
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةا  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
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 :إشكالية الملتقى
 

من الحقائق الثابتة أنه لكي يتمكن اإلنسان من تحقيق تنمية حقيقية ال بد 

و هذا لن أن يضع تاريخه و يسيطر على الضروف المحيطة به لصالحه،

يتأتى إال إذا كان فاهما لواقعه،أو على األقل مقتربا من تضاريسه و 

مالمسا لها و واعيا بمختلف اإلحتماالت و البدائل التي يمكن أن يختار من 

 ...  بينها لتطوير أحواله في محيط إجتماعي متغيّر

في هذا اإلطار بالذات يشهد المجتمع الجزائري جملة من التغيّرات 

عة التي ساعدت على تبدد الكثير من القيم وتبّدلها،وساهمت إلى حد السري

كبير في انتشار القلق و اإلكتئاب واضطراب العالقات اإلنسانية ،و 

فكان على الشباب أن يحققوا  التكيّف ..الشعور بعد األمن النفسي 

والتالؤم مع هذه التغيّرات والظروف،و أن يشعروا بالرضا حتى يتمكنوا 

يق قدر مناسب من الصحة النفسية، و يواجهوا كل ما يعترض من تحق

فعصرنا هو عصر اختالل التوازن و ...سبيلهم من عقبات ومشكالت 

القوى على المستوى العالمي والعربي والجزائري مما انعكس على قيم و 

أفكار الشباب في المجتمع و جعلهم يعيشون قلقا حقيقيا إنصب على القيم 

و ..الصحيح الذي يحقق توازن الشخصية و آمالها  المطلوبة للسلوك

تمثل هذا القلق عند هذه الفئة بصورة أكثر حدة و اضطرابا و لعل 

 ..األسباب عديدة ومتنوعة

فألن الشباب هم الكتلة الحرجة التي تحمل أهمم فرص نماء المجتمع 

وصناعة مستقبله على حد تعبير المفكر العربي مصطفى حجازي ، فإنهم 

لوقت نفسه يشكلون التحدي الكبير في عملية تأطيرهم و إدماجهم في في ا

في مقابــــل هذا قد ..مسارات الحياة اإلجتماعية و الوطنية و اإلنتاجية 

تكــون لهذه الفئــــة العمرية الهـــامة جــــدا الكـــثير من الحاجيات و 

 ....المشكالت في العصر الحالي يجذر اإلهتمام بها  أمام

ضع أوجدته الحياة اإلجتماعية المعاصرة و في زمن يشترط في هؤالء و

 ...النجاح لمواكبة سير العولمة وإال فالتهميش و الفشل مصيرهم

هذا الوضع المعقد يقتضي أن نأخذ بعين اإلعتبار أهمية النظر في قضايا 

الشباب و انشغاالتهم ومدى تأثير العوامل المادية و اإلجتماعية على 

هم الخاصة وأساليب تفكيرهم وأنماط سلوكهم وتطلعاتهم توجهات

المستقبلية في زمن العولمة والـتأثير المتعاضم لثورة اإلتصاالت من جهة 

 ..والخصوصية السوسيوثقافية للمجتمع الجزائري و المحددة لهوايتهم

 :أهداف الملتقى
في هذا اإلطار العلمي و من خالل فعاليات هذا الملتقى العلمي 

 :سنحاول تحقيق مجموعة أهداف لعل أبرزها

طرح وتحليل ومناقشة ومقاربة الكثير من الظواهر والقضايا  -

 .ية الخاصة بالشباب الجزائري اإلجتماع

اإلحاطة قدر اإلمكان بأبعاد هذه الظواهر المختلفة بدءا بالنفسية،  -

فاإلجتماعية ، فاإلقتصادية، فالسياسية ووصوال إلى الدينية السيما 

وتسمح قدر اإلمكان بالتنوع في  محاور الملتقى مفتوحةوأن 

 .الطرح العلمي اإلجتماعي 

ة في مجاالت وتخصصات إجتماعية عديدة تقديم مساهمات علمي -

قد تؤثر في الكثير من القرارات الحياتية لهذه الفئة السيما في زمن 

العولمة والمواطن العالمي والذي أفرز الكثير من اإلشكاالت 

 ..اإلجتماعية

محاولة تغيير واقع الشباب الجزائري من خالل طرح اهتماماته و  -

ها مختلف األبحاث العلمية الجادة انشغاالته و قضاياه التي تعكس

 ...التي اعتبرت متغير الشباب أساسيا في أبحاثها

 :محاور الملتقى

 الشباب الجزائري و اإلعالم الجديد:المحور األول 

  الممارسة السياسيةالشباب الجزائري و :الثانيالمحور 

 الشباب الجزائري و سوق العمل: ثالثالمحور ال 

 عنف جزائري و الالشباب ال :رابعور الالمح 

 الشباب الجزائري و الصحة النفسية: خامسالمحور ال 

 
 الملتقى هـــيئة 

 
 األستاذ الدكتور أحمد بوراس: الرئيس الشرفي للملتقى

 رئيس جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي 

  األستاذ الدكتور زرزور أحمد: المشرف العام على الملتقى

 اإلنسانيةعميد كلية العلوم اإلجتماعية و  

 ورةــة نــفــيــنـــالدكتورة ق: الملتقىرئيس 

 :رئيس اللجنة العلمية للملتقى

 األستاذ الدكتور بن نوار صالح

 

 

 

 
العلوم اإلجتماعية و قضايا 

الشباب في المجتمع 

 الجزائري

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 :للملتقى اللجنة التنظيمية ئيسر

           

 بن عبيد عبد الرحيم نائب عميد الكلية مكلّف بالبحث العلمي. أ
 

 أعضاء اللجنة التنظيمية

 بوقنس عبد النور. أ                  حجام الجمعي       . أ

 نوار سامية. أ فضال نادية                           . أ

 صيد عادل  .أ                  مليك محمد           .أ

   قالي جنات.أ    جغبوب دالل                        .أ

 قجالي أمينة .سميشي وداد                           أ.أ

                        العمراوي زكية.حفيظي ليليا                            أ.أ

                         لقان حسينة .أ      عجرود صباح                   .أ

 فضلون زهرة.أ               الزمان كوكببليردوح .أ

 بارة الخير.موزاوي عبد الحكيم                  أ.أ

 هناء عاشور .عادل تحوليت                          أ.أ

 أوشن مريم       . بوريو نظيرة                           أ.أ

 بورني نسيم. قاسي سليمة                           أ.أ

 سعدي روفية.فارس الزهرة                          أ.أ

 

 :تواريخ هامة

 

  5112مارس  1يوم  المداخالت كاملةآخر أجل الستقبال 

  مارس 20تاريخ اإلشعار بالقبول النهائي للمداخالت يوم 

5112. 

 أفريل   15  ملتقى يومتاريخ إرسال دعوات المشاركة لل

5112. 

 :المراسالت

 

 :ترسل كامل المداخالت على البريد اإللكتروني للملتقى

guenifa2013@live.fr 

jeunesseoeb_2015@yahoo.fr 

 

 

 أعضاء اللجنة العلمية 

 امعة أم البواقي         ج    د  بوزيد نبيل                     .أ 

 جامعة أم البواقي    د مصمودي أحمد زين الدين     .أ 

 جامعة أم البواقي   د بوعامر أحمد زين الدين         .أ 

 قنيفة نورة                            جامعة  أم البواقي.د 

 جامعة  أم البواقي   بن زروال فتيحة                    .د 

 جامعة أم البواقي دنبري لطفي                         .د 

 جامعة أم البواقي رة                        توافق سمي.د 

 ابريعم سامية                         جامعة  أم البواقي.د 

 معدن شريفة                         جامعة  ام البواقي.د 

 بخوش وليد                          جامعة أم البواقي.د 

 البواقي جامعة ام ضيف ليندة                          .د 

 جامعة باتنة       مزوز بركو                     .د 

 جامعة باتنة بن بعطوش عبد الحكيم            .د 

 بخوش صبيحة                     .د  ENS بوزريعة 

 جامعة الطارف  راضية بوزيان                     .د 

 جامعة الطارف          هامل مهدية                 .د 

 جامعة عنابة       قريقة عبد السالم             .د 

 جامعة  عنابة        سطوطاح  سميرة           .د 

 جامعة خنشلة    شنافي ليندة                      .د 

 جامعة  خنشلة     سهى حمزاوي                 . د 

 جامعة سوق أهراس     صيد الطيب                    . د 

 2جامعة  سطيف   بلقاسم                     نويصر .د 

 2جامعة سطيف  بلوصيف الطيب                    .د  

 رحاب مختار                        جامعة مسيلة.د 

 قجة رضا                            جامعة مسيلة.د  

 بلهامل مفيدة                       جامعة األمير عبد القادر. د 

 يدشة نبيل                        جامعة سكيكدةحم.د 

 فوزي كنزاي                        جامعة سكيكدة.د 

 بن زروق جمال                     جامعة سكيكدة.د 

  بن تامي رضا                      جامعة تلمسان.د 

 بوسنة زهير                        جامعة بسكرة. د 

 جامعة بسكرة                    قاسمي شوقي   .د 

 قرزيز محمود                       جامعة برج بوعريريج.د 

 مساني فاطمة                       جامعة البويرة.د 

 جابر مليكة                          جامعة ورقلة.د 

 دبيش فاتح                          جامعة قالمة .د 

 جامعة تبسة                  لغويل سميرة      .د 

 

 

 

 :شروط تقديم األبحاث العلمية اإلجتماعية

المشاركة مفتوحة لجميع األساتذة الباحثين الذي لديهم إهتمامات  -

بالمتغير األساسي للملتقى و المتمثل في الشباب الجزائري و في إطار 

 .المحاور العلمية للملتقى

ل المداخالت الثنائية يتم التكفل أن تكون المشاركة فردية ، و في حا-

 بمتدخل واحد

 األولوية للدراسات الميدانية*

أن ال تكون البحوث قد قدمت في ملتقيات سابقة أو نشرت في مجالت *

 . علمية

 .أن تتوافق البحوث مع أحد المحاور الوارد ذكرها في إشكالية الملتقى*

بحث العلمي في ن تكون المواضيع محّددة بدقة وملتزمة بمنهجية الأ*

 . مع تقديم المراجع كاملة في آخر البحث APAالتوثيق وبطريقة 

ص بما في  12صفحة  و ال تقل عن  52أن ال تتعدى صفحات المداخلة *

  :ذلك المالحق والمراجع،وأن تكتب بخط

11arabic Traditional    بالنسبة للبحوث المقدمة باللغة العربية، و

times new roman 12  نسبة للبحوث المقدمة باللغات األجنبية ،و بال

 .سنم 1.2الهوامش كلها 

تخضع جميع المداخالت للتحكيم العلمي للجنة العلمية للملتقى، و يبلغ -

 .الرد بالقبول أو الرفض ألصحابها عبر البريد اإللكتروني 

 .أي بحث ال ينطبق مع هذه الشروط يرفض*

قامة و اإلطعام مدة الملتقى تتحمل جامعة العربي بن مهيدي نفقات اإل

 .والية أم البواقيداخل 

 دج 5111: رسوم اإلشتراك * 

النشر والحصول : يشمل رسم االشتراك للمشتركين في المؤتمر ببحوث

على كتاب الملتقى،اإلطعام و اإليواء ، والتنقل داخل أم البواقي ، والرحلة 

 .طبوعات المؤتمرالسياحية، والحصول على حقيبة الملتقى و لوازمها وم

يتم تسديد تكاليف االشتراك مباشرة و نقدا لدى المحاسب  :مالحظة 

 المالي للملتقى في اليوم األول من االفتتاح الرسمي 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المشاركة استمارة

 

 ............................................................:االسم

 ............................................................:اللقب

 ...............................................:العلمية الدرجة

 ......................................................:التخصص

 .......................................:المستخدمة المؤسسة

 ............................................:اإللكتروني البريد

 :..........................................................الهاتف

 ................................................:المداخلة محور

 :..............................................عنوان المداخلة

 

 


