جامعـت  8مـاي  1945كاإلاـت
وليـت العلىم ؤلاوعاهيـت والاجخماعيـت
كعم علم الاجخماع
ًىظم اإلالخلى الىػني خىٌ:

الشباب و الجامعة أفاق مستقبلية

ًىم  15أهخىبش  2019بمجمع ظىٍذاوي بىجمعت

الرئيس الشرفي للملتقى :أ .د /صالح العلىن مذًش الجامعت
رئيس امللتقى :دً /خلف ظهيل
رئيس اللجنة العلمية :أ .د ععىط عمش
رئيس اللجنة التنظيمية :د /كشٍذ ظمير

إغكانٍــت انًهتقــى
هم:سأط هزه الؼليعت ،إلاا ًمخليىهه مً الىفاءاث العلميت
الجامعيــى
والشبابت انًهتق
الشباب سهيزة املجخمع ،هخبت ألاجياٌ ،ومعلذ آلاماٌ،إغكانٍــ
اإلامضوجت بيبع الشباب الؼامذ ،و ما ًخدلىن به مً اللىة واليشاغ واللذسة على ؤلاهجاص وؤلابذاع ،فذوسهم هبير في الشقي بأوػانهم
وهفع مجخمعاتهم ،وبملذاس امخالن الشعىب للشباب الجامعي اإلاإهل الىاعي وإجاخت الفشص لهم ألداء دوسهم اإلاأمىٌ جلىي هزه
املجخمعاث وجضدهش ،وإن أوٌ خؼىة في ػشٍم العؼاء الىػني باليعبت للشباب الجامعي ًبذأ مً أوٌ ًىم لهم في صشح الجامعت ،ورلً
ً
بأن ًظعىا أمامهم أهذافا ظاميت ،وعلى سأظها اػخىام اإلاشخلت الجامعيت على أهمل وجه ،والاظخفادة الجيذة مً املحاطشاث ،والخفنن
في اإلازاهشة ،والاظخفادة مً الاظتراجيجياث الحذًثت في الخعلم وجشجيب اإلاعلىماث  ،والعضم على الخميز والخفىق ،فاإلاشخلت الجامعيت
مشخلت رهبيت؛ ألنها مشخلت الخخصص والخفشغ للعلم واإلاعشفت ،وكذ ال ًخاح لإلوعان مثل هزا الخفشغ في وكذ آخش ،وبملذاس اظدثماس
الشاب الجامعي لهزه اإلاشخلت ًخمىً مً العؼاء الىػني في ميذاهه باكخذاس ،وأما ألامش آلاخش الزي ٌعين الشباب الجامعي على العؼاء
الىػني فأن ٌعلمىا أن الخخشج مً الجامعت ال ٌعني اهتهاء مشخلت الخعلم والخدصيل اإلاعشفي ،فعلىم الحياة في جؼىس معخمش ،والخدذًاث
التي حعترض ؤلاوعان معخجذة ،والعلىٌ التي جخعلم وجفىش باظخمشاس هي التي جبذع وجيخج ،وجبخىش الحلىٌ الىاجحت ،والاختراعاث
ً
الىافعت ،بل جخىصل ئلى كىاهين وهظشٍاث عً ظىاهش الحياة ومظاهشها جيسخ ما كبلها وجفخذ أبىابا جذًذة إلاا بعذها ،ئن الخدذًاث التي
جىاجه الشباب الجامعي اليىم هبيرة ،منها ما ٌعتهذف فىشهم وعلىلهم وعليذتهم ،ومنها ما ٌعتهذف هىٍتهم الىػىيت ،ومنها ما ٌعتهذف
أخالكهم وعاداتهم وجلاليذهم ألاصيلت ،ولزلً فهم بداجت ئلى الدعلح بشوائض ؤلاًمان واإلاعشفت ،والخمعً بهىٍتهم الىػىيت وكيم الاهخماء
لذولتهم وكيادتهم ،وحعميم الشعىس باإلاعإوليت لذيهم ،باإلطافت ئلى خعً ؤلاعذاد والخأهيل والاظخفادة مً الخبراث.
و بالخالي ًداوٌ هزا اإلالخلى حعليؽ الظىء على الشباب داخل الجامعت مً خالٌ ؤلاجابت عً الدعاؤالث الخاليت:
 ما هى واجب الشباب داخل جامعتهم؟ و دوس الجامعت اججاههم؟ * ما هي مخؼلباث الخلذم الجامعي ؟ و ما هي آلافاق
اإلاعخلبليت لها؟

أهـذاف انًهتقــى
الشباب الجامعي داخل الجامعت الجضائشٍت .
خىٌــتكظيت
-1اإلالخلى فشصت للباخثين لخبادٌ آلاساء وإزشاء الىلاػ
انًهتقــى:
إغكانٍ
-2الخعشف على الىاجباث التي ًلذمها الشاب و هى في مشخلت الخعليم داخل الجامعت الجضائشٍت.
-3الىشف عً دوس الجامعت الجضائشٍت اججاه الشباب.
-4الخعشف على مخؼلباث الخلذم الجامعي اججاه الشباب الجامعي
-5الخعشف على دوس الجامعت في وكاًت الشباب مً العلىواث الخؼشة و بىاء الصخصيت اإلاثلفت .
 -6وطع جيبإاث و أفاق معخلبليت الشباب داخل الجامعت.

يذــاور انًهتقــى
 املحور ألاول :رؤية مفاهمية ومعرفية حول الجامعة والشباب الجامعي
إغكانٍــت انًهتقــى:
مفهوم الشباب الجامعي ،الجامعة ،املقاربات النظرية للشباب والجامعة.

 املحور الثاني :واجبات الشباب اثجاه الجامعة الجزائرية
الىاجباث الاجخماعيت ،الاكخصادًت ،الثلافيت ،الىفعيت...،الخ.
 املحور الثالث :املسؤولية الاجتماعية للجامعة الجزائرية اثجاه الشباب الجامعي.
ألادواس التي جلعبها الجامعت اججاه جيىًٍ شخصيت الشباب اإلاثلف.
 املحور الرابع :املسؤولية املدنية للجامعة الجزائرية اثجاه الشباب الجامعي.
دوس الجامعت في جشظيخ اإلاماسظاث الذًملشاػيت و وشش زلافت اإلاىاػىت لذي الشباب الجامعي.
 املحور الخامس :متطلبات الجامعة الجزائرية اثجاه الشباب الجزائري
دوس الجامعت في جأظيغ زلافت الابخياس وؤلابذاع و الجىدة الشاملت و جؼىٍش الىفاءاث الجامعيت.
 املحور السادس :ألافاق املستقبلية للشباب داخل الجامعة الجزائرية
.

غــروط انًػاركــت فً انًهتقــى
أن جيىن اإلاذاخلت طمً أخذ مداوس اإلالخلى ،وأصيلت ولم جلذم ألي جهت أخشي.إغكانٍــت انًهتقــى:
مشاعاة الششوغ اإلاىهجيت في ئعذاد البدىر واإلاذاخالث.ألاولىٍت للمذاخالث الفشدًت والذساظاث اإلايذاهيت.حجم اإلاذاخلت ال ًلل عً  15وال ًضٍذ عً  20صفدت لدعهيل عمليت اليشش في هخاب جماعي.باليعبت للمذاخالث اإلاىخىبت باللؼت العشبيت جيىن بخؽSimplified Arabic :حجم  ،14أما اإلاذاخالث باللؼت ألاجىبيت جيىنبخؽ Times New Roman :حجم .12
ً
طشوسة ئسظاٌ اإلالخص مشفلا باإلاذاخلت واملت.في خالت اإلاذاخلت اإلاشترهت ًخىفل اإلالخلى بىفلاث ؤلاًىاء وؤلاػعام إلاخذخل واخذ فلؽ ،وال ًخدمل مصاسٍف العفش.سظىم اإلاشاسهت 6000 :دج باليعبت لألظاجزة ،و 3000دج باليعبت لؼلبت الذهخىساه.لالظخفعاس ًُشجى الاجصاٌ على الشكم06.71.99.19.53 :جشظل اإلاذاخالث على البرًذ ؤلالىترووي آلاحي:yekhlef24@gmail.fr
yekhlef24@yahoo.fr
yakhlef.souhil@ univ-guelma.dz

يىاعٍــذ هايــت
إغكانٍــت انًهتقــى:

 آخر أجم إلرضال انًهخص وانًذاخهت كايهت51 :أوث .9152ٌ -تى انرد عهى انًذاخالث انًقبىنت 51 :ضبتًبر .9152

أعضــاء انهجُـت انعهًٍـت

إغكانٍــت انًهتقــى:

أ .د /عطىش عًر
أ .د /بهعادي إبراهٍى
أ .د /ياهر فرداٌ
أ .د /قاضًً ٌىضف
أ .د /أضٍا غرٌف
أ .د /قٍرة إضًاعٍم
أ .د /يصطفى انعىفً
أ.د َ /ىر انذٌٍ داودي
أ.د /خػًىٌ دمحم
أ.د  /بىهروو عبذ انذكٍى
أ.د زياو َىر انذٌٍ
أ.د دذٌذ ٌىضف
أ.د جبانً َىرانذٌٍ
ا.د /أضٍا غرٌف
ا.د ضًىك عهً
د /قرٌذ ضًٍر
د /عادل بغسة
د /دمحم انبادروًَ
د /دالَذا عٍطى

د /عهً دًسة غرٌف
د /ضاضً ضفٍاٌ
د /دىاوضت جًال
د /يػطر دطٍٍ
د /بهتاٌ عبذ انقادر
د /غىل نخضر
د /جاهًً عبذانعسٌس
د /دًالوي دًٍذ

جايعت قانًت
جايعت قانًت
جايعت قانًت
جايعت قانًت
جايعت قهٍعت
جايعت ضكٍكذة
جايعت باتُت
جايعت وهراٌ
د /دمحم انبادروًَ
جايعت باتُت
د /صالح عًراوي
جايعت عُابت
د /نٍاش غرفت
جايعت بطكرة
د  /دمحم صانً
جايعت جٍجم
د /رابخ ضعٍذي
جايعت باتُت
د /بٍ دًسة دىرٌت
جايعت انقهٍعت
د /بىيُجم فىزي
جايعت عُابت
د  /بٍ صىٌهخ نٍهٍا
جايعت قانًت
دَ /ادٌت دغاظ
جايعت باتُت
د /يرٌى بىدوخت
جايعت انبهٍذة
د ٌ /خهف ضهٍم
جايعت وهراٌ

جايعت تهًطاٌ
جايعت انطارف
جايعت قانًت
جايعت قانًت
جايعت قانًت
جايعت قانًت
جايعت قانًت
جايعت قانًت
جايعت انبهٍذة

جايعت باتُت
جايعت انطارف
جايعت ورقهت
جايعت انبهٍذة
جايعت انطارف
جايعت ضكٍكذة
جايعت قانًت
جايعت قانًت
جايعت ضطٍف
جايعت قانًت

أعضــاء انهجُـت انتُظًٍٍت
د /قرٌذ ضًٍر
د /بىصُىبرة عبذ هللا
د /دىاوضت جًال
د  /بٍ صىٌهخ نٍهٍا
د /زَقىفً فىزٌت
د /بٍ فرداث غسانت
د /بٍ دطاٌ زٌُت
أ /ضرٌذي دمحم انًُصف
أ /دًٍذي يجٍذ
دٌ /خهف ضهٍم

رئٍص انهجُت
إغكانٍــت انًهتقــى:
عضىا
عضىا
عضىا
عضىا
عضىا
عضىا
عضىا
عضىا
عضىا

د /ورَاًَ فىزٌت
د  /بخىظ نًٍاء
د /دبٍع فاتخ
أ /يذبىبً رفٍق
أ /خهىفً ضهٍى
أ /ضعٍذ نعرابت

عضىا
عضىا
عضىا
عضىا
عضىا
عضىا

اضتًــارة انًػاركـــت
...........................................................................
االضى وانهقب.......................................:
إغكانٍــت انًهتقــى:
انتخصص......................................................................................................................:
انىظٍفت.........................................................................................................................:
انرتبت انعهًٍت..................................................................................................................:
انًؤضطت........................................................................................................................:
انهاتف..........................................................................................................................:
انبرٌذ االنكتروًَ.............................................................................................................:
يذىر انًذاخهت................................................................................................................:
عُىاٌ انًذاخهت................................................................................................................:
يهخص انًذاخهت..............................................................................................................:

