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 ـي:للمؤتـمر الدول  ات المـشرفـةالهيئــــ
 الرئيس الشرفي للمؤتمر: 

 " 2ـرمـدير جامعة الجــزائــ" اذ الدكتور : صالح خنور ـاألست
 المشرف العام للمؤتمر:

 " د كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةعميـ " د دهومور: عبد المجياألسـتاذ الدكت
 ر: رئـيس الـمؤتـم

 "رئيس قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا"ن حماشالحسي اذ الدكتور:ـاألست
 ر: نـائب رئـيس الـمؤتم

 ور: آمحمد زردوميـــالـدكتـ       
 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر:

  ييـد مسيلدكتور: رشاذ الــــاألستـ
 " وعلوم التربية و األرطوفونيا النفس رئيس المجلس العلمي لقسم علم "

 ر:ـمؤتـام للمـالمقرر  الع
 يـــــربـــر: الـطيب بلعو ـــاذ الدكتــــاألست

 " " رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم االنسانية واالجتماعية
 ـرات المؤتمــة توصية صياغـيس لجنرئ

 ــةور: أحمد دوقـــدكتاذ الــــاألست
 ـر:نة التنظيمية  والتحضيرية للمؤتميس اللجرئ

 ارـــــعــــي زقــحـــــاألستـاذ: فتـ
www.arabpsynet.com/Congress/CongJ39FirstIntConfAg.pdf
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 أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر
 2امعة الجزائرـج                           األستاذ الدكتور: الحسين حماش             

 2الجزائر ـامعةج                               عبد الكريم بوحفص    األستاذ الدكتور: 
 2جامعة الجزائر                                  مـراد بوقطاية          :األستاذ الدكتور

 2ـرجامعة الجزائ                                          علي تعوينات األستاذ الدكتور:
 2جامعة الجزائر                                   محمد العربي بدرينة األستاذ الدكتور:

 ازةـــــتيبة ـامعـج                                      ناصر الدين زبدياألستاذ الدكتور: 
 الجزائر -الوطنيالمجلس الشعبي                            الدكتورة: أسمــاء بن قــادة  ذة ألستاا

 2جامعة الجزائر                             دليلة حدادي            :ةالدكتور  ةاألستاذ
 2جامعة الجزائر                                  األستاذ الدكتور: حسين نواني         

 2جامعة الجزائر     األستاذ الدكتور: الهاشمي مقراني                                  
 بوزريعة -األستاذ الدكتور: عبد القادر تومي                                   المدرسة العليا لألساتذة 

 البليدةجامعة ـمال مـعـــــــــــــتوق                                      جــــاألستاذ الدكتور:
 ورقلةجامعة                                       ناديـــــة بوشاللق: ةالدكتور  ةاألستاذ

 ـاتنةجامعة  ب                             األستاذ الدكتور: بشير معمرية              
 جامعة وهران                            الدكتور: الحبيب تيليوين            األستاذ 

 ـرنساف - "8"اريس بة  عجام       األستاذ الدكتور: فريد المسيوي                                  
 أمريكا -ون جامعة ويسكونن مادي              األستاذة الدكتورة: جيلي بيتروكيبي                

 داــة كنــجامع                        : بواسون ايلين                 ةالدكتور  ةاألستاذ
 جامعة البرتغال                           األستاذ الدكتور: جوزي أورنيالس             

 ألمانيا-ار في التعليماألستاذ الدكتور: تيسير صبحي يامين                       المركز الدولي لإلبتك
 المغرب -فاس  جامعة                                        هشام  خــــــــباشاألستاذ الدكتور: 
 مصر -القاهرة جامعة                                       معتز سيد عبد اهللاألستاذ الدكتور: 

 األردن -جامعة اإلسراء                       األستاذة الدكتورة: زهرية عبد الحق               
 اإلمارات العربية المتحدة جامعة العين                      األستاذ الدكتور:عبد الحفيظ بلعربي       

 ـبنانل -بيروت جامعة                                        كيوان       افادي: ةالدكتور  ةاألستاذ
 السعودية -ض جامعة الريا                  خالد بن حمد جابر                  األستاذ الدكتور: 
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 جامعة  السودان            ـارون خليفة                          األستاذ الدكتور: عمر هـ
 تونس - جامعة أريانة                                       إقبال بن موسى: ةالدكتور  ةاألستاذ  
 جامعة سكيكدة                                 ألستاذ الدكتور: توهامي ابراهيم           ا

 جامعة قسنطينة                            األستاذ الدكتور: يوسف معاش                 
 جامعة تلمسان                                األستاذ الدكتور: يحي بشالغم             
 جامعة ورقلة                                 األستاذ الدكتور: عبد الكريم قريشي       

 2جامعة الجزائر                                   ـحمد مــــيرود                   الدكتور: م
 2معة الجزائرجا                                   ــالح لعبودي                  الدكتور: ص

 1جامعة الجزائر                       الدكتور:اسماعيل معراف                             
 2جامعة الجزائر                             الدكتورة: ليندة حراوبية                         

 2جامعة الجزائر               ـة                                      : يمـينة  بوسبتةالدكتور 
              2جامعة الجزائر                           الدكتور: اسماعيل بوعمامة                      

 2جامعة الجزائر                                   ـد                  الدكتور: ريــاش السعيـ
 2جامعة الجزائر                                           :  فرشان لويزة           ةالدكتور 

 2جامعة الجزائر   الدكتور: محمد لحرش                                                   
 بومرداسجامعة                                الدكتورة: فاطمة الزهراء بوكرمة              

 ة والتحضيرية للمؤتمرـة التظيميأعـضاء اللجن
 مصطفى باشناألستاذ:                                                     د      ـعادل قاي: األستاذ
 األستاذة:   تنساوت صافية                                                  إبراهيم براهيمي:  الدكتور

               األستاذة :  وردة  نوري                                      طارق حجوج               الدكتور:  
   حاج علي كهينة :  ةاألستاذ   وحدي  عبد المجيد                                           : الدكتور
 ادي وردةاألستاذة:    سع   كمال كحلي                                                   : الدكتور
   بغيجةالياس      األستاذ:   مهدي سراي                                                    : األستاذ
 األستاذة:     نعيمة زغالش        عبد القادر شويطر                                       :  األستاذ

 مصطفى داسةاألستاذ :                                                        سعاد نوي : األستاذة
 األستاذة: حاج علي حكيمة                                األستاذة: زندي يمينة                       
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 إشـكـالية المؤتـمــر:
هاهتا تشكل قضايا الشباب اجلزء األكرب من قضايا اجملتمعات املعاصرة على اختالف أنظمتها واجتا

ومشكالت الشباب تستأثر باهتمام املربني وعلماء النفس واالجتماع واملفكرين على تنوع  ومستوياهتا
الشباب من متاعب ومهوم ومشكالت نفسية واجتماعية  منه انتماءاهتم، وهذا بسبب ما يعاين

يف جهود  فالشباب من الفئات االجتماعية األكثر قدرة على العطاء واإلبداع واملسامهة خطرية. 
 يف استخدامها ميكن هائلة ثروة ميثلون مستقبلها ورجال األمة عماد همفالتنمية مبختلف أنواعها، 

. واحلقيقة أن الشباب أكثر انفعاالً وتفاعاًل يف اجملتمع، البالد إليها تطمح اليت املشاريع خمتلف جتسيد
لشذوذ واإلصابة باالضطرابات النفسية وراء مغريات احلياة واالحنراف وا  لالجنرار وأكثر استعداداً 

وإذا كانت مسات العصر الذي نعيشه تكشف عن والتأثر باالجتاهات اجلديدة والتقليد األعمى. 
العديد من الصراعات والتوترات والتناقضات كما يشهد العامل اليوم حتوالت ضخمة ساعدت يف 

ذا التحول قد نتج عنه مشكالت تكوين عامل جديد تتعدد خصائصه وتتباين توجهاته، غري أن ه
ر منها: طراب وقد ترتب على ذلك عدة مظاهعدة أكثر صعوبة يغلب عليها العنف واالض

باالغرتاب و القلق و زيادة احلساسية للمثريات اخلارجية سواء أكانت مسموعة أم مرئية  ساإلحسا
تماعية وضعف تقبل الشباب أو كالمها معاً، هذا إىل جانب االبتعاد عن املعايري األخالقية واالج

لألدوار اليت يفرضها عليهم اجملتمع، وهذا يوضح قلة االهتمام وغياب الوعي ونقص املواطنة . وتُعد 
واملؤسسات الرتبوية على  املواطنة من أبرز املعامل اليت جيب أن حترص مؤسسات اجملتمع بصفة عامة

يرتتب عليها من ممارسات وسلوكيات  وجه اخلصوص على غرسها يف نفوس أبنائها منذ الصغر ملا
أن تنمية روح املواطنة يرتبط إىل حد كبري بالعديد من القيم كاالنتماء والعطاء  وضرورية كمامهمة 

 .وحب الوطن والتضحية من أجله والدفاع عنه

 علينا  هذه القضايا  املعاصرة للشباب يف اجملتمع يأيت هذا وانطالقا من هذه احلقائق اليت تفرضها
) نفسيا، اجتماعيا ملوضوع من جوانب متعددةاملؤمتر ليتيح الفرصة للباحثني واألكادمييني لتناول هذا ا

إعالميا، سياسيا.....اخل ( حىت ميكن الوصول إىل نتائج تتيح لنا فهما أفضل للموضوع مبا يسمح 
 اخلروج بنتائج تساعد الشباب على خدمة مصاحل  الوطن . 

 ؟  المعاصرة للشباب من منظور نفسي اجتماعي وتحديد القضاياكيف يمكن تشخيص   -
 نفسية  للقضايا  المعاصرة على الشباب ؟التأثيرات ال ماهي مختلف  -
 ؟ المجتمع صراع األدوار داخل األسرة و على ظاهرةهل توجد انعكاسات للقضايا المعاصرة  -
 ؟ المسؤولية االجتماعيةو  المـــواطنةو  الوطنفيما تتمثل اتجاهات الشباب نحو  -
 ؟المواطنة لديهم  روح على المعاصرة للشباب القضايا هو تأثيــرما  -
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  المعاصرة الشباب مشكالتمواجهة لهناك أساليب واستراتيجيات عالجية الستيعاب و  توجد هل -
  من  أجل تنمية روح المواطنة وخدمة مصالح الفرد والمجتمع  ؟ 

واملناقشات  ة للنقاش واليت ستعمق من خالل األحباث والدراساتاملطروح لتساؤالتا هذه بعض
خالل هذا املؤمتر الدويل الذي تنظمه كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بقسم علم  تقدماليت 

  .2رـزائـاجل يف جامعة األرطوفونيا النفس وعلوم الرتبية و

 أهــداف المــؤتــمر:
 املواطنة. روح ا املعاصرة للشباب و تنميةالكشف عن حقيقة العالقة بني القضاي -1

والتعرف على أهم املتغريات العصرية وتأثريها على تنمية  الوقوف على مفهوم املواطنة وأبعادها -2
   .فئة الشباب روح املواطنة لدى

تفسري وحتليل ونقاش قضايا الشباب وتقييمها وحتديد مشكالهتم النفسية واالجتماعية من   -3
 .اجملتمعاطنة لديهم هبدف خدمة مصاحل من التصورات حول تنمية روح املو  جمموعة إجيادأجل 

فضاء تواصلي بني الباحثني لتبادل املعلومات واخلربات واالطالع على أحدث األحباث  إجياد  -4
 حول اسرتاتيجيات التعامل مع الشباب يف جمال التوعية و الوقاية من اآلفات االجتماعية.

شة اجلادة بني األكادمييني والباحثني يف كل اجملاالت بغية الوصول إىل فتح باب احلوار واملناق  -5
نتائج تتيح لنا فهم أفضل للموضوع مبا يسمح  اخلروج بنتائج تساعدنا على خدمة مصاحل الفرد 

 .واجملتمع

ل إرساء منوذج تنموي عامة تتضمن الوقاية وسبل املعاجلة من أج إسرتاتيجيةاخلروج بوضع  -6
 .ـحوطنـي ناج

 مـحـاور الـمؤتــمر:
 من منظور نفسي اجتماعي. (تشخيصها، حتديدهاالقضايا املعاصرة للشباب )مفهومها،   -1

 . الشباب لدىاملشكالت النفسية االجتماعية   -2

  اجملتمع. انعكاسات القضايا املعاصرة على ظاهرة صراع األدوار داخل األسرة و -3

 جات اخلاصة.ذوي االحتيا وشباباجملتمع يف  القضايا املعاصرة -4

 القضايا املعاصرة للشباب. ب دورها يف التكفلو اجملتمعية ؤسسات امل  -5



 7 

)مواقع التواصل ديدة قضايا الشباب املعاصرة يف ظل تكنولوجيا االعالم واالتصال اجل  -6
 .وانعكاساهتا النفسية االجتماعية االجتماعي" الفايس بوك، تويرت ، املدونات(

 املواطنة واملسؤولية االجتماعية.و الوطن  اجتاهات الشباب حنو    -7

 احللول(. غري الشرعية لدى الشباب )األسباب وو  الشرعية اهلجرة  -8

 يف تنمية روح املواطنة لدى الشباب.اجلامعة و  املدرسة األسرة و دور  -9

 .يف الدولة دور الشباب يف إرساء السلم واألمن اإلنساين -11

 مية روح املواطنة.أنشطة الشباب يف اجملتمع املدين ودورها يف تن -11

 جتارب وخربات الدول العربية والغربية يف تنمية روح املواطنة عند فئة الشباب. -12       

املشكالت ملواجهة خمتلف  اجلديدة برامج واسرتاتيجيات تتضمن الوقاية وسبل املعاجلة -11
 سية، فنية(.املعاصرة  للشباب يف اجملتمع )مهنية ، أسرية ، اقتصادية، صحية ، اجتماعية، سيا

 المدعون للمشاركة في الــمؤتـمر:
 لتنـــاول هـــذا املوضـــوع مـــن يف املراكـــز البحثيـــة واملؤسســـات العلميـــة والرتبويـــة  ونواألكـــادمي ونالبـــاحث

 . جوانب متعددة) نفسيا، اجتماعيا إعالميا، سياسيا.....اخل (
 وزارة  والبحـ  العلمـي، التعليم العايل وزارة احلكومية )خصوصاً  واإلداراتالعاملني يف مجيع الوزارات  القيادات و

إلعــالم و وزارة ا األســرة، زارةو  التضــامن،وزارة  والســكان، الصــحةوزارة  الرتبيــة الوطنيــة، وزارة الشــباب والرياضــة،
 (.، وزارة السكنواالتصال

  أساتذة اجلامعات وطالب الدراسات العليا.  
 مية والصحفية.رواد الرأي والفكر يف الدولة واملؤسسات اإلعال 
 .املفكرون ورؤساء وأعضاء املنظمات الطالبية يف اجلامعات 
 .رؤساء  اجلمعيات و أعضاء مؤسسات اجملتمع املدين املعنية املهتمة بتنمية بروح املواطنة لدى الشباب 

 مكان انعـقـاد المؤتـمر:
 " واطنة في المجتمعالقضايا المعاصرة للشباب وتنمية روح الم " ينعقد المؤتمر الدولي األول

 الجزائر العاصمة. -بوزريعة –بقاعة المحاضرات الكبرى  1122مــارس   21و 21يومي  

 ألية التسجيل في  المؤتـمر:
 

يرحب املؤمتر باملشاركني يف فعالياته واليت خصصت لتناول احملاور احملددة على مستوى الوطين و الدويل 
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القضايا المعاصرة  " و امللصقات العمل التدريبية اتورش ة وحي  سيتناول املؤمتر يف اجللسات الرئيسي
 .للشباب وتنمية روح المواطنة في المجتمع"

 :أنواع المشاركة في المؤتمر
 تقدمي ورشة عمل تدريبية. اجللسات الرئيسية أو يف املشاركة يف حضور املؤمتر وتقدمي املداخلة 

 .ملداخلة يف املوضوعات املطروحة يف اجللسات الرئيسيةاملشاركة يف اجللسات الرئيسية من خالل تقدمي ا
 .التدريبية املصاحبة لفعاليات املؤمتر اتيف إحدى الورشبتقدمي املداخلة العمل التدريبية وذلك  ورشاتيف املشاركة 

 املشاركة يف حضور املؤمتر مع تقدمي املداخلة على شكل ملصقات.
 .التدريبية اتورشالحضور  اجللسات الرئيسية واملشاركة يف حضور املؤمتر من خالل حضور 

يوزع على احلضور  ( CD ) يفستقوم اللجنة العلمية بنشر معظم املداخالت العلمية واألحباث وستطبع 
مبراسلة اجملالت العلمية  2جامعة اجلزائر العلمية يفوستعمل اللجنة  .ويرسل للجهات واجلامعات األكادميية

 .اق العلمية والدراساتاحملكمة لنشر أبرز األور 

 تحديد نوع المشاركة عبر البريد اإللكتروني في استمارة المشاركة: 
 لة(.مداخاملشاركة حبضور املؤمتر فقط ) ال يشرتط تقدمي 

 .تقدمي مداخلة يف اجللسات الرئيسية املشاركة حبضور املؤمتر و
 .(املشاركة حبضور املؤمتر وتقدمي ورشة عمل تدريبية ) كمدرب

 .عمل تدريبية ةتقدمي مداخلة يف اجللسات الرئيسية وتقدمي ورش شاركة حبضور املؤمتر وامل
 .(les postersاملشاركة حبضور املؤمتر وتقدمي مداخلة على شكل ملصقات)

برغبتكم يف  للمؤتمر والتحضيريةالتنظيمية اللجنة  رئيسو  اللجنة العلمية رئيس المؤتمر ورئيس رحبي
 .وكذا امللصقات اجللسات الرئيسية وتقدمي ورشة عمل تدريبيةيف  املداخلةؤمتر وتقدمي املشاركة حبضور امل

 :الدراسات شروط تقديم األبحاث و
    أن يكـــون موضـــوع البحـــ  متصـــالً بأحـــد رتـــاور املـــؤمتر، ويشـــرتط أال يكـــون قـــد ســـبق نشـــره أو

 التقدم به إىل مؤمتر آخر.
 مـن فباللغـة العربيـة ة أو اإلجنليزية أو الفرنسية وإذا كان  العمـل تقدم البحوث يف املؤمتر  باللغة العربي

 .إما باللغة الفرنسية أو اإلجنليزيةمبلخص  هالضروري إحلاق
  أن يتصف البح  باجلدية ويكون تناوله للموضوع متسما باألصالة العلمية يف ظل منهجية

 .رتكمة وتوثيق متكامل للمراجع واملصادر

 صفحة 51لبح  عن أال تزيد عدد صفحات ا) (A4 مبا يف ذلك املالحق واملراجع. 

  يتعني أن يكون نوع اخلطArabic simplified ( ملنت البح ، وتكون اهلوامش 51مبقياس )
 .سم( من كل جانب2( وحدود الصفحة )51مبقياس )
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 تعطى األولوية للبحوث امليدانية. 

  حضور باح  واحد. أن تكون املداخلة فردية. وإذا كان العمل ثنائيا فيكفي 

 ـق مع هذه الشـــروط يُرفــضـحـ  ال ينـطبـأي بـ. 

 :ـــامةتـواريخ هــ
 2511 أكتوبر   50 :       ملخصات البحوث آخر أجل الستقبال -1

 2511أكتوبر    15                 :بول ملخصات البحوثإشعار بق  -2

 2511 ديسمبر    11           :ةـال المداخالت كاملــل الستقبـــر أجــآخ -1

  2514    فيفري   15             :داخالتــي للمــلنهائار بالقبول اـــإشع  -4

  2514      فيفري  25 تاريخقبل    : تأكيد المشاركة في المؤتمر الدولي -0

 4251     ـارسمـ51    إرسال دعوات المشاركة في المؤتمر الدولي: -6

 :المراسالت
 رئيس  " حماش الحسين " األستاذ الدكتور :مال بإسمواألع ترسل كـامـل املـداخالت

 . رئيس اللجنة التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر "ـاري زقـعــفتح" األستــاذو  المؤتمر،

  ي:ــــد االلكترونـــلـى البريــع
hamache.elhocine@yahoo.com 

zegarfathi@yahoo.fr 
congres.international@yahoo.fr 

 :نا على األرقام التاليةلالستفسار أو االستعالم يمكنكم االتصال بـ
 55211332148615   / 55211665601002  :المحمولف ـــاتــــاله

00213554209015                         
  5521121050555/552112130060  :اكس ـ/الف الثابت الهاتـف

  

mailto:hamache.elhocine@yahoo.com
mailto:hamache.elhocine@yahoo.com
mailto:zegarfathi@yahoo.fr
mailto:zegarfathi@yahoo.fr
mailto:congres.international@yahoo.fr
mailto:congres.international@yahoo.fr
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 ــاركة:ـارة المشـاستمـ

 ............................................االسم واللقب:...................................

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

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

 ........................................................................:سة المستخدمةالمؤس

 ..................................................................الجنسية:...................

 ....................................................................:........البريد االلكتروني

 ...............................................................: ..........و الفاكس الهاتف

 .........................................................................يد نوع المشاركةتحد

 .............................................................................: خلةمحور المدا

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

 ........................................................ :البحث موضوعالكلمات المفتاحية ل

 ـص المــداخلـة: مـــلخـ

أوراق  )يرفق مع استمارة المشاركة و (1555)إلى ألف كلمة (055)خمسمائة  في
 إضافية حسب الحاجة(.

 

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ39FirstIntConfAg.pdf

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ39FirstIntConfAg.pdf

