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أهمية األرغونوميا والحاجة إلى تطبيقها بالدول : المحور األول
  .السائرة في طريق بمختلف الميادين

تطبيقات األرغنوميا في البلدان الصناعية : المحور الثاني
  .االستفادة منها بالدول السائرة في طريق النموالمتطورة وسبل 

حقائق ومعوقات تطبيق األرغنوميا في البلدان : المحور الثالث
  .المتقدمة والسائرة في طريق النمو

تطبيقات أرغنومية والوقاية بالبلدان السائرة في : المحور الرابع
  .طريق النمو

  �ـــــــــــ� ا��)'�ـــــــــ& %ــــــــ$ون ���"�رآـــــــــا�� �. 4

البحث والمعاهد مراكز ، الجامعات، باحثون وطلبة أساتذة �
 .ةالمتخصص

 .األطباء واألخصائيون في الصحة �

 .مهندسو التصميم ومهندسو الوقاية واألمن الصناعي �

 .المسيرون والمختصون في تسيير الموارد البشرية �

 .فةالمختلاالقتصادية واالجتماعية المؤسسات  وموظفو مدراء �

ن يالمهتموكل  رجال األعمالو المنظمات ذات الصلة �
  . باألرغنوميا

  ـــــــــــ�� ا�����ـــــــــ& %ـــــــــــــ�وط ا��"�رآــــــــــــ*. 5

  أن يكون البحث متصالً بأحد محاور الملتقى، -1

  .أن ال يكون المقال أو التدخل قد قدم أو نشر من قبل-2

  .ية الفرنسية أو اإلنجليزيةتكون التدخالت بالعرب-3

أن يكون البحث مستوفياً للقواعد العلمية المتعارف عليها في  -4
 .كتابة األبحاث العلمية

  .تعطى األولوية للبحوث الميدانية -5

 31مرفقة بملخص التدخل قبل  استمارة المشاركةترسل  -6
  .، عن طريق البريد اإللكتروني المبين أدناه2011 ديسمبر

 فيفري 10قبل   في حالة القبول يجب أن يرسل التدخل كامال -7
 لنموذج كتابةعن طريق البريد اإللكتروني ومكتوب تبعا   ،،2012

األرغنوميا ودورها في الوقاية  بالملتقى الدولي حول مقالة أو تدخل 
يق النمو ، وهناك نموذج آخر والتنمية في البلدان السائرة في طر

      . بالنسبة للغتين الفرنسية واإلنجليزية

ملتقى دوليا  ،2ينظم مخبر الوقاية واألرغنوميا بجامعة الجزائر  
حول األرغنوميا ودورها في الوقاية والتنمية في البلدان السائرة في 

بفندق األوراسي،  ، 2012أفريل   30 -29طريق النمو، وذلك يومي 
ائر، الملتقى مفتوح لكل الباحثين والمختصين في مختلف الميادين الجز

المهتمين من   للمشاركة  ببحوثهم  وتجاربهم الميدانية العلمية غيرهم من
 .مختلف التخصصات وكل القطاعات المعنية

  �ـــــــــــــا�����  &ــــــــإ*����. 1  

رى، حيث تعتبر األرغونوميا ذات منشأ في الدول الصناعية الكب
أصبح الصناعيون بصفة خاصة والمنتجون بصفة عامة يتباهون بكون 

وقد استفادت منها البلدان . منتجاتهم مصمصة وفق المعايير األرغنومية
المتقدمة كثيرا، وخاصة في عمليتي الوقاية والتنمية، لذا يطرح التساؤل 

ة بصفة عن مدى إمكانية تطبيق المبادئ  األرغنومية في البلدان النامي
وكيفية االستفادة من تجارب البلدان . عامة والجزائر بصفة خاصة

المتقدمة وكذا السائرة في طريق النمو؟ وما هي السبل التي من خاللها 
تتمكن الجزائر والبلدان المغاربية بصفة خاصة والبلدان النامية بصفة 
عامة من االستفادة من األرغنوميا على غرار ما يحدث في البلدان 
المتقدمة، أو على األقل االستفادة من تطبيق بعض مبادئها كوسيلة يمكن 
أن تشكل أرضية لتربية وثقافة وقائية قد تكون لها انعكاسات ايجابية 
على الميادين االقتصادية، االجتماعية، النفسية والصحية، سواء على 

 .مستوى المؤسسات أو المجتمع

  أهـــــــــــــــ اف ا�����ــــــــــــــــ�. 2

  :يسعى الملتقى الدولي إلى تحقيق األهداف األساسية التالية

تشخيص واقع األرغنوميا بالبلدان النامية وسبل االستفادة من  �
 .تطبيقاتها في مختلف الميادين

تحسيس المؤسسات، الصناعيين والشركاء االجتماعيين بأهمية  �
 .جراءاألرغنوميا كإ

لتطبيق المبادئ  ووسائل حلول البحث عن كيفية إيجاد �
 في بالوقاية المتعلقة والقضايا المشاكل بالنسبة لمختلف األرغنومية

    .البلدان النامية

تطبيق  دون تحول التي والعوائق تشخيص التحديات �
  األرغنوميا

الباحثين والمؤسسات االقتصادية واالجتماعية  وإثارة تحفيز �
حو االستفادة من تطبيق األرغنوميا بمختلف الميادين لالتجاه ن

وخاصة منها الجوانب التنظيمية وميدان الفالحة وحتى الصناعة 
  .التقليدية
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  بوظريفة حمو،/ د.أ

  اللجنة العلمية للملتقىرئيس 

  مخبر الوقاية واألرغنوميا، جامعة الجزائر،

  .شارع جمال الدين األفغاني، بوزريعة، الجزائر
Laboratoire de Prévention & d’Ergonomie Université d’Alger2 

Annexe de l’Université d’Alger.Bouzéreah. 

Rue Djamel Eddine El Afghani. Bouzéreah.(ALGER) 

E-mail:prevention_ergonomics@hotmail.com 

E-mail :prevention_ergonomics@yahoo.com 

Tél / Fax : 021 – 94 – 19 – 43  

Tél / Fax : 021 – 90 – 15 – 99  

www.univ-alger2.dz/prevention/ar/seminaire ergo 200.html   

www.univ-alger2.dz/prevention   

 

     .بدقة في حالة القبول النهائي استمارة التسجيلملء  -8 

 &ــــــ6 ه��ـــــــ'$ار5. 6

 2011/ 12/ 31 : هو المداخالتآخر موعد الستالم ملخصات  �

 2012/ 01/ 10: موعد إشعار أصحاب الملخصات المقبولة هو �

 2012/ 02/ 10: هو كاملةآخر موعد الستالم البحوث  �

  �ـــــــــ& %� ا�����ـــــــــ�"�رآ:ت ا�ــــــــــ'��8. 7 

 .المتدخلون معفون من رسوم المشاركة �

 اإلقامة واألكل بالنسبة للمتدخلين تكون على حساب المنظمين �
  .الملتقىخالل 

  .تذاكر السفر على حساب المتدخلين �

                  
   المجلـــة العربيــــة للعلـــــــوم النفسيــــة

APN Index  www.arabpsynet.com/apn:  leJourna.apn.htm-journal/index 

        ـــات األعــــداد القادمــــةـــات األعــــداد القادمــــةـــات األعــــداد القادمــــةـــات األعــــداد القادمــــةملفملفملفملف

  ندعوا الزمالء للمشاركة في اثراء ملفات األعداد التالية

***   ***    *** 

  2011ريف خ – 32مـــــلف العـــدد 
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