاء 3جامعة الجزائر  -فاتح بوفروخ  .3

 الرقمي.

: أشكال التنمر اإللكتروني عند املراهقين عبر شاشتي السينما والتلفزيون؛ دراسة تحليلية في 1جامعة باتنة  -سارة قطاف  .4

 ".Cyberbully" و"Nerveفيلمي "

: التنمر اإللكتروني بين متطلبات حماية حقوق اإلنسان وضوابط استعمال وسائل 1جامعة باتنة  -دريدي وفاء  .5

 .جيا الحديثةلو التكنو 

 جريمة التنمر اإللكتروني في التشريع الجزائري.  :1جامعة باتنة  -فاطمة لواعر  .6

 : نمط السلوك أ والتنمر اإللكتروني.1جامعة باتنة  -بيبية خيواني  .7

 : التنمر اإللكتروني؛ عوامل الخطر وعوامل الوقاية.1جامعة باتنة  -سلمى رحماني  .8
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 (12.00 - 10.50) الثانية االفتراضية الجلسة

 املعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانية -مي العبد هللا  ترأسها:

 

  جامعة تيزي وزو: التنمر اإللكتروني؛ قراءة نظرية في األبعاد واملمارسات. -حسين  كاميلية آيت .1

  : النظريات املفسرة للتنمر اإللكتروني.1جامعة باتنة  -نبيلة قارة  .2

؛ طلبة كليات : أخالقيات استخدام الشباب الجامعي األردني للواتساباليرموك، األردنجامعة  -فرحان راشد العليمات  .3

  اإلعالم األردنية أنموذجا.

من فرط االرتباط نحو ؛ التنمر االلكتروني لدى الجيل الرقمي زمن تطبيقات امليديا الجديدةجامعة أم البواقي:  -نوال رضا  .4

  .فرض االنعزال

جامعة سكيكدة: التنمر اإللكتروني لدى املؤثرين االجتماعيين؛ خطاب موازي للترويج أم سلعنة قيمية  -بضياف  سوهيلة .5

 للمحتوى؟ 

لكتروني املمارس على املرأة الجزائرية ضمن املجتمعات االفتراضية؛ دراسة : التنمر اإلجامعة تيزي وزو -سلمى مساعدي  .6

 . على الخط لعينة من النساء مستخدمات الفيس بوك فيةاثنوغر إ

نتاج السيطرة الذكورية من خالل االبتزاز االلكتروني عبر منصات التواصل إجامعة سكيكدة: إعادة  -غمان دهالة  .7

 . االجتماعي

ظاهرة التنمر املدرس ي في األفالم  املدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم، الجزائر: تمثالت -فاطمة الزهراء طايبي  .8

  .«Marion, 13 ans pour toujours»و «Un monde» تحليلية لفيلميالسينمائية؛ دراسة 

 

 (13.20  - 12.10) الثالثة االفتراضية الجلسة

  قطر جامعة  - شاميالعبد الرحمن رأسها: ي 

 

 وزو: التنمر اإللكتروني؛ الشكل الحديث للعنف.جامعة تيزي  -سيلية أمعوش  .1

افعه وآثاره.: جامعة تبسة - العارفة ربوش .2 اقع التواصل االجتماعي؛ دو  التنمر عبر مو

اقع التواصل االجتماعي؛ قراءة في األسباب  -مصطفاوي باديس  .3 نمر اإللكتروني بين مستخدمي مو
ّ
جامعة األغواط: الت

 . والنتائج

اقع التنمر اإللكتروني عبر وسائل التواصل االجتماعي -ليندة شماعلة  .4  .جامعة تيزي وزو: و

اقع التواصل االجتماعي 2جامعة البليدة  -سيهام بوخرص  .5 اقع التنمر االلكتروني لدى مستخدمي مو  Facebook: و

 .أنموذجا

اقع التواصل االجتماعي بين  -عبد املالك قراد  .6 رؤية نظرية في ؛ التواصل والتنمرجامعة تبسة: اإلعالم الرياض ي عبر مو

 .املعنى والخصائص

اقع، شارك املنشور ولك األجر : امليمز: التنمر ضد1باتنة جامعة  -بن عرفة  إبراهيم .7  في أنثروبولوجيا االنتفاض.دراسة  .الو

 شعبية وراء الشاشة اإللكترونية.: التنمر باألمثال ال1باتنة معة جا -عالية شيرة ب .8

 . جامعة الجلفة: التنمر االلكتروني على الثقافات املحلية في الفضاء االفتراض ي الجزائري  -سهام قنيفي  .9

اقع التواصل االجتماعي في ظل جائحة كورونا - فوزية عبو  .10  . جامعة سعيدة: ظاهرة التنمر االلكتروني عبر مو
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 (13.20 - 12.10) الرابعةاالفتراضية  الجلسة

 ، الجزائر1باتنة جامعة  - حمانير سمير  رأسها:ي 

 

 لكترونيا.إتنمر عليهم امل: البروفيل النفس ي للمتنمر و 1جامعة باتنة  - أحمانآسيا  .1

افعو  التنمر االلكتروني: قراءة تحليلية لآلثار النفسية: 1جامعة باتنة  - سعيدي عتيقة .2  . الدو

3. Imane Rizk - L’Université Libanaise : Cyberharcèlement et Troubles psychologiques et Prévention. 

  لكتروني على الضحاياجامعة سكيكدة: اآلثار النفسية واالجتماعية للتنمر اإل -هناء بوروبة  .4

 جامعة شلف: اآلثار النفسية االجتماعية لضحية التنمر اإللكتروني. -أحالم بوعروة  .5

 : االنعكاسات النفسية للتنمر لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم.1جامعة باتنة  -سعاد بن عبيد  .6

اقع التنمر في الوسط الجامعي من وجهة نظر األستاذ الجامعي -سعيدة رحامنية  .7 دراسة تطبيقية بكلية ؛ جامعة خنشلة: و

 .العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة عباس لغرور خنشلة

   جامعة بسكرة: التنمر اإللكتروني في الفصل الدراس ي االفتراض ي لدى املتعلمين. -ي مروة سالم .8

 

 (13.20 - 12.10) خامسةالالجلسة االفتراضية 

 ، الجزائر1باتنة جامعة  - أجغو  علي يرأسها: 

 

 منه.: التأصيل النظري لظاهرة التنمر اإللكتروني واستراتيجيات الحد 2جامعة سطيف  -هبة هللا قبور  .1

لكتروني بين مقتضيات ممارسة حرية الرأي والتعبير وضرورات الحماية : التنمر اإل1جامعة قسنطينة  -بوخميس أحالم  .2

 القانونية للحياة الخاصة.

املكافحة  والقوانين 2020: موقف املشرع الجزائري من التنمر اإللكتروني في ظل دستور 1جامعة الجزائر  -المية قزوت  .3

 .للجريمة اإللكترونية

 .لكتروني في التشريع الجنائي الجزائري جامعة أم البواقي: حقوق ضحايا التنمر اإل -سمية بلغيث  .4

 .جامعة خميس مليانة: دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في مواجهة ظاهرة التنمر االلكتروني -فاطمة بوضياف  .5

 .ملواجهةاقراءة في استراتيجيات العالج و  اإللكتروني:التنمر جامعة الطارف:  - زرايريةنوة  .6

  .استراتيجيات مواجهة التنمر اإللكتروني: 2جامعة وهران  -طاهر شيخ قادة  .7

 .نبرنامج إرشادي وقائي للحد من الوقوع في التنمر اإللكتروني لدى املراهقي: مقترح 1جامعة باتنة  - عبد الغني باجي .8

 

(13.30 - 14.00) 

 

 املناقشات *

 التوصيات* قراءة 

 عالن عن اختتام فعاليات املؤتمراإل  * 


