 :01:0:- 01:11 اجلنعيات بني ثيائية التيػئة االجتناعية ومهافخة
اآلفات االجتناعية ،د /غصالىي وداد ،أ /فين نيصة ،جامعة قاملة.
 :01:81- 01:0: الفعل اجلنعوي التطوعي األىجوي يف اجملتنع اجلصائسي
وثيائية اخلاص /العاو ،..د /قييفة ىوزة ،جامعة أو البواقي.
 : 01:9:- 01:81 ىادي الرتقي وبوادز العنل اجلنعوي يف اجلصائس  ،د/

يومي  82و  82نوفنرب ; 810مبجنع سويداني بومجعة

لوؾيف ضفياٌ ،جامعة ضطيف .8
 :00:11- 01:9: اجملتنع املدىي يف اجلصائس ...أي حطوز وأية فعالية ؟  ،د/
تسيهي حطاٌ ،جامعة الطازف .

اليوم األول :االثهني  82نوفنرب ;810
الفرتة الصباحية
 :12:81- 12:81االفتتاح السمسي  -اليػيد الوطين
نلنة زئيظ امللتكى

اجللطة الجاىية( :قاعة احملاضسات الهربى)
زئيظ اجللطة :أ .د /بلعادي إبساٍيه
 :00:0:- 00:11 تؿوز مكرتح آلليات تفعيل دوز اجلنعيات يف دلال
الوقاية مً املددزات لدى الػباب اجلامعي يف اجلصائس ،د /ابسيعه ضامية،
أ /قازة جَاد ،جامعة أو البواقي.

نلنة عنيد الهلية

 :00:81- 00:0: توظيف اجلنعيات لإلعالو احمللي يف تسضيذ قيه املواطية

نلنة مديس اجلامعة

لدى الػباب اجلامعي ،دزاضة ميداىية على عيية مً بسامج إذاعة اجلصائس مً

اجللطة األوىل( :قاعة احملاضسات الهربى)
زئيظ اجللطة :أ .د /بومَسة ىوز الديً
 :12:9:- 12:81 الفعل اجلنعوي يف اجلصائس :بني التطلعات اخلطابية
واحملددات االجتناعية ،أ .د /بوٍسوو عبد احلهيه ،جامعة عيابة.
 :01:11- 12:9: فعالية احلسنة اجلنعوية يف اجلصائس  ،د /جينلي
بوبهس  ،جامعة قطيطيية . 8

األغواط ،د /بهاي زغيد ،أ /عالل عبد الكادز ،جامعة األغواط.
 :00:9:- 00:81 اضتددامات مواقع التواؾل االجتناعي لتفعيل العنل
اجلنعوي يف اجلصائس ،دزاضة ميداىية بوالية ضطيف ،د /حدادي وليدة،
جامعة ضطيف . 8
 :08:11- 00:9: اجملتنع املدىي...فطاء للنواطية ووجُ آخس للبياء
الدميكساطي يف اجلصائس ،د /زبوح ياضني ،جامعة وزقلة.

 :08:0:- 08:11 البعد االتؿالي للجنعيات يف تسضيذ قيه املواطية لدى
الػباب اجلامعي  ،دزاضة ميداىية على عيية مً مطتددمي مواقع التواؾل

 :0;:11- 0::9: الهػافة اإلضالمية اجلصائسية بني العنل اخلريي والعنل
الطياضي ،أ /ىصازي ضعاد ،أ /عيدود ٍاجس ،جامعة قاملة.
 : 06:41- 06:11مياقػة عامة.

االجتناعي ،أ /ضاحي علي ،أ /حجاز خسفاٌ خري الديً ،جامعة األغواط .
 : 08:81- 08:0: تطوز اجلن عيات يف اجلصائس بني احملطات العنلية

اجللطة الجاىية( :الوزغة :قاعة املكاوالتية)

والكاىوىية  ،أ /عجابي ؾربيية ،أ /ضعايدية حوزية ،جامعة قاملة.
 : 02:01- 03:21مياقػة عامة ،ثه اضرتاحة غداء.
الفرتة املسائية

زئيظ اجللطة :د /محالوي محيد
 :09:9:- 09:81 دوز اجلنعيات يف دعه مػازنة الػباب خلدمة قطايا
التينية يف اجملتنع ،د /آيت طالب ىوزة ،جامعة عيابة.

اجللطة األوىل( :قاعة احملاضسات الهربى)

 :0::11- 09:9: أثس املػازنة يف األىػطة الطالبية على مطتوى الرناء

زئيظ اجللطة :أ .د /بوٍسوو عبد احلهيه

االىفعالي لدى الطالب اجلامعي ،د /حسقاع وضيلة ،أ /عجسود ذلند ،

 :09:9:- 09:81 دوز اجلنعيا ت يف التوعية والوقاية مً رلاطس العيف
بني الػباب ،د /خػنوٌ ذلند ،جامعة باتية.
 : 0::11- 09:9: دوز اجلنعيات يف تأٍيل الػباب وتطويس العنل اجلنعوي
املوجُ للتينية ،د /غول خلطس ،أ /بً فسحات غصالة ،جامعة قاملة.
 :0::0:- 0::11 دوز الربامج املػرتنة للجنعيات يف تأ طري أداء اجلنعيات
يف اجلصائس -قساءة للربىامج االضتػازي املتعدد األطساف يف اجلصائس ،د/
ضاضي ضفياٌ ،جامعة الطازف ،د /ملياىي ىادية ،جامعة عيابة.
 :0::81- 0::0: دوز اجلنعيات يف تسبية الػباب على قيه املواطية –
الوضائل واألٍداف ،د /قسيد مسري ،د /حواوضة مجال ،جامعة قاملة.
 :0::9:- 0::81 العنل اجلنعوي يف اجلصائس وآفام التينية التػازنية،
أ /شويين عبد السشام ،أ /نياؽ حياٌ ،جامعة قطيطيية .8

جامعة قاملة.
 :0::0:- 0::11 دوز اجلنعيات السياضية يف تعصيص قيه املواطية لدى
الػباب اجلامعي ،أ /محوؽ أمساء ،جامعة اجلصائس .8
 :0::81- 0::0: مجعية ؾي اع اليجاح لرتقية الػباب والطفولة ،منوذج عً
العنل الوقائي والتينوي بالوضط الػباىي بوالية قاملة ،د /فسحية عبد
الهسيه ،أ /بوضطخة آمال ،جامعة عيابة.
 :0::9:- 0::81 تونفيل واجلنعيات :فً التكدو االجتناعي  ،د/
بوؾيوبسة عبد اهلل ،جامعة قاملة.
 : 0;:11- 0::9: ميعنات اجمل تنع املدىي ودوزٍا يف تعصيص قيه املواطية
لدى الػباب ،أ /مَية ىؿرية ،جامعة قاملة ،أ /بلػليفي ىوال  ،جامعة
قطيطيية .8

 :0;:0:- 0;:11 واقع احلسنة اجلنعوية يف اجلصائس وآليات تفعيل
دوزٍا يف احمليط اجلامعي ،أ /قسشط زلينة ،جامعة خيػلة ،أ /قسشط

 :01:11- 12:9: العنل اجلنعوي والتيػئة االجتناعية يف ظل العوملة ،أ/
موضاوي دىيا شاد  ،أ /بسناٌ مسيه ،جامعة قاملة .
اجللطة اخلتامية( :قاعة احملاضسات الهربى)

فتيخة ،جامعة ضهيهدة .
 : 06:41- 06:01مياقػة عامة.
اليوم الثاني :الثالثاء  82نوفنرب ;810
الفرتة الصباحية
اجللطة األوىل( :قاعة احملاضسات الهربى)
زئيظ اجللطة :أ .د /قرية إمساعيل
 :12:9:- 12:81 اجملتنع املدىي ودوز الػباب يف تفعيل التينية
احمللية،د /محالوي محيد ،د /بوعصيص ىاؾس ،جامعة قاملة.
 12:9:- 09:00: Communauté des diplômes et université :
د /منامػة زابح ،جامعة قاملةRelations, stratégies et outiles ،
 :12:0:- 12:11 الػباب اجلامعي :االبتعاد أو االحتواء ،ومؤضطات
اجملتنع املدىي ،أ /بوقسيط فاطنة ،جامعة جيجل .
 :12:81- 12:0: تيعينات اجملتنع املدىي يف اجلصائس (واقع
وحتديات)،د /جاٍني عبد العصيص ،أ /خيلف ضَيل ،جامعة قاملة.
 :12:9:- 12:81 دوز احلسنة اجلنعوية يف زعاية الػباب :مً االزجتالية
إىل ثكافة املػازيع،أ /بولصزم عبد احلفيغ ،جامعة قطيطيية .8

زئيظ اجللطة :أ .د /عطوع عنس
 :01:81- 01:0: العنل اجلنعوي يف اجلصائس :بني الفعالية واملعوقات،أ .د/
بوقسة ننال ،أ /بايع زاضو خلدوٌ ،جامعة باتية .
 :01:9:- 01:81 متجّل املواطية ونيفية تفعيلَا يف امليعومة اجلنعوية.
دزاضة ىفطو -اجتناعية على الػباب اجلامعي ،د /بَتاٌ عبد الكادز،
جامعة قاملة ،د /غعباٌ مسري ،أ /جاللة الويصة ،جامعة باتية.
 : 00:11- 01:9: آليات تطويس أداء اجلنعيات وأثسٍا على مسدود
املؤضطات العنومية واحمليط احمللي  ،د /فسحاتي زفيل ،املعَد العالي
لتهويً إطازات الػباب بكطيطيية ،أ /ايديو ليلى ،جامعة خيػلة.
 :00:0:- 00:11 دوز اجلنعيات يف تػهيل الوعي البيئي ،د /ضامل
ىؿرية ،د /محود ضعيدة ،جامعة اجللفة .
 : 00:81- 00:0: الدميكساطية وحكوم اإلىطاٌ نندخل لتخكيل املواطية ،
د /بوضياف الياع  ،أ /بً ىعيجة فازع ،جامعة قطيطيية . 8
 :00:9:- 00:81 االتؿال املؤضطاتي نآلية لتخفيص الػباب اجلامعي
للنػازنة يف العنل اجلنعوي  ،د /دبيؼ فاتح ،أ /بً شزازة أميية ،جامعة
قاملة.
 : 02:11- 00:41مياقػة عامة .
حفل االختتاو وتوشيع غَادات املػازنة .

