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 اإلشكالية
 وىذا والتنمية التطور أمام فيو عائقا أصبحت بشكل ادلعاصرة اجملتمعات يف اجلرمية انتشرت لقد

 : عديدة عوامل عن ناتج االستفحال
 فتحول القيم يف أنساق خلل إحداث يف ادلتسارعة االجتماعية التغريات سامهت جهة من 

 اختالل ذلم خلق وىذا ادلادية بالقيم إىل االىتمام اخللقية الروحية بالقيم االىتمام من الناس
 األفراد بني العالقات واضطراب سوء شكل يف جليا يبدو النفسي الذي وتكيفهم توازهنم يف

 .اآلراء وتعصب وتصلب األفكار
 ازدادت  بل اجلرمية تزايد دور يف والتكنولوجي العلمي التقدم وترية لتسارع كان ثانية جهة من

 فظهرت اجلديدة التكنولوجيا معطيات مع تتكيف وتتعدد كيف عرفت ألهنا وقوة خطورة
 حكرا على تعد مل اجلرمية أن بالذكر  وجدير،(األنرتنات) اإلعالمية اجلرمية الصناعية واجلرمية

 النساء قبل من ترتكب بل أصبحت ، فقط الراشدين على أداؤىا يقتصر ومل فحسب الرجال
 .سواء حد على واألطفال

 وقانون، واجتماع نفس علماء مشارهبم ، دبختلف ادلختصون تعاضد يتطلب اجلرمية من الوقاية إن
 ىذه تلقى وأن ، علمية بطريقة ذلا وسلطط مدروسة تكون متعددة األبعاد ووقاية تكفل برامج ووضع
 . هبذه الظاىرة ادلعنية االجتماعية ادلؤسسات طرف من بتطبيقها التزاما الربامج

 :الملتقى أهداف
 :يلي ما إبراز إىل ادللتقى ىذا يهدف
 . الراىن يف الوقت تطوراهتا سلتلف وتتبع اجلزائري اجملتمع يف اجلرمية واقع 1-
 اجلرمية رلال الباحثني يف من قبل ادلنجزة العلمية والدراسات البحوث عرض 2-
 . اجلرمية من للوقاية قبل ادلختصني من أعدت اليت العالجية الربامج أىم معرفة 3-

 :الملتقى محاور
 اجلزائر يف واجلرمية الطفل: األول احملور
 اجلزائري اجملتمع يف واجلرمية ادلرأة: الثاين احملور
 واجلرمية العقلي ادلرض: الثالث احملور
 للجرمية واالعالمي االجتماعي التناول: الرابع احملور
 يف اجلزائر التكفل وبرامج والعالج الوقاية أساليب: اخلامس احملور



 
 

 :المشاركة شروط
 2017 نوفمرب 19: آجال استالم ادللخصات 
 2017 ديسمرب 02: آجال استالم احملاضر كاملة  
   أن تكون الدراسات ادلقدمة حقلية أو تعتمد على شواىد واقعية
  ادلداخلة تكون مكتوبة خبطsimplified arabic على أن ال يقل عدد . 16  حبجم

.   صفحة20 صفحة و ال يزيد عن 15صفحاهتا عن 
  من تاريخ أسبوعيتم إبالغ ادلعنيني بقبول مداخالهتم بعد قرار اللجنة العلمية للملتقى، خالل 

.  انتهاء ادلدة احملددة إلرساذلا
 Tel (département) :038521856 
 Tel : 0772733150 

 ترسل المداخالت إلى العنوانين التاليين :

 E-Mail Address: karim.friha@univ-annaba.org  

        frihadz@yahoo.fr  
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 المشاركة استمارة
 ....................................................... المشارك واسم لقب

 .......................................................................الهاتف
 .........................................................اإللكتروني العنوان
 ....................................................................... :الرتبة

 .................................................................... الجامعة
 ..................................................... البحث وحدة أو مخبر

 ............................................................ والرتبة الوظيفة
 .......................................................فيه المشارك المحور
 ............................................................ المداخلة عنوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فريحة محمد كريم/د.أ: رئيس الملتقى
 :اللجنة العلمية

 د زعيمي مراد.أ .1
 د شوية سيف االسالم.أ .2
 د عمارة فاتح.أ .3
 د داود معمر.أ .4
 د بوخريسة بوبكر.أ .5
 د جفال عبد احلميد.أ .6
 مناجلية اذلذبة .7
 زرزوين جهبدة. د .8

 
 :أعضاء اللجنة التنظيمية

 بوطوطن زلمد الصاحل.د .1
 زيتوين عائشة بية . د .2
 عليوات مسيحة . د .3
 بوشالغم ىند.أ .4
 أوكيل عتيقة .5
 جغمون أمال .6
 بوزكري ابتسام .7

 


