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ًويم  52و 52أفرًل 5102
بقاػة احملارضات ابملركز اجلامؼي أمحد زابنة  -غلزيان-

إشكالية الملتقي:

تعتبر مرحلة الشباب من أىم المراحل العمرية في حياة الفرد؛ نظراً لكونها المرحلة التي تساىم في تكوين شخصيتو المستقبلية

وتجعلو قادراً على إثبات نفسو في ميادين الحياة في المستقبل ،والتي من خاللها يشعر الفرد باالستقاللية من خالل االعتماد على نفسو في
تأمين كافة احتياجاتو األساسية ،وكلل السعي للووول إلى حياة أفلل للا يتفق الجميع على أن المجتمعات الحية؛ ىي تل التي تكون
فيها فئة الشباب األكثر حلورا في كافة المجاالت الحياتية .إذ أنها تتمتع بعديد الخصائص والمؤىالت التي تجعل منها قوة دافعة نحو

المستقبل .تتمثل قيم وثقافة المجتمع اللي ولدت فيو وورثت عنو ىويتو وخصوويتو.
ف الخطر كلو؛ ىو أن تتعرض ىله الفئة إلى أشكال من اإلقصاء والتهميش يفقدىا مكانتها ودورىا وكلل وظيفتها ،ويجعل منها قوة
عاطلة .حالة كهله تدفع بالشباب إلى فقدان ثقتو واحترامو لكل رموز ومعتقدات وقيم مجتمعو ومن ثم تنحل كل الروابط التي تربطو بو.
ويحولو إلى معول ىدم لنفسو ولغيره من خالل عديد المشكالت واالختالالت في البنى والروابط االجتماعية.
واستشعارا للخطورة التي قد تنجر عن وور التهميش واإلقصاء من المجتمع؛ جاء ىلا الملتقى ليجيب عن اإلشكاالت التي

تطرحه ا مثل ىله الوضعيات وكلا أثر المشاركة لهله الفئة في مختلف مجاالت.

أىداف الملتقى:

 من أجل فهم أعمق للشباب ومشكالتو.

 التعرف على الطموحات والتوجهات الكبرى للشباب الجزائري.
 عرض مختلف المشكالت النفسية للشباب وأساليب معالجتها.

 معرفة مواقف واتجاىات الشباب تجاه المسائل التي تتعلق بالقلايا الكبرى للمجتمع الجزائري.
 حصر أىم التحديات التي تواجو الشباب الجزائري في األلفية الثالثة.

محاور الملتقي:

 )1الشباب ومسائل الهوية والمواطنة

 )2إشكاالت االندماج االجتماعي للشباب
 )3الشباب والوسائط اإلعالمية الجديدة

 )4الشباب والقيم في ظل التحوالت االجتماعية
 )5المشكالت النفسية للشباب
 )6القلايا الراىنة للشباب

 )7واقع وموقع الشباب في االستراتيجيات التنموية

اللجنة العلمية للتلقي:

أ .د .حممد محداوي

جامعة عبد احلميد بن باديس  -مستغامن

أ.د مذكور مصطفى

جامعة أمحد بن بلة  -وهران

أ.د مهدي العريب

جامعة ابن خلدون -تيارت

د .حممد بن يوب

املركز اجلامعي أمحد زبانة  -غليزان

د .قصري مهدي

املركز اجلامعي أمحد زبانة  -غليزان

د .احلبيب غوايل

املركز اجلامعي أمحد زبانة  -غليزان

د .فاطمة بن خليفة

املركز اجلامعي أمحد زبانة  -غليزان

د .يعقوب املسوس

املركز اجلامعي أمحد زبانة  -غليزان

د .عبد الرمحان جنيدي

املركز اجلامعي أمحد زبانة  -غليزان

د .يعقوب بوزيان

املركز اجلامعي أمحد زبانة  -غليزان

د .احلاج بن دمحان

املركز اجلامعي أمحد زبانة  -غليزان

اللجنة التنظيمية للملتقي:
أ.عبد القادر بلمختار

أ .ربيع زمام

أ.فايزة طهراوي

أ .عبد القادر بلحاج جلول

أ .عبد القادر زروقي

أ.راشدي بن ميينة

أ.ياسني عواد فعفاع

أ .باهي سباعي

المدعوون للمشاركة في الملتقى:

 أساتلة الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية.
 الباحثون وطالب الدراسات العليا.
 الباحثون المهتمون بقلايا الشباب

حقوق المشاركة

 االساتلة والباحثين 1500 :دج -طلبة الدراسات العليا 1000 :دج

شروط المشاركة:

 أن يكون البحث متصال بأحد محاور الملتقى ويشترط أن ال يكون قد نشر أو قدم في ملتقى آخر. ان يكتب البحث بخط  Traditional Arabicبحجم  14وباللغة ألجنبية  ،Time New Romanوفيحدود  20وفحة بما فيها المراجع.
 ان تعطى األولوية للدراسات الميدانية -تقبل المداخالت الفردية والثنائية.

 أن يتم ارسال البحث كامال . -يخلع البحث للتحكيم العلمي من قبل اللجنة العلمية للملتقى.

تواريخ ىامة:

 اخر أجل الرسال النص الكامل للمداخلة 14 :أفريل 2018 -الرد على قبول المداخالت 20 :أفريل 2018

 تاريخ الملتقى /26/25 :أفريل 2018 -ترسل المداخالت الى العنوان التاليishscur48000@gmail.com :

لإلتصال والتواول يرجى المراسلة :
رئيس لجنة التنظيمية :أ .عباس عبد الرحمان

abbas-05@hotmail.fr

مالحظة :اللجنة املنظمة تتكفل باالطعام فقط
تنظيم الملتقى:

بقاػة احملارضات ابملركز اجلامؼي أمحد زابنة

 -غلزيان-

اللقب:
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