جامعـة  8مـاي  5491قاملـة
كليـة العلوو اإلىشاىيـة واالجتناعيـة
قشه عله االجتناع
مبشاهنة خمرب الدراسات االجتناعية واليفشية واألىثروبولوجية
(املركز اجلامعي غليزان)
ييظه امللتقى الوطين حول:

يوو  51أكتوبر  8158مبجنع سويداىي بومجعة

الرئيص الشريف للنلتقى :أ .د /صاحل العقون مدير اجلامعة
رئيص امللتقى :د /مسري قريد
رئيص اللجية العلنية :أ .د ابراهيه بلعادي
رئيص اللجية التيظينية :د /مجال حواوسة

إشكاليــة امللتقــى
تغػن وغكم ٛتعاط٘ املخدرات سٗشاً كبرياً وَ اِتىاوات املفكزَٖ ٔالباسجني ٌعزاً ملا حتىمْ وَ شتاطز
إشكاليــة امللتقــى:
تّدد أوَ اجملتىع ٔاصتكزارٓ ٔوٍعٕوات الكٗي األخالقٗٔ ٛالضمٕكٗ ٛألفزادٓ ،باإلضاف ٛإىل آثارِا املتعددٚ
املتعمك ٛبالضش ٛالعىٕوٗ ٛعم ٜاعتبار أُ اإلدواُ ٖؤثز صمباً يف صش ٛاملتعاطني ٔيف أمناط سٗاتّي االدتىاعٗٛ
فضالً عم ٜاآلثار االقتضادٖ ٛاليت ترتكّا ِذٓ ال عاِز ٚيف بٍٗ ٛاالقتضاد الٕطين.
فالعاِز ٚتتضف بالغىٕلٗٔ ٛالعاملٗ ،ٛفال ٖكاد خيمٕ أ ٙزتتىع وَ آثارِأ ،اُ تباٍٖت أصبابّا وَ زتتىع
إىل آخزٔ ،تكىَ خطٕرِ ٚذٓ العاِز ٚيف كٌّٕا تضٗب الطاق ٛالبغزٖ ٛاملٕدٕد ٚيف أ ٙزتتىعٔ ،بضفٛ
خاص ٛف ٛ٠الغباب وَ ادتٍضني ِ٘ٔ ،بذلك تضٗب دشٞاً غالباً وَ تمك الطاق ٛالبغزٖ ٛاملٕدٕد ٚيف أ ٙزتتىع
وّىا اختمفت درد ٛحتضزٓ ِٔ٘ بذلك تضٗب رأظ املاه البغز ٙالذ ٙتعتىد عمْٗ اجملتىعات يف تٍىٗتّا
ٔتطٕرِا ٔتكدوّا.
ٔ تؤكد العدٖد وَ الدراصات املٗداٌٗ ٛأُ اجملتىع ادتشاٟز ٙعّد يف اآلٌٔ ٛاألخري ٚتٍاو٘ ظاِز ٚتعاط٘
املخدرات خاص ٛبني ف ٛ٠الغباب يف ظن تزادع وؤصضات التٍغ ٛ٠االدتىاعٗ ٛعَ أدا ٞدٔرِا بفعالٗ ٛمما أثز
صمباً عم ٜالٍضل الكٗى٘ ٔاألخالق٘ لألفزادٔ ،بالتال٘ فإُ العاِز ٚمتجن تّدٖداً لمٍضٗر اجملتىع٘ بالتفكك
ٔالتشمن ٌعزاً ملا تعزفْ ِذٓ العاِز ٚوَ تٍٕع ٔجتدد يف عكن تعاطّٗا ٔوتعاطّٗا.
ٔبالتال٘ ،فإُ ِذا املمتك ٜحيأه التعزف عمٔ ٜاقع ظاِز ٚتعاط٘ املخدرات يف اجملتىع ادتشاٟزٔ ،ٙالتٍبْٗ
رتطٕرتّا ٔآثارِا الضمبٗ ٛعم ٜالفزد ٔاجملتىعٔ ،كٗفٗٔ ٛضع األصط املٍاصب ٛلتضىٗي الرباور ٔارتدوات
ارتاص ٛبالٕقاٖ ٛوَ اإلدوأُ ،االصتفاد ٚوَ ٌتاٟر الدراصات املٗداٌٗ ٛيف إعداد بزاور لمتٕعٗ ٛوَ شتاطز
املخدرات ٔحتذٖز الطمب ٛوَ التعزض لآلثار املدوز ٚلمتعاط٘ يف املضتكبن.
لذا ٌدعٕ كاف ٛاألصاتذٔ ٚالباسجني لمىضاِى ٛيف إثزا ٞالٍكاش سٕه وٕضٕع املمتك ٜلمخزٔز بٍتاٟر عمىٗٛ
ٔعىمٗ ٛختدً الفزد ٔاجملتىع.

أهـداف امللتقــى
سٕهى:قضٗ ٛتعاط٘ املخدرات يف اجملتىع ادتشاٟز.ٙ
- 5املمتك ٜفزص ٛل مباسجني لتباده اآلرأ ٞاثزاٞ
الٍكاشامللتقــ
إشكاليــة
- 8التعزف عم ٜالعٕاون ٔاألصباب اليت تدفع باألفزاد إىل تعاط٘ املخدرات ٔاإلدواُ عمّٗا.

- 3الكغف عَ األصباب اليت أدت إىل سٖاد ٚاصتعىاه املٕاد املخدرٔ ٚاملضبب ٛلإلدواُ يف اجملتىع ادتشاٟز.ٙ
- 9التعزف عم ٜاآلثار املختمف ٛلتعاط٘ املخدرات عم ٜأفزاد اجملتىع.
- 1التعزف عم ٜدٔر وؤصضات التٍغ ٛ٠االدتىاعٗ ٛيف ٔقاٖ ٛالغباب وَ تعاط٘ املخدرات.
- 6التعزف عم ٜدٔر ادتاوع ٛيف ٔقاٖ ٛالطمب ٛوَ تعاط٘ املخدرات.

حمــاور امللتقــى
 احملٕر األٔه :رؤٖ ٛوف اِىٗٔ ٛوعزفٗ ٛسٕه تعاط٘ املخدرات
إشكاليــة امللتقــى:
وفًّٕ املخدرات ٔتطٕر تعاطّٗا عاملٗاًاملكاربات الٍعزٖ ٛاملفضز ٚلتعاط٘ املخدرات احملٕر الجاٌ٘ :أصباب تعاط٘ املخدرات يف اجملتىع ادتشاٟزٙ
األصباب االدتىاعٗ ،ٛاالقتضادٖ ،ٛالجكافٗ ،ٛالٍفضٗ...،ٛاخل.
 احملٕر الجالح :آثار تعاط٘ املخدرات يف اجملتىع ادتشاٟزٙ
آثار تعاط٘ املخدرات عم ٜالغباب ٔ ،األصزٔ ،ٚاملزأٔ ،ٚالطمب ٛادتاوعٗني.
 احملٕر الزابع :آلٗات الٕقأٖ ٛالعالز وَ املخدرات
دٔر وؤصضات التٍغ ٛ٠االدتىاعٗ ٛيف الٕقاٖ ٛوَ املخدرات.دٔر املؤصضات األوٍٗ ٛيف وكافش ٛاملخدرات ٔالٕقاٖ ٛوٍّا.دٔر األخضا ٟ٘االدتىاع٘ ٔالٍفضاٌ٘ يف التكفن باملدوٍني ٔإدوادّي.-دٔر الٍٕادٔ ٙادتىعٗات يف التشضٗط ٔالٕقاٖ ٛوَ املخدرات.

شــروط املشاركــة يف امللتقــى
أُ تكُٕ املداخم ٛضىَ أسد ستأر املمتكٔ ،ٜأصٗمٔ ٛمل تكدً أل ٙدّ ٛأخز.ٝوزاعا ٚالغزٔط املٍّذٗ ٛيف إعداد البشٕخٔاملداخالت.ى:
إشكاليــة امللتقــ
األٔ لٕٖ ٛلمىداخالت الفزدٖٔ ٛالدراصات املٗداٌٗ.ٛسذي املداخم ٛال ٖكن عَ ٔ 51ال ٖشٖد عَ  81صفش ٛلتضّٗن عىمٗ ٛالٍغز يف كتاب مجاع٘.بالٍضب ٛلمىداخالت املكتٕب ٛبالمػ ٛالعزبٗ ٛتكُٕ خبط Simplified Arabic :سذي  ،59أوا املداخالتبالمػ ٛاألدٍبٗ ٛتكُٕ خبط Times New Roman :سذي .58
ضزٔر ٚإرصاه املمخط وزفكاً باملداخم ٛكاوم.ٛيف سال ٛاملداخم ٛاملغرتكٖ ٛتكفن املمتك ٜبٍفكات اإلٖٕأ ٞاإلطعاً ملتدخن ٔاسد فكطٔ ،ال ٖتشىن وضارٖفالضفز.
رصًٕ املغارك 1111 :ٛدز بالٍضب ٛلألصاتذ 8111ٔ ،ٚدز بالٍضب ٛلطمب ٛالدكتٕرآ.-لالصتفضار ُٖزد ٜاالتضاه عم ٜالزقي16646658644641 :

تزصن املداخالت عم ٜالربٖد اإللكرتٌٔ٘ اآلت٘:gridsamir@hotmail.fr
houaoussa.djamel@yahoo.fr

مواعيــد هامــة
آخز أدن إلرصاه املمخط ٔاملداخم ٛكاوم 31 :ٛدٕاُ .8158.8158ــى:
دٕٖمٗٛــة امللتق
ٖتي الزد عم ٜاملداخالت املكبٕل 15 :ٛإشكاليأعضــاء اللجنـة العلميـة

أ .د /عضٕظ عىز

داوع ٛقاملٛإشكاليــة امللتقــى :د /بَ عىار ٚستىد

داوع ٛبغار

أ .د /بمعاد ٙإبزاِٗي

داوع ٛقاملٛ

د /بٕصٍٕبز ٚعبد اهلل

داوع ٛقاملٛ

أ .د /واِز فزساُ

داوع ٛقاملٛ

د /سٕأص ٛمجاه

داوع ٛقاملٛ

أ .د /قامس٘ ٖٕصف

داوع ٛقاملٛ

د /وغطز سضني

داوع ٛقاملٛ

أ .د /دبم ٛعبد العال٘

داوع ٛبضكزٚ

د /بّتاُ عبد الكادر

داوع ٛقاملٛ

أ .د /قري ٚإمساعٗن

داوع ٛصكٗكدٚ

د /غٕه رتضز

داوع ٛقاملٛ

أ .د /مسٕك عم٘

داوع ٛعٍابٛ

د /داِى٘ عبد العشٖش

داوع ٛقاملٛ

د /بػداد با ٙعبد الكادر

املزكش ز غمٗشاُ

د /محالٔ ٙمحٗد

داوع ٛقاملٛ

د /خغىُٕ ستىد
دٌ /ادح شتمٕف

داوع ٛباتٍ5 ٛ

داوع ٛاملضٗمٛ

د /قزٖد مسري
د /بَ صٕٖمح لٗمٗا

داوع ٛقاملٛ
داوع ٛقاملٛ

د /بمّٕار ٙاذتاز

داوع ٛوضتػامن

د /صاص٘ صفٗاُ

داوع ٛالطارف

د /صعٗد ٙتٕفٗل

داوع ٛتٗارت

د /وٗمٕد وزاد

داوع ٛقضٍطٍٗ8 ٛ

أعضــاء اللجنـة التنظيمية
د /سٕأص ٛمجاه
د /قزٖد مسري

رٟٗط المذٍٛ
عضٕاامللتقــى:
إشكاليــة

د /بٕصٍٕبز ٚعبد اهلل

عضٕا

د /سٌكٕيف فٕسٖٛ

عضٕا

د /بَ فزسات غشالٛ

عضٕا

د /بَ سضاُ سٍٖٛ

عضٕا

أ /صزٖد ٙستىد املٍضف

عضٕا

أ /محٗد ٙزتٗد

عضٕا

أ /خيمف صّٗن

عضٕا

استمــارة املشاركـــة
االصي ٔالمكب........................................................................... .............................................................................:
إشكاليــة امللتقــى:
التخضط............................................................. .....................................................................................................:
الٕظٗف................................................................... .......................................................................... .............:ٛ
الزتب ٛالعمىٗ..................................................................................................................................................:ٛ
املؤصض.................................................................... ......................................................................................:ٛ
اهلاتف................................................................... ................................................... ......................................:
الربٖد االلكرتٌٔ٘.................................................................... .....................................................................:
ستٕر املداخم.................................................................... .............................................................................:ٛ
عٍٕاُ املداخم...................................................................... ..........................................................................:ٛ
ومخط املداخم.........................................................................................................................................................:ٛ

