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 إشكالٍت الملتقى:

شبلانددا ش ةلةدديا  ددل انددل  يعددا شباددالم شبالددي شبلقيةددل بوددوت شباددعوم وعودداايل   يددو   ددم ش ادد  و       
وخ لق دديل  و لددا  لعوددو يلاددة اةددهوبيا عودداايل وع ولىددل  شباجعاعددلو وشبالل  ددا  لددا ويايددل واولو يددل

شبعلاددل وشتجعاددل ل   اقددا شباددالم بيددل نىايددا شةددع نلقيا بلدداول شبددوي ينددل  ايددل وشباةددهوبيا شبعددل ينا ددل ن  
ععلاددة ن ال ىددلي  يددل   ددم ش اددا وشبييددل يددهوة ا دديل شباجعاددم ولويددو باددل علالددو ادد  وددالشو وولاليددلو 

واددوبي  ددلي خلددة  لددا  .الونددا وعوددات بلع ددول وشبع يددل  ددل اددعا اجددلتو شبليددلت وشةددععاشاشو عجعليددل ن  ددل
 اةعوى ىوه شباقا يضل اوعيلت شبع ول ويعيووي

 دد   ليدد    وعددوبل اخعلددن ش ن اددا وشباجعاعددلو ااخعلددن اهةةددلعيل نىايددا شةددع نلقيا بيددوه شباددليلا     
عو ل ال ععلنل انو ا  اعل م وىادو  وشضد لشالو ناةديا وشجعال يدا وشنللش دلو ةدلو يا خ يدلت  وضدل ا 
وبا  ة شباال ة شبعل ععي  ناوه وع ياو وناش ه شبةوي  وىل ش ىايا شبعدل عةدعل ل الىعادل  شبادلاي  و لادل  

وشبعدل ا عدعي  واللشبدو نلدو شبالد   دل  شبناس وشتجعالع وشبودلنو  وشباا دلي   لدا عندوع عوجيدلعي  شبعلايدا 
 لي يلو عالو  اا تعو  وةاة شبع اة ايل وشبووليا انيل

وشباددالم شبجلشقددلي ال عاددلله يادد ة نةدداا  لبيددا ادد  شبةدد ل  يوشجددو شر  علددايلو   يددلت عالضدديل  ليددو     
لددا جايددم ش  ددعات   ايعددا شبالللددا وشبع ددولشو شبيلقلددا  ددل  ل ددا اجددلتو شبليددلت  وشبع يددلشو شتجعال يددا  

 يدد  ن  ددل شباقددلو شتجعال يددا عددل لش اددلبوشوم واع يلشعددو واع يددلو شبايقددا شبليلعيددا شبالايددا وشباعنويددا ادد    ددل 
 ووي  واال ل وةلويي

 ال ةيل  شبعلوتو شتجعال يا وشتوع لايا وشبةيلةيا وال عالله ا  وا لتو  ايات  لبعيايش      
يا شبا للاا بلعوباا وشتناعلح شبعلبال خل ا شبع نوبوجل انو  و وشق  شتجعال ل وشبيجلت ونلاا شبيو 

شإلااشع ولليا شبلني وشبععايل   ة ىوه شباا تو وغيلىل عووا الباالم وبا ةو  شبعوش   شبناةل 
وشتجعال ل شبانجل  نو نلالو اععاات عجعلح شبليلت شبناةيا وشتجعال يا وشبةيلةيا ولعا شتوع لايا 

شبجلشقلي   ش ال شبوي يا م او وبا ةلوي اخعلن شتنللش لو  ا ة ا  نا لة شبعالا  لا ىوش بلاالم 
شباجعام شبوي ب  يةاح بو البع ين شبةوي وال  ي و   لاش  لبلل  يو   ع يل ش الشض شتجعال يا 

بوجل انو  ووا وشبيجلت وشبعع م شباينل ونلاا شبيويا شبا للاا بلعوباا وشتناعلح شبعلبال خل ا شبع نو 
يعال نيضل وبا لللا واال  اوشا عةاح بو البعنوة  ال  ضل  شبلا  وبا  لب  يعخيلو ىوش شبالم خلبيل ا  

اونيا شبلل  شبيو  اعضل ا  شبلشلا شبناةيا شبعل ينااىل  وشبعل يل ض  ة ويلو  بو  ال ةنشباال
 شتةعالوا انيل  لا الشلت شبوشوم شب لا ي

تو يجا شباالم شبجلشقلي ناةو نال  لوشجل علخو  او ل اخعلاا انيل ال ام اخعلن ىوه شباا 
شتجعال ل وانيل ال يععل  البجلنم شتوع لاي وشبةيلةل يععل  البجلنم شبناةل وانيل ال يععل  البجلنم 

وانيل ال يععل  البعجلوم شب لقال شباينلي و ل  ة غيلم شةعلشعيجيلو شبع اة الباالم ا  واة شباوبا 



شبعل ت علشة ا يقا شبخ ا وغلبال غيل  ل لا ش ال شبوي يعي  انل  اةعواة ىهت  شباالم البا ة شبوي و 
ابو  لا ال  ونال عاة  لا اعلاو  ن ينجلن نلو ةلو لو  ن يلي  ااةعوى ع لعلعو  اال يعيح بو 

 شبناةل شبنلو   لا وشوعو  اجعاعو واهةةلعوي 

عةلي  شبضو   لا شباالم واا تعو شبعل يععليش اعيل  ل وا  ختة ىوش شبالعوا ةنللوة 
ةيل  شبعال ة شتجعال ل واال عو له شباوبا واهةةلعيل بلاليا ىوه شباليلا شبيلاا ا  شباجعام شبعل 

ىل نى  شباا تو  ياعلض ن  عهاي ش اوشل شبليلايا  ل شباجعام بانلقو  وا  ىنل نا ننل شبعةلهة ال
 ييل شباالم شبجلشقلي؟ وال ىل ش ةالم وشبعوشاة شبعل عهاي او وبا  يول وعالو   شباعل لت شبعل يعخا 

 ىل نى  شبللوة شباوعللا بلع اة الباا تو شباعل لت بلاالم شبجلشقلي؟ ىوه شباال ة؟ وال

 أهداف الملتقى:

 شبعوا  ب يلولتي عةل اوضوع اا تو شباالم نىايا الب ا  لا  ة ش  عات   يو شباللي شبلقيةل    
  وشبع ل  بيوه شب يلولتباخعلن شباجعاعلو وني خلة  لا اةعوشه وا يع ة نو لاال يعي  نيلقيل ىوه 

 شباا تو وعللي نةالايل و وشاة عااييل ونةم شنعاللىل  يهةس بلع اة ايل ولعا شبووليا انيلي
 بيلو  ش ىاشن شبعلبيا:ووا جل  ىوش شبالعوا 

 تشخيص مختمف مشكالت الشباب الجزائري المعاصرة  -
 معرفة أسباب وعوامل انتشار مشكالت الشباب المعاصرة-
 طرح واقع مشكالت الشباب من خالل تقديم إحصائيات عن واقع مختمف المشكالت -
 اقتراح آليات لعالج هذه المشكالت وحتى الوقاية منها-

 محاور الملتقى:

 ووضليل شبععلي  شباالم -1
 شباالم و وشق  شإلااشع -2
 شباالم ولليا شبععايل -3
 شباالم وش الشض شتجعال يا -4
 شباالم ونلاا شبيويا -5
 شباالم وشبعيايش -6
 شباالم وشبيجلت -7
 شباالم وشب لا -8
 شبووليا وشبعتج )شةعلشعيجيلو شبةيلةا وشبا لع شتجعال ل بلع اة ااقا شباالم( -9
 



 الملتقى:لجان 

 الرئٍس الشرفً للملتقى: البروفٍسىر ضٍف عبد السالم

 1مدٌر جامعت باتنت 

 د.أمزيان وناس            و            السيد بغدادي توفيق.أ      االشراف العام: -

 شبا عم شبو نل بل لاا شبجلشقليي انة            اايل اخال شبع ايولو شبناةيا  ل شبوة  شبعولال     

  أ.شينار سامية                                         رئيسة الممتقى: -

 1جلاعا العنا -اخال شبع ايولو شبناةيا  ل شبوة  شبعولال                                           

 د.بن فميس خديجة  أ                              رئيسة المجنة العممية: -

 1جلاعا العنا-اخال شبع ايولو شبناةيا  ل شبوة  شبعولال                                           

 عريوات يسين السيد                             رئيس المجنة التنظيمية: -

 1بللل ا شبو نيا بل لاا شبجلشقليي  اجلاعا العنا لقيس شبا عم شبوتقل                            

 

 اللجنت العلمٍت للملتقى:

 المؤسسة الرتبة االسم والمقب
 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ التعميم العالي أمزيان وناس
 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ التعميم العالي مزوز بركو 
 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ التعميم العالي بوقصة عمر

 0جامعة باتنة  أستاذ التعميم العالي جبالي نور الدين
 0جامعة باتنة  أستاذ التعميم العالي بن حرزاهلل عبد القادر

 7جامعة قسنطينة  أستاذ التعميم العالي رواق عبمة
 7جامعة قسنطينة  أستاذ التعميم العالي كربوش عبد الحميد

 جامعة جامعة عنابة أستاذ التعميم العالي مربوحة نوار
 جامعة جامعة عنابة أستاذ التعميم العالي بوفولة بوخميس

 جامعة البميدة أستاذ التعميم العالي كركوش فتيحة
 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ محاضر أ أحمان لبنى

 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ محاضر أ بن ساهل لحضر
 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ محاضر أ غضبان أحمد

 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ محاضر أ سعيد بوعون
  0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ محاضر أ شعبان سمير

 جامعة واد سوف -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أأستاذ محاضر  خرف اهلل عمي
 0جامعة باتنة  أستاذ محاضر أ يوسفي حدة



 0جامعة باتنة  أستاذ محاضر أ بن بعطوش أحمد عبد الحكيم
 0جامعة باتنة  أستاذ محاضر أ بيبيمون كمثوم
 جامعة عنابة أستاذ محاضر أ بوزيان راضية

 جامعة تيزي وزو أستاذ محاضر أ يحياوي حسينة
 جامعة سوق اهراس أستاذ محاضر أ شريك مصطفى

 جامعة سوق اهراس أستاذ محاضر أ دريدي فوزيبن 
 جامعة أم البواقي أستاذ محاضر أ قنيفة نورة

 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ محاضر ب زغيش وردة
 جامعة الجمفة -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ محاضر ب بن مبارك سمية

 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ محاضر ب عبد العزيز ميمود
 0جامعة باتنة  أستاذ محاضر ب بو السكك عبد الغني

 

 اللجنت التنظٍمٍت للملتقى:

 المؤسسة الرتبة االسم والمقب

 MNEA ة الحركة الوطنية لمطمبة الجزائريينبطم
 0 المكتب الوالئي باتنة

 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ مساعد أ بوقستور عمي
 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ مساعد أ بشقة سماح
 7جامعة سطيف -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ مساعد أ أمال بوروبة

 جامعة تبسة -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ مساعد أ رشيدأرزقي 
 7جامعة قسنطينة -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  أستاذ مساعد أ سامي مقالتي
 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  طالبة دكتوراه عكسة حميمة
 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  دكتوراه طالبة بوخنوفة نهى
 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  طالبة دكتوراه بن عبيد سعاد
 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  طالبة دكتوراه عبمة رحموني

 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  دكتوراه طالبة بن مبارك نسيمة
 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  طالبة دكتوراه شعبان هاجر
 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  طالبة دكتوراه حنان فنيش

 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  طالبة دكتوراه بوحممة حميمة
 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  طالبة دكتوراه سمية بن عائشة

 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  طالبة دكتوراه أمينة النوي
 0جامعة باتنة  -مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي  تخصصات لممخبر 5 طمبة طمبة الدكتوراه ل م د

 

  



 اركت:شروط المش

شبااشخلا  لا الو  شبال  شبعلال شباععاا  لا ش  وة شبعلايا وشبانيجيا شباععللن  ن  ععوش ل -
  لييل  ل  علاا شبالو  ش  لاياياي

شبل ا شبعلايا  شبل ا شبالنةيا نو شبل ا عوا  ش الل  والخ لعيل اإلاى شبل لو شب ت :  -
  الا اال  ل وبي شبالشجم وشباتل ي 22نت يليا  اا  اللو شبااشخلا     شإلنجليلياي

  وشبالخ لو 14لج   Simplified Arabicع عم شبالخ لو وشبااشختو "البعلايا" البخ   -
  وشبعيايش ا ليوا 12لج   Times New Romanوشبااشختو "البل ا ش جنايا" البخ  

APA  
ضلولت والشج ايلنلو شباعاخة  لا وشجيا شبااشخلا: شتة  وشبلوم  شب اا  شبلعاا  شباهةةا  لو   -

 شبيلعن  شباليا شتب علونلي
 عواة شباالل لو شبالايا وشب نلقيا   لا ن  يع  شبع اة ااعاخة وشلا  و  -

 تىارٌخ مهمت:

 2217 جلنال 12: آخل نجة تةعت  شبالخ لو -
 2217جلنال  15: لا شبلجنا شبعلايا البواوة شباااقل بلالخ لو -
 2217 يالي  15: آخل او ا بعلول شبااشختو  لالا -
 يعلوا ن للم شبااشختو شباواوبا ا وشو شباالل ا ااجلا شبلا اواوة ااشختعي  ا اا نيلقيا -
 علةة شبالخ لو وشبااشختو وبا شباليا شتب علونل بلاخال:  -

.froohyaLabo.lapmc@ 
 :اشبعلبي اشبيلعايلول  بتةعاةلل يا   شتع لة  لا ش  -
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