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 : ىـــــــملتقة الــــــإشكالي
تواجه المجتمعات المعاصرة مجموعة من المشكالت      

االجتماعية التي تؤثر في مسار تنميتها وتطورها، 
وترتبط تلك المشكالت بظهور أنماط جديدة من االتصال 

بظهور أزمات اقتصادية  والتفاعل االنساني من جهة، و
  .وسياسية وثقافية وحتى هوياتية عالمية

التأثر المتبادل بين المجتمعات ميزة /لقد اصبح التأثير
تطبع العالم الحالي الذي نعيش فيه ، والمجتمعات 
الشمال إفريقية والتركية ليست بمنأى عن تلك التحوالت 
 العالمية، وعلى عن أشكال المشكالت االجتماعية التي

  .تعاصرها
ولعل مواجهة تلك المشكالت تقتضي تقصي أنماطها و 
أساليب اشتغالها والهيئات التي تأخذها كمرحلة أولى 
مهمة لفهمها، ثم وضع طرائق فاعلة للوقاية منها 

  .مستقبال
جتماعي، و تخلخل السلم القيمي اإلإن مظاهر االنحراف 

 و المعياري و بروز سلوكيات غير متكيفة مع المجتمع
أصبحت كلها مظاهر بارزة لتلك المشكالت المتنامية 

  .يوما بعد يوم
المؤتمر الشمال إفريقي في إطار هذا التوجه ، جاء 

بمحاولة التركي الثاني في العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
المشكالت  يسلط من خاللها الضوء على إشكالية

هرة ، بغية تقصي أبعاد الظا االجتماعية وسبل الوقاية منها
  :على االسئلة التاليةيحاول ان يجيب و وحيثياتها،

ما واقع المشكالت االجتماعية الراهنة في شمال  .1

 إفريقيا وتركيا؟

، وذلك   ما أساليب الوقاية منها في تلك المجتمعات؟ .2

 .ضمن محاور مقترحة للمعالجة العلمية 

  : الملتقى اورـــــمح    

 

  

 



  :الرئيس الشرفي للملتقى       

جامعة  ديـــــرم        د سياب رشيد.أ    
  الطارف

  

  : 'ــــ��B(ا� )ة(ر=�>    
    �ن را��Fــــ��ز#. د    

  

G3"ة(�مــا�� )ة(ا��( H)�B�B�:  
    �ن را��Fــــ��ز#. د

�'�� و ا&$%�$�����ة آ�ّ�� ا����م ا& ' 
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  أه�اس ا� Kا=�ا	�������  ��ق 

��O- ا���ق اNو�M ����� ����ة     أو#�Lل  -أ�4.د

  .�آ��
 

H)�B�B� ���Bا�� �" Bر=�> ا�:  
-ة. أد�  �Pــــ�ة إ�����9         ����� �

  :اللجنــة العلميــة للملتقىهيئة 
جـامعة .... ............................بومهرة نور الدين. أد

   قالمة
��2 ا�6���5   ..............................� إدر�3 �2��1.د.أ   ا�
جـامعة .. ..................................نوار مربوحة. أد

   عنابة
   جامعة باتنة............. ......................عوفي مصطفى.أد
�ع   ......"�%8 �5'���ي.د�  ا9"�8 ا���م ������ ا�����5 ���� ا& 

جامعة ........,,........................ور الدين زمام ن. أد
  بسكرة

جامعة ...............................  السعيداني منير . أد
  تونس

  سكيكدةجامعة ...................................حميدشة نبيل.د
  جامعة قالمة ....................................عسوس عمر .أد
جامعة ... .................................عمارة فاتح .أد

  عنابة
  جامعة عنابة ...........................شوية سيف االسالم . أد
جامعة ............................برقوق عبد الرحمان . أد

  بسكرة
جامعة ... ................................أد سعـدي وحيـدة

  عنابة
ج ب . .............................مسعودان أحمد .أد

  بوعريريج
  جامعة بسكرة.................................عبد العالي دبلة .أد
جامعة أم ...........................بوعامر زين الدين .أد

  البواقي
جامعة .......... ........................عــدوان يوسف .د

  باتنة
ج ب ........ .........................مــانع عمار .أد

  بوعريريج
جامعة ........... .......................أوهايبية فتيحة. د

  عنابة
  جامعة عنابة.... ......,......................عسوس أنيسة . د

  جامعة الطارف... ...............................شرفة إلياس. د
  جامعة ام البواقي...................................قنيفة نورة .د
  جامعة الطارف..............................بن تروش عماد . د
  ج س أهراس ..................................صيد الطيب . د
جامعة .... ..............................هــامل مهدية.د

  الطارف

في بروز اإلعالم الجديد و دوره :المحور األول

  المشكالت االجتماعية

االنحراف في الوسط الشبابي كمشكلة :المحور الثاني

  اجتماعية 

األزمات االقتصادية وعالقتها ببروز :المحور الثالث 

  المشكالت االجتماعية

الثقافة ودورها في الوقاية من :المحور الرابع

  المشكالت االجتماعية

دورها في التنشئة االجتماعية و :المحور الخامس

  الوقاية من المشكالت االجتماعية

تقويم للبرامج الحكومية في مجال : المحور السادس

  مواجهة المشكالت االجتماعية

العلوم االنسانية واالجتماعية ودورها :المحور السابع

  في فهم طبيعة المشكالت االجتماعية
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  امعة الجلفةج.............................. فشار عطاء اهللا . د
  جامعة الطارف................................. ساسي سفيان. د
   جامعة الطارف....... .............................غريب منية.د
  امعة باتنةـج....... .............بن بعطوش أحمد عبد الحكيم.د
  جامعة عنابة... ..............................بوشارب مريم :د
  جامعة المسيلة.................................رحاب مختار .د
  جامعة جيجل ................................بوالفلفل ابراهيم .د
  جامعة الطارف...... ........................تريكي حسان . د
  جامعة سكيكدة.................................العرباوي ليلى .أ

Dr. Atilla Arkan ,  ...........................  Türkiye 

Dr. Đsmail Hıra,  ............................  Türkiye 

Prof.Dr. Mohamed Magoura,  ..............  
Libya 

Dr. Noureddine Teniou,  ..................  Cezayir 

Dr. Ouddene Boughoufala, .. ............  Cezayir 

Dr. Saddek Rabah, ,  ......................  Cezayir 

Dr. Sıtkı Yıldız, ,  ...........................  Türkiye 

Dr. Eyüp Artvinli , ,  .......................  Türkiye 

Dr. Ahmet Öztürk , ,  ......................  Türkiye 

Dr. Cüneyt Tokmak, ,  ....................  Türkiye 

Dr. Đbrahim Mazman, ,  ................... Türkiye 

Dr. Đsmail Gündoğdu, ,  ...................  Türkiye 

Dr. Küt şad Aslan, ,  ........................  Türkiye 

DANI ŞMA KURULU / ADVISORY 
BOARD 

Prof.Dr. Abdurrazzak Douay ... , Fas / Morocco 

Prof.Dr. Ali Ali Kessaissia,  ...............  
Cezayir 

Prof.Dr. Bahattin Acat,  ...................  
Türkiye 
Prof.Dr. Ergün Yıldırım , 

.................. Türkiye 
Prof.Dr. M. Tayfun Amman , 

............. Türkiye 
Prof.Dr. Nurettin 
Ceviz, ................... Türkiye 
Prof.Dr. Sami Şener, 

....................... Türkiye 

Prof.Dr. Selahattin Turan,  ...............  
Türkiye 

Prof.Dr. Talip Küçükcan ,  ................  
Türkiye 
Prof.Dr. Yılmaz Çolak, 

.................... Turkiye 
 

 H)�B�B� ����U"ا�� �" Bر=�> ا� :  
�ن ��X-ــــــــد* /اN���ذ   

  : Hا�B "� ا��"�B�B� ����U( هيئة

Dr. Ahmet Uysal, ............ ................... Türkiye 

Sn. Ahmet Gökçen, .....  .... ...................  
Türkiye 

Sn. Cahit Tuz, ................ ................... 
Türkiye  

Sn. Melek Coşkun, ................ ............. Türkiye 

جامعة ... ..............................تريكي حسان . د
  الطارف

 جامعة الطارف ...............................بد ع اللطيف العا. أ
  جامعة الطارف ....... .........................عيادي نادية   . أ
جامعة ....................................بن وهيبة نورة. أ

  الطارف
جامعة  .................................معاوي سامية  . أ

  الطارف
جامعة ...................................كشيشب مراد . أ

 الطارف
  جامعة الطارف. ..................................ملياني نادية. أ
  جامعة الطارف. ..................................كحلي حورية. أ
  جامعة الطارف ...................................خالد لونيسي .أ
  جامعة الطارف... ...............................بوحنيكة نذير. أ
جامعة .....................................سارة زويتي. أ

  الطارف
  جامعة الطارف.......................................قورية نذير.أ
  جامعة الطارف...................................عطوي نعيمة .أ
  جامعة الطارف....................................بدرين أمال . أ
  جامعة الطارف.................................... علوي نجاة. أ
  جامعة الطارف. ..................................خطابي سعد .أ
  جامعة الطارف......................................لياس سارة .أ

  :التدرج طلبة و مجموعة من طلبة الماستر و 

  )موارد بشرية و اتصال 

 :تقديم األبحاث والدراسات شــروط
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أن يكون موضوع البحث متصـالً بأحـد محـاور     •
  الملتقى، ويشترط أال يكون قد سبق نشره 

التركية ،  العربية، :باللغات يمكن تحرير المشاركات •
 .بملخص بغير لغة البحثواإلنجليزية، مرفقة 

للكتابة  14حجم   Simplifed Arabicاستعمال خط  •
 12حجم  Times New Romanباللغة العربية و 

للكتابة باللغة األجنبية، وترسل المشاركات عن طريق 
 .البريد اإللكتروني بملف مرفق

صفحة بما فيها  20عدد الصفحات ال يتجاوز  •
لمراجع استمارة المشاركة والملخص وقائمة ا

 .والهوامش
أن تستوفي المشاركة الطرق العلمية والمنهجية  •

 .المتعارف عليها
المشاركة تكون لمتدخل أو اثنين على األكثر، ويتم  •

 .التكفل بمتدخل واحد في حالة المشاركات الثنائية
و صورة ضرورة إرسال ملخص عن السيرة الذاتية  •

 مرفقة مع استمارة المشاركة ، شمسية 
لمداخلة ضمن أحد محاور الملتقى وال أن تكون ا •

 .تخرج عن االطار العام لإلشكالية
أو  ال تقبل المشاركات التي سبق عرضها أو نشـرها  •

 .التقدم بها في ملتقى آخر

  :تواريخ مهمة        

  

  :النقل و اإليواء و اإلطعام 

يتكفل المؤتمر بإطعام وإقامة أصحاب البحوث  - �

المقبولة، على أن يتكفل أصحاب البحوث المقبولة  
 .بتذاكر نقلهم من بلدانهم إلى الجزائر والعكس

ى مقر المؤتمر يضمن المؤتمر التنقل من المطار ال -  �
  والعكس

 

  :المـراسـالت عناوين االتصال و

  ا��-اY�ت  و ا���L�Bت ���� .��9
'* 9Z [B� G*�� J� -#ا��� G#�\ 

  : �HB ا��"�ان ا����'  ا[���و0'
00213557692404+  

 

fssh.doyenne@yahoo.com  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــ��ــ�ر�� ا�ـ��ا���ــ� ا���ـ��ا
ـ�� ا������ــ��ــ�ر�� ا�ـ��ا���ــ� ا���ـ��ا
ـ�� ا��������اا
�  وزارة ا���ــ��ـ� ا����� وا�ــ��ـ� ا����وزارة ا���ــ��ـ� ا����� وا�ــ��ـ� ا���

  : تاريخ إنعقاد الملتقى 
  2015 أ*ــ�#9    23-22-21 :أ#�م 

  أخر تاريخ الستقبال ملخصات المداخالت

 .2015مـارس  15:  يوم 

  يخ الرد على الملخصات قبوال أو رفضاتار

 .2015مارس   20: يوم 

  آخر اجل الستقبال النص الكامل للمداخالت

 .2015مارس   30: يوم 

  تاريخ الرد على المداخالت قبوال أو رفضا

 .2015 أ�ــ��� 10: يوم 

يتم تأكيد مشاركة الباحثين أصحاب المداخالت المقبولة و 

  PowerPointل استالم المداخالت في شك

 .2015 أ�ــ���  15: يوم 
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و������ون �� ���� ا����ب وا����ت ا	������� 
�ق أه�اس� ���� �  

ــ   ــ#"!   : مــــــــــــــــــ

ا��/.�� ا�-و�' ا����ل إ*�#(' ا���آ'  
4�ل  ا�3"�ي ا�0�1':  

 
 

  
2015 أ*ـــ�#9  23 –22 –21 :أ#�م   

�رة ا���رآ��  ا;
  .............: .......................االسم واللقب

  ....: .....................................الوظيفة
 ................................: .......... الرتبة

  ....: ............................العنوان الشخصي
  ...: .......................................الهاتف

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

......................................  

.........................................:محورالمداخلة
..  

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

: الملخص في ورقة كاملة
...............................  

.......................................................
.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................
.......................................................

.......................................................
........  
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