
 جدول أعمال ملتقى: حنو اسرتاتيجية شاملة حلماية الشباب من االحنراف

"استقراء للواقع واستشراف للمستقبل"   

3102فيفري  32فعاليات اليوم األول:     

01130اىل  0011الفتـــــــرة الصباحيــــــة      من      
 

 تالوة آايت من الذكر احلكيم 
 االستماع اىل النشيد الوطين 
 يسة امللتقى: أ0شينار ساميةكلمة رئ 
 السيد بوخريصة امساعيلكلمة مدير الشباب والرايضة : 
 كلمة مدير ديوان مؤسسات الشباب السيد يسقر مراد 
 أد0 جبايل نور الدينكلمة عميد كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية : 
 أد0ضيف عبد السالم0كلمة مدير جامعة ابتنة : 
  عن افتتاح امللتقى د سلماين حممد   "اإلعالنالسي: والية ابتنةكلمة وايل" 
 :تطبيقات النفسية يف الوسط العقابلامدير خمرب  د أمزاين وانس:أ0 مداخلة افتتاحية  

 تكفل املبكر بدل التدخل املتأخر""ال         
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسرتاح

 اجللسة الصباحية
 لسة: أد0بن فليس خدجية         مقررة اجللسة: أ0بن عبيد سعادرئيسة اجل

 ومحايتهم من االحنراف يف استقطاب فئة الشبابدور مؤسسات الشباب  01001 – 01021
 أخصائية نفسانية  د0بوفولة بومخيس    جامعة عنابة  منرية عاشوري        0جامعة ابتنة lapmcأد0مزوز بركو  

دراسة ميدانية على طلبة املعهد الوطين للتكوين العايل : الشباب ابملخاطر االجتماعية والفكرية واالقتصاديةوعي  00011 – 01001
 إلطارات الشباب بورقلة 

 املعهد الوطين للتكوين العايل إلطارات الشباب بورقلة  وقي اهلامشيد0لف د0حممد قريشي 
00011 – 00001 La protection de l’enfance en Algerie : des conventions internationales a 

l’application locale  
Pr.Rouag  Abla                           constantine2 

 الشباب اجلزائري بني متثل الوظيفة وتفضيل الفراغ 00021 – 00001
  3جامعة قسنطينة  lapmc أ0شينار سامية         lapmc 0جامعة ابتنةأد0بن فليس خدجية  

 مناقشــــــــــــــــــــــــة 00001 – 00021
 فتـــــــــــــــــــرة غـــــــــــــــــــــــداء 00011 –00001



 

 02021اىل  00011الفتــــــــرة املسائيـــــــــة   من 
 

 اجللسة املسائية األوىل: 

 ياليلرئيسة اجللسة: د0أمحان لبىن         مقررة اجللسة: أ0أمساء ف
 عوامل اخلطر املرتبطة بتعاطي املخدرات لدى الشباب 00001 – 00011

 0جامعة ابتنة                     أ0سامعي صهيب            أد0جبايل نور الدين   
 القيم الدينية لدى الشباب اجلزائري يف ظل تكنولوجيا االعالم واالتصال  00021 – 00001

 جامعة املسيلة         لقمري انهد                      أ0ب            د0قجة رضا 
 العنف املوجه حنو الذات وأسبابه: دراسة حالة املراهقات املقبالت على حماولة االنتحار  00001 – 00021

 جامعة بسكرة   أ0عثماين مرابو صوراي       3هري  جامعة قسنطينةو أد0بوسنة ز 
 "مقاربة سوسيولوجية لثقافة البالك ميتل" اجلزائر: ضريبة العوملة والتحررعبدة الشيطان يف  01011 – 00001

 جامعة املسيلة                                 د0شباح مرمي          د0بلوم امسهان
 مناقشـــــــــــــــة 01001 – 01011

  

 اجللسة املسائية الثانية:

 شعبان هاجرأ0رة اجللسة: رئيسة اجللسة: د0بلمبارك مسية         مقر 
 اشكالية احلراقة: انتحار أم اغتيال 01021 – 01001

 جامعة البليدة                                                         د0كركوش فتيحة
 اشكالية اهلجرة غري الشرعية لدى الفتيات بني ضرورة احلاضر وضرر املستقبل 01001 – 01021

 جامعة تيزي وزو      أ0بركات عماد الدين   جامعة أدرار  أ0آكلي نعيمة  
01001 – 02011 Le jeune et la délinquance : vers une approche psychopathologique 

et anthropologique de la personnalité antisociale 
Dr.Bououne Said                                                 lapmc    Batna1 

 اجلماعة اجلاحنة والبعد السيكوابيت 02001 – 02011
 3أ0أم اخليوط إميان                             جامعة سطيف      د0تيغليت صالح

 مناقشـــــــــــــــــــــــة 02021 – 02001
 3102فيفري  30:   الثاينفعاليات اليوم 



 00001اىل  13021 الفتـــــــرة الصباحيــــــة      من
 اجللسة الصباحية األوىل:

 أ0هامل مسريةرئيسة اجللسة: أد0مزوز بركو         مقررة اجللسة: 
 الشباب اجلزائري واالدمان على املخدرات: مقاربة ابستمولوجية 13001 – 13021

 3د0اعزيز غنية بوفرمل                    جامعة سطيف

 ودورها يف تكوين االجتاه حنو تعاطي املخدرات مشكلة البطالة 10011 – 13001
 سكيكدة       أ0شويعل يزيد  جامعة املدية-أ0بلبكاي مجال  املدرسة العليا لألساتذة

 الشباب والوسائل التكنولوجية: ملا ينحرف استعمال التكنولوجيا ويصبح مثريا لالجرام 10021 – 10001
 تيزي وزود0حيياوي حسينة                   جامعة 

 االحنرافات السلوكية السائدة لدى الطلبة يف الوسط اجلامعي 10001 – 10021
 أد0حديد يوسف    أ0بوعموشة نعيم                   جامعة جيجل

 ODEJمداخلة دمحاين السعيد مدير مؤسسة شبانية  01011 – 10001

 مناقشـــــــــــة 01001 – 01011

 :اجللسة الصباحية الثانية

 عكسة حليمةمقررة اجللسة: أ0        السعيد د0بوعوناجللسة:  رئيس

 تبسة -الظروف االجتماعية لألسرة وعالقتها ابلعنف لدى الشباب: دراسة ميدانية مبدينة الشريعة  01021 –01001
 جامعة تبسة                                 مبارك بوعليأ0    أ0بوزاين خري الدين

 اجلامعة كسند لبناء اجللد والوقاية من العود للجرمية لدى الشاب املسبوق قضائيا  01001 –01021
 أ0حلمر فضيلة       جامعة بسكرة              0د0عدوان يوسف      جامعة ابتنة

 اسرتاتيجيات العالج االدماجي للتكفل ابملراهق اجلانح 00011 – 01001
 3جامعة سطيف  lapmc                       أ0بوروبة آمال

 االرشاد العالجي ابملعىن ودوره يف تعديل السلوك املنحرف 00001 –00011
  0جامعة ابتنة      أ0لكحل مسري       lapmcأ0بن عبيد سعاد   د0يوسفي حدة   

 احنراف الشباب: املشكلة والعالج يف ضوء تعاليم االسالم 00021 -00001
 ابتنة –إمام مبديرية الشؤون الدينية      أ0اثبت سليمان            

 مناقشــــــــــة 00001 - 11.30
 فتـــــــــــــــــرة غــــــــــــــــــــداء 00011 – 00001



 اجللسة املسائية األوىل:

 هنىمقررة اجللسة: أ0بوخنوفة         د0بن ساهل خلضر: اجللسة رئيس
 الشباب املنحرف متهم أم ضحية يف ظاهرة االعتداءات اجلنسية على األطفال 00001 – 00011

 أ0بشته حنان    جامعة جيجل             أ0 دشاش حنان      قاضية مبحكمة جباية
ري: خصائصها ونطاق تدابري احلماية املقررة لألطفال يف حاالت اخلطورة املعنوية على ضوء القانون اجلزائ 00021 – 00001

 تطبيقها
        0د0شعبان مسري                                                           جامعة ابتنة

اسهامات مؤسسات الشباب يف تعزيز قيم املواطنة واالنتماء: دراسة ميدانية بدور الشباب ملؤسسات  00001 – 00021
 ديوان الشباب 

 1أ0حارش وهيبة      جامعة ابتنة        جامعة جيجل         أ0 عبد املوىل وليد   
 دور مؤسسات الدولة يف محاية شبابنا من االحنراف 01011 – 00001

 3جامعة سطيف حاج صحراوي نسرين                   د0 آيت جمرب بديعة     أ0
 مناقشـــــــــــــــة 01001 – 01011

 توصيـــــات امللتقى
 توزيع الشهــــــادات

 اختتـــــام فعاليـــــات امللتقى
 

 

 3102فيفري  31فعاليات اليوم الثالث: 

 

 رحلة سياحية للمشاركني ابمللتقى الكتشاف املعامل السياحية والتارخيية يف أعماق األوراس

 ضريح امدغاسن –تيمقاد  –إىل كل من: اتزولت 

 

 

 02011اىل  00011الفرتة املسائية من 


