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:  الذًبححت

اث املىظمت التي جؤهد على    العىصس أهمُتبسشث الىثير من هظٍس

البشسي داخل الخىظُم باعخبازه ميىها زئِظُا من ميىهاجه، ًلىم ببعض 

العملُاث املدشابىت واملخفاعلت والتي جفض ي الى مخسحاث جخمثل في طلع 

اث على دزاطت .ي املجخمعالخخُاحاثوخدماث جلبُت  فعىفذ جلً الىظٍس

لُا واملخىافم ي أزىاء اهخساطه في العمل لخىفير الجىإلاوظان املالئم له فٍص

ًملُه علُه املىصب ي اللزامه الخىظُمي بماإطازو في يفُه هفظُا واحخماعُا

، من أحل حىدة خُاجه الىظُفُت وجدظين بِئت عمله مع وأوشطتمن مهام 

 معلرن الخىافظُت إلىألاخر بعين الاعخباز زفع هفاءجه في ألاداء للدخٌى بها 

.والخميز  

   وفي ظل الخدٌى الخىىىلىجي وحعلد الحُاة الاحخماعُت جظهس ألازغىىمُا 

هعلم وجلىُت في آن واخد وهمدخل مخعدد الاخخصاصاث ًمصج بين العلىم 

ت في بِئت العمل،  لُت والبشٍس فُجمع بين طُاجه دزاطت للميىهاث الفيًز

 ومدُط إلاوظانخُث اهخمذ ألازغىىمُا بالدزاطت العلمُت للعالكت بين 

عمله  املخمثل في البدث في العمل وطسكه وأدواجه وظسوفه من أحل 

جىُُفها مع اللدزاث  الىفظُت والعللُت والجظمُت لألفساد، خُث ٌعمل 

 بساخت، زضا وأمن وفعالُت، هما أنها جخعلم بالفهم للخفاعالث بين ألافساد

.يالبشس وامليىهاث الاخسي في هظام خُاتهم 

وذلً من الخخصصاث يحعد عملُت الخصمُم مدىز الخلاء ملخخلفييييي

ت، خالٌ  إدماج عدة أبعاد ذاث طبُعت مخخلفت واألبعاد الخلىُت،البشٍس

وهرلً إشسان الجهاث الفاعلت من يالخىظُمُت، الاحخماعُت والاكخصادًت،

مثل ألازغىهىمي، املصمم، املهىدض، زحل الجىدة  (يمخخلف الخخصصاث

ظاهم .املىخجاثيفي جصمُمي(والخىىىلىجي ممازطىا ألازغىهىمُا في جصمُم َو

وجلُُم املهام والىظائف، واملىخىحاث والبِئاث وألاهظمت لجعلها مخىافلت 

ي.مع اخخُاحاث الىاض وكدزا تهم

همُت هرا العلم أهداف ألازغىىمُا حاءث فىسة امللخلى ملعسفت أاهطالكا من 

.ييداء املىظماثأاملخعدد الاخخصاصاث ودوزه في 

 
 

 ازاوة الخعليم العحلي االبدث العلمي

الجسائر - ححمعت الشهيذ خمت لخضر بحلوادي

. كليت العلوم الاحخمحعيت

                            
        

 مخبر علم الىفط العطبي ااعرفي االاحخمحعي

 :ًىنظظظظظظظظظظظظم االخلق الذالي خوو 

 الخطميم الاوغىومي في بيئت العمل

 (الواكع اآلافحق)

 2022محي 10/11: ًومي 

 د  إصمحعيل لعيط.أ:إشراف مذًر ااخبر

 بووبر مىطوو .د.أ:رئيس الملتقى

 شىت مدمذ وضح.د: مذًر االخلق 
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يالجصائس.حامعت خمه لخضس الىادي  كِس ي مدمد الظعُد            -

 الجصائس.طامُت                          حامعت خمه لخضس الىادي .عداًىت -ي

يالجصائس. الظعُد                       حامعت خمه لخضس الىادي هصساث-ي

يالجصائس. مصباح                           حامعت خمه لخضس الىادي الهلي -ي

يالجصائس. مدمد الصالح          حامعت خمه لخضس الىادي حعالب -ي

يالجصائس. شاوي                               حامعت خمه لخضس الىادي مىاويي-ي

يالجصائس.           حامعت خمه لخضس الىادي بن مىس ى عبد الىهاب-ي

طلبت الذكخوواه علم الىفط الخىنيم االعمل ااسجلين في مخبر علم - 

الجسائر – الىفط العطبي ااعرفي االاحخمحعي بجحمعت الوادي 

طعداوي عبد السشاق-ي . 

عمازة مدمد طلُماني -  

ى عمس-ي بٍص  

مىرز خسفان-ي  

كىىن طمُدت-ي  

بن خسازة فخُدت-ي  

حغُمت مسوة-ي  

مجىحت ملجد-ي  

طساوي مدمد الجمىعي-ي  

 

 

 

 

 

 

 

 الجحمعت الاصم االللب

 

 الهحشمي لوكيح . د.أ

 بووبر مىطوو . د.أ

 مىطوو بن زاهي. د.أ

 ًحصين محجر. د.أ

 حوادي ًوصف. د.أ

 كش ي لهحم. د.أ

 عمر بلهواٌش. د.ا

 بوعطيط صفيحن. د

 د بومىلحو مراد 

 مدمذ وضح شىت. د

 دي فحوش اصعح. د

ذو . د  دبحخ كٍو

 د بدري ضحبر

 عمحو خمحمت .  د

 بلهوشحث الشحفعي. د

 زهير شالبي  . د

 خمذادة دليلت . د 

 ًوصف لعجيالث . د

 عركوب مدمذ. د

 د  ببرااي عبذ العحلي 

 صحهل عبذ الرخمن. د

 

 الجسائر - 2كضىطيىت .ححمعت عبذ الحميذ مهري  

 الجسائر.ححمعت خمه لخضر الوادي 

الجسائر - ححمعت كحضذي مروحح اوكلت

 الجسائر- ححمعت كحضذي مروحح اوكلت

 الجسائر- ححمعت مدمذ خيذو بضبرة 

 الجسائر - ححمعت مدمذ خيذو بضبرة

 .الجسائر . صبيبذة 1955 أاث 20ححمعت  

 .الجسائر . صبيبذة 1955 أاث 20ححمعت 

 الجسائر . ححمعت بحجي مخخحو عىحبت 

 الجسائر- ححمعت خمه لخضر الوادي 

 الجسائر- ححمعت خمه لخضر الوادي 

 الجسائر- ححمعت مدمذ بوضيحف ااضيلت 

 . الجسائر–2ححمعت مدمذ الامين دبحغين صطيف 

 .الجسائر- ححمعت خمه لخضر الوادي

 الجسائر - ححمعت العربي الخبس ي جبضت

  الجسائر – صبيبذة 1955 أاث 20ححمعت 

 . الجسائر–ححمعت ابن خلذان جيحوث 

 الجسائر- ححمعت مططفق صطمبولي معضبر

 . الجسائر–ححمعت ابن خلذان جيحوث 

 .الجسائر -  أدواو–ححمعت اخمذ دواًت 

 .الجسائر.  بشحو –ححمعت مدمذ طحهري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شراط البخحبت اجلذًم ااذاخالث

. حعطق ألاالوٍت للبدوث اايذاهيت اااخخططت -

 .أن جبون ااذاخلت مخطلت بأخذ مدحاو االخلق -

 .أن ال ًبون البدث كذ صبم وشره أا كذم في ملخلق آخر -

 . ضفدت15أن ال ًخعذى عذد ضفدحث ااذاخلت  -

  ملحصه SakkalMajalla  جبخب ااحدة العلميت العرويت بخط -

بخب عىوان ااذاخلت بملحش 14  .  GRAS 16، ٍا

، Time New Roman  اجبخب ااحدة العلميت الاحىبيت بخط 

ن 12ملحصه    بمضحفت ااخذة بين الاصطر، اجبخب العىحٍا

 . اوىفط االحش الخحص بكل لغتGrasبخط 

صم إلى ألاعلى اإلى ألاصفل اإلى 2,5هوامش الطفدحث  -

بون حجم الووكت 03اليضحو، ا  (.A4)صم إلى اليمين، ٍا

لت  - ، اجرجب ااراحع هجحئيح في نهحًت APA6التهميش افم طٍر

 .البدث

. جلبل ااذاخالث الفردًت االثىحئيت فلط -

خ مهمت  :جواٍو

 2022  محوش3:  آخر أحل إلوصحو االخطحث -

ل 10: الرد على االخطحث االبولت  -  .2022 أفٍر

ل   25:  آخر أحل إلوصحو ااذاخالث كحملت -  .2022أفٍر

ل30:   الرد على ااذاخالث االبولت -  .2022 أفٍر

خ اوعلحد االخلق -  .2022محي  11 /10:  جحٍو

 :مالخنت

 لطلبت 2000دج لألصحجذة ا 5000وصوم ااشحوكت في االخلق  -

 .الذكخوواه

 .شهحداث ااشحوكت جرصل إلبتراهيح لكل ااشحوكين -

ال جبرمج ااشحوكت إال بعذ إوصحو ااذاخلت كحملت افم شراط  -

 .البخحبت ااطلووت في هذا االخلق

ذًن  الالبتراهيينأخذ جرصل ااذاخالث كحملت على  -  :البًر

ergonomic.seminar22@gmail.com 

- Ergonomie39@gmail.com 

-  

-  

-  

 فحوش اصعحدي. د:  وئيط اللجىت العلميت

 زاكي مىحاي . د:               ملرو اللجىت العلميت

 عمحو خمحمت. د:          وئيط اللجىت الخىنيميت
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