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 إشكالية الملتقى:

 والنضد،، بدالتبلور شخصديت  تبددأ حيث الفرد، بها يمر التي المراحل أهم من الشباب مرحلة تعتبر      

 فدالفرد. والمجتمد  البيئدة من الشاب هذا يكتسب  ما صيةالشخ هذه معالم وبروز نض، في يساهم ما ولعل

 يجعدل مدا وهو وقيمها، مبادئها ويتبنى إليها ينتمي جماعة التباع الطبيعي الميل يعني مم بطبع  اجتماعي

 .الشباب مرحلة في الفرد شخصية تركيبة صقل في المؤثرات أقوى من الجماعة

 غالبدا شدكل تأخدذ وتكتالت وإجرامية انحرافية مظاهر من الجزائري المجتم  في تفشى لما وبالنظر     

 الشدباب أصدب  ،االنحدرا مسداهمين فدي  كفداعلين أو كضدحايا سدوا  الشدباب اسدتثمار هدفها عصابات،

االنحرافيدة  اآلفدات مدن للعديدد عرضدة فهدو والجسدية، النفسية سالمت  تهدد خطر وضعية في الجزائري

 الخ...الجنسية االعتدا ات االرهاب، المخدرات، السرقة، ، العن  وحتى االجرامية كالقتل،

 بيئتد  فدي للحيدا  مدذهبا والعند  االجدرام وتبندي بانحرافد  إمدا خطدر وضدعية فدي تجعلد  اآلفدات هذه     

 هددذه لمثددل ضددحية بكوندد  وإمددا عليدد ، باعتدائدد  المجتمدد  قددانون عددن خارجددا يصددب  وبالتددالي، االجتماعيددة

 .ضده لممارسةا واالنحرافات االعتدا ات

 علددى تسددتند وأسدد  معددايير وفدد  ومعمقددة شدداملة رؤى تكددوين تسددتدعي الموضددوع هددذا معالجددة إن    

 فهددممسدداير  للواقدد  الددذي يعيشدد  الشددباب الجزائددري بكافددة ظروفدد  ل منطقيددة وتحلدديالت علميددة أصددول

 .منها للوقاية أو لمعالجتها سوا  حازمة اجرا ات واقتراح الظاهر 

 محاور الملتقى:

 المحاور التالية ليست إال عناوين عريضة قد تشكل منطلقا لمشاركاتكم معنا:

 واالجرام لالنحرا  كضحايا الشباب -
  واالجرام االنحرا وضعية  في كشركا  الشباب -
 الجزائري للشباب الخطر وضعية في المساهمة العوامل -
 خطر وضعية في بالشباب االجتماعي-النفسي التكفل -
 الشباب ووقاية حماية في الدولة اتمؤسس دور -

 لجان الملتقى:

 أ.شينار سامية   مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي   رئيسة الملتقى: -
 2بجامعة قسنطينة مساعد  أستاذ  

 العقابي الوسط في النفسية التطبيقات مخبر مديرأد.أمزيان ونا   رئيس اللجنة العلمية:-
 0 باتنة جامعةب العالي التعليم أستاذ    

  :التنظيمة اللجنة رئيس -
 باتنة لوالية الشباب مؤسسات ديوان مدير مراد يسقر السيد

 و
 0 باتنة بجامعة محاضر أستاذ لخضر ساهل بن الدكتور

 



 اللجنة العلمية: -

 الصفة االسم واللقب الرقم

 0أستاذ  التعليم العالي جامعة باتنة  أد.مزوز بركو 10

 0 باتنة جامعة العالي التعليم أستاذ نور الدين أد.جبالي 12

 0أستاذ  محاضر  جامعة باتنة  د.بن فلي  خديجة 13

 0 باتنة جامعة محاضر  أستاذ  د.زغيش ورد  14

 0 باتنة جامعة محاضر  أستاذ  د.أحمان لبنى 15

 0 باتنة محاضر جامعة أستاذ د.بن ساهل لخضر 12

 0 باتنة جامعة أستاذ محاضر د.غضيان أحمد 17

 0 باتنة جامعة محاضر أستاذ د.بوعون السعيد 18

 2أستاذ  التعليم العالي جامعة قسنطينة  أد. رواق عبلة 01

 جامعة سوق اهرا  أستاذ محاضر د.شريك مصطفى 00

 ا جامعة سوق اهر أستاذ  محاضر د.بن دريدي فوزي 02

 عنابة مدير مدرسة الشرطة محاضرأستاذ   د.نوار الطيب 03

 أستاذ محاضر جامعة عنابة د.بوفولة بوخمي  04

 أستاذ  محاضر  جامعة البليد  د.كركوش فتيحة 05

 ستاذ  محاضر  جامعة تيزي وزوأ د.يحياوي حسينة 02

 

 اللجنة التنظيمية: -

 الصفة االسم واللقب الرقم

 ديوان مؤسسات الشباب باتنة عبد الحفيظالسيد قيدوم  01

 ديوان مؤسسات الشباب باتنة السيد محافظ جهيد 12

 باتنة الشباب مؤسسات ديوان السيد شينار سعدان 13

 ديوان مؤسسات الشباب باتنة السيد شباح حكيم 14



 ديوان مؤسسات الشباب باتنة السيد قارح محمد 15

 سات الشباب باتنةديوان مؤس السيد  زناتي أمير  12

 ديوان مؤسسات الشباب باتنة السيد  العشي رباب 17

 ديوان مؤسسات الشباب باتنة السيد بن دايخة عبد هللا 18

 ديوان مؤسسات الشباب باتنة السيد  ساكر ريمة 10

 باتنة الشباب مؤسسات ديوان السيد درار الطيب 01

 0جامعة باتنة  برغوتي توفي د. 00

 خنشلة جامعة سمير  أ.هامل 02

 جامعة تبسة رزقي رشيدأ.أ 03

 2جامعة قسنطينة  أ.مقالتي سامي 04

 0 باتنة جامعة أ.بن عبيد سعاد 05

 0جامعة باتنة  أ.بوخنوفة نهى 02

 0 باتنة جامعة أ.عكسة حليمة 07

 0جامعة باتنة  أ.النوي آمنة 08

 0 باتنة جامعة سمية عائشة بن.أ 00

 

 :بالتظاهرة يةالمعن الفئات

 باحثونو أساتذ  -

 طلبة -

 الشباب مؤسسات مصال  -

 الدينية الشؤون -

 االعالم مؤسسات -

 (...الشرطة الدرك،)  األمنية المصال  -

 والقضا  المحامين -

 القضائية الخبر  مجال في العاملين النفسانيين االخصائيين -

 االجتماعية والشؤون العقابية المؤسسات مصال  -



 شروط المشاركة:

افر المداخلة على شروط البحث العلمي المعتمد على األصول العلميدة والمنهجيدة المتعدار  أن تتو -

 عليها في كتابة البحوث األكاديمية.

 .اإلنجليزية اللغة وأ اللغة الفرنسية العربية، اللغة: الثالث اللغات بإحدى وملخصاتها األبحاث تقدم -

 ذلك المراج  والمالح صفحة بما في  21أال يزيد عدد صفحات المداخلة عن  -

 ومدداخالت ،04حجدم  Arial(  corps cs) - بدالخط" بالعربيدة" والمدداخالت الملخصدات تكتب -

 02حجم  Times New Roman بالخط ةاألجنبي اللغة

إبراز بيانات المتدخل على واجهة المداخلة: االسم واللقب، الرتبة، المؤسسدة، رقدم الهدات ، البريدد  -

   االلكتروني.

 :مهمة مواعيد

 2102 جانفي 24 يوم قبل الملخصات رسالإل آخر أجل -

 2102جانفي  30رد اللجنة العلمية بقبول المداخالت يوم  -

 2102 فيفري 07 يوم  آخر موعد لتلقي المداخالت كاملة -

 قبول مداخالتهمالرد بالمشاركة بمجرد  دعوات المقبولة المداخالت أصحاب يتلقى -

 االلكتروني التالي:  البريدالمداخالت إلى الملخصات وترسل  -

- labo.lapmc@yahoo.fr 

 لإلستفسار يمكن االتصال على الرقمين الهاتفيين التاليين: -

 1770704833أو              1774073051          
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