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 :اإلالتقى  إشكاليت

خش مشادف ملإظعاث إلعادة التربيت وئعادة الخأهيل وهي عباسة لا  اسجبغ مفهىم ئعادة التربيت بمفهىم السجن ،الزي هى 

فا لم ًىن من كبل ،وئهما حاء بعذ  عن مشاهض للخىفل والتهزًب والخأهيل الزي ًشججى من وسائه ئعادة إلادماج ،وهى ـو

الح مدل فىشة الضحش والشدع ،وججاوصث سظالت السجن  مشاخل من الىفاح والخعىس ،لخدل بزلً "فىشة التهزًب وإلـا

ج أهبر عذد ممىن من هضالئه ئلى مجشد و  كاًت املجخمع من الخاسحين على هظمه ئلى املعاهمت ئًجابيا في جلذم املجخمع بخخٍش

الخين حعميا وعلليا الظخعادة أماهن هم في عمليت إلاهخاج في املجخمع الخياة العمليت مهيئين مهىيا وثلافيا واحخماعيا ،ـو

ت والخأهيليت والعالحيت وغيرها وبالىظش ئلى ول  ،وبزلً حغيرث مهام مإظعت السجن بل حعذث وجىىعذ بين ألامىيت والتربٍى

ىظمىن جلً املهام  لالياثهزه املهام ًدبادس ئلى ألارهان حعاٌؤ خٌى  التي ًدىم بها اللائمىن على مإظعاث السجىن ٍو

ت في هفغ الىكذ ،ومن ثم الىفىؿ اللاهىهيت التي جىظم الخياة من  املىىظت جمعىن بين املهام ألامىيت مثال والتربٍى بهم ٍو

وساء اللضبان وهىع الخىفل الىفس ي والاحخماعي املخاح في ظل الففت ألامىيت للمإظعت بالذسحت ألاولى ،وجديذ للسجىاء 

ن وحعاهم في التهزًب والخأهيل ،وهزلً ًخم الدعاٌؤ خٌى عالكت مإظعت السجن بمخخلف املإظعاث  الخعليم والخيٍى

الاحخماعيت ألاخشي وما جلذمه فعال للمجخمع ،وبالخالي ًدم لىا الخعشق ئلى مفير السجىاء الزًن ًخم جيىنهم وجأهيلهم في 

جدٌى دون جدليم رلً ، السجن بعذ إلافشاج عنهم وهيفيت ئعادة ئدماحهم في الىظغ العائلي واملنهي وما العىائم التي 

جي  أٌعىد ئلى مجشد أظباب شخفيت أم عىائم مديعيت وكاهىهيت وجىظيميت في ظل جللق فشؿ العمل ختى لخٍش

الجامعاث ،لزلً هدعاءٌ هزلً عن الذوس الهام الزي جلعبه املفالح الخاسحيت إلداسة السجىن وئعادة إلادماج الاحخماعي 

ت وبعذ أمني ،وحىدها أهثر للمدبىظين ،وبزلً جبرص مإظعاث السج يت جشبٍى ىن املخعذدة همشافم احخماعيت راث خفـى

من ضشوسة ولىنها بليذ بعيذة عن مجاٌ البدث العلمي ئال هادسا وهى سبما ما ٌعيم جعىسها الزي ًجب أن ًإخز في 

ياث ألامىيت ملإظعاث السج ياث الثلافيت والخىظيميت لجماعاث السجىاء والخفـى ىن ورلً ما الخعبان الخفـى

 دفعىا ئلى ظشح الدعاؤالث الخاليت :

 مإظعاث السجىن همشافم احخماعيت ؟ -1

 هي ألادواس التي جلىم بها مإظعاث السجىن ؟ ما-2

لالياث والىفىؿ اللاهىهيت التي جدىمها وحعاعذ اللائمين عليها على ضمان مخخلف ألادواس سغم جضاسبها أخياها  هي ما-3

 ؟

مت من خالٌ الخىفل هي عالكت  ما-4 مإظعاث السجىن باملإظعاث الاحخماعيت ألاخشي ودوسها في مداسبت الجٍش

  ؟باملجشمين

 هى دوس مإظعاث السجىن في ئعادة إلادماج الاحخماعي واملنهي للمفشج عنهم ؟ ما-5

ياث ظييىلىحيت هىذظت ألاوظاط املغللت؟ ما  -6  هي خفـى

 

 



 :للملتقىاإلاحاور ألاساسيت -

 خيت (ٍالسجن واملإظعاث العلابيت )هظشة جاس جعىس -

 ضشوسة جىاحذ السجن همإظعت احخماعيت والىفىؿ اللاهىهيت املىظمت لعيرها  -

ت،العالحيت ،إلادماحيت، ......( -  مهام مإظعت السجن )ألامىيت ،الخأهيليت ،التربٍى

املسجىن ،اججاه عائالث السجىاء ،اججاه الذولت املجخمع ،اججاه  الالتزاماث والذوس الاحخماعي ملإظعت السجن )اججاه -

)....، 

 عالكت مإظعت السجن باملإظعاث الاحخماعيت ألاخشي .-

 ظييىلىحيت هىذظت ألاوظاط املغللت. - 

 :اإلالتقى أهذاف -

جلليق الهىة بين الباخثين في علم الىفغ وعلم الاحخماع ومإظعاث السجىن ،وجلٍشب الىاكع السجني ئلى البدث -1

 العلمي .

  .الخعشف على مخخلف الضىابغ اللاهىهيت التي جدىم السجىن همإظعاث احخماعيت ،وجىظيم الخىفل املخعذد بالسجىاء-2

 ئللاء الضىء على مخخلف الىظم التي ًمش بها السجىاء وإلاحشاءاث املخخزة لفالح ئعادة جأهيلهم وئعادة ئدماحهم .-3

 ت في مإظعاث السجىن وكشاءتها من حاهب داللتها ومفعىلها الىفس ي .الخففيل في بعض املفعلخاث املخذاول-4

ت -5 فخذ هلاػ بين ألاوادًميين والباخثين واملهخمين بمإظعاث السجىن واللائمين عليها وجبادٌ الخبراث امليذاهيت والىظٍش

 والاظخفادة من إلاخفائياث بغيت فهم ظىاهش مثل حعذد الجشائم والعىد إلاحشامي .

 ت ئمضاء اجفاكياث مع اللعاعاث راث الاهخمام بالسجىن والعلاب وئعادة التربيت والخأهيل وئعادة إلادماج .مداول-6

ا -7 ت للعلبت لخىظيع  معاسفهم الى مجاٌ علم الىفغ العلابي وئعادة التربيت الزي ٌؽيل مجاال خيٍى ئجاخت الفـش

 الظديعاب الىثير منهم همماسظين هفعاهيين في املعخلبل .

 لفئاث اإلاعىيت بالتظاهرة :ا-

 أظاجزة -1

 باخثىن -2

 ظلبت -3



 فئاث أخشي :) أخفائيين مماسظين ،كضاة ،مدامين (-4

 : مهمت جواريخ

01/03/2018آخش أحل الظخلباٌ املذاخالث واملت هى ًىم   

خ إلاحابت على املذاخالث امللبىلت هى ًىم  22/03/2018جاٍس  

 

 1جامعت باجىت -والاجتماعيتبكليت العلوم ؤلاوساهيت  2011/ أفريل 11/11جاريخ ومكان اوعقاد التظاهرة العلميت:  

كليت آلاداب والفىون( -) قاعت اإلاحاضراث الحاج لخضر    

 : اإلاشاركت شروط

ىفي خضىس مخذخل واخذ. اثىينًجب أن ال ًخعذي عذد املؽاسهين   ٍو

  عشضها ظبم كذ جيىن  ال أن و املزوىسة املداوس  اخذ ضمن املذاخالث جيىن  أن ًجب

 .أخشي  حهت في

  .الفشوعيت آو العشبيت باللغت املذاخالث جلذم أن ًمىن

  .للملخلى العلميت الهيئت كبل من املذاخالث جدىيم ًخم

 WORD ملف في الفشوعيت و بالعشبيت بملخق مشفلت املذاخالث جشظل

  أهم و املخبع، املىهج إلاؼياليت، : الخاليت العىاـش على امللخفاث جدخىي  أن ًجب

 .الىخائج

. 14 حجم    "ARABIC TRANSPARENT" املذاخالث بالعشبيت بخغ     جىخب 

. 12 حجم    "TIME NEWS ROMAN" بخغ بالفشوعيت املذاخالث جىخب 

وجدترم ألاخالكياث العلميت واملهىيت.   APA    املذاخالث ًجب أن جلتزم بلىاعذ 

 : للمشاركين اإلااليت اإلاساهمت

 دج 5000والىفعاهيين واملخخفين في كعاعاث أخشي   املىظفين الذهخىساه ظلبت و الباخثين ألاظاجزة -



  .دج 2000 مىظفين الغير الذهخىساه ظلبت -

 املؽاسهين. عاجم على إلاكامت و الىلل جياليف -

 لجىت إدارة التظاهرة العلميت: -

 .(1ضيف عبذ السالم ) رئيس جامعت باجىت ألاستار الذكتور : ملتقىالرئيس الشرفي لل -

 عمر بوقصت. ألاستار الذكتور : اإلاشرف العام -

 .بركو مسوز ألاستارة الذكتورةالعلميت: رئيس اللجىت -

 .مختار كربال ألاستار رئيس اللجىت التىظيميت: -

 اللجىت العلميت: -

 اإلاؤسست الرجبت الصفت الاسم واللقب الرقم

 الخاج لخضش 1 حامعت باجىت أظخار الخعليم العالي اسئيع مضوص بشوى 01

ان وهاط 02 الخاج لخضش 1 حامعت باجىت أظخار الخعليم العالي عضىا امٍض  

الخاج لخضش 1 حامعت باجىت أظخار الخعليم العالي عضىا عمش بىكفت 03  

الخاج خضش 1 باجىتحامعت  أظخار الخعليم العالي عضىا بن فليغ خذًجت 04   

 الخاج لخضش 1 حامعت باجىت أظخار الخعليم العالي عضىا حبالي هىسالذًن 05

 2حامعت كعىعيىت أظخار الخعليم العالي عضىا هشبىػ عبذ الخميذ 06

 حامعت البليذة أظخار الخعليم العالي عضىا ظىاهشي العاهش 07

 2حامعت ظعيف  أظخار الخعليم العالي عضىا جيغليذ ـالح الذًن 08

 2حامعت ظعيف  أظخار  الخعليم العالي عضىا علي لىهيغ 09

 حامعت عىابت أظخار  الخعليم العالي عضىا بىفىلت بىخميغ 10

 حامعت البليذة أظخار  الخعليم العالي عضىا معخىق  حماٌ 11

الخاج لخضش 1 حامعت باجىت أظخار مداضش "أ" عضىا بىعىن الععيذ 12  

الخاج لخضش 1 حامعت باجىت أظخار مداضش "أ" عضىا بىخىفاوي ظاسق  12  

 حامعت بعىشة أظخار مداضش أ عضىا كش ي الهام 13

 حامعت حيجل أظخار مداضش "أ" عضىا بىلفلفل بشاهيم 14

 حامعت  بعىشة أظخار مداضش "أ" عضىا حىادي ًىظف 15

 أهشاط حامعت  ظىق  أظخار مداضش "أ" عضىا ؼٍشً مفعفى 16

الخاج لخضش 1 حامعت باجىت أظخار مداضش "أ" عضىا صغيؾ وسدة 17  

الخاج لخضش 1 حامعت باجىت أظخار مداضش "أ" عضىا بن ظاهل لخضش 18  

الخاج لخضش 1 حامعت باجىت أظخار مداضش "أ" عضىا أخمان لبنى 11  



الخاج لخضش 1 حامعت باجىت أظخار مداضش "ب" عضىا ؼيىاس ظاميت 12  

 2حامعت ظعيف  أظخار مداضش "ب" عضىا بىسوبت آماٌ 13

 الخاج لخضش 1 حامعت باجىت أظخار مداضش "ب" عضىا ـاخبي وهيبت 14

الخاج لخضش 1 حامعت باجىت أظخار معاعذ"أ" عضىا ظشاس عائؽت 15  

 اللجىت التىظيميت: -

 اإلاؤسست الرجبت الصفت الاسم واللقب الرقم

 الخاج لخضش 1 حامعت باجىت معاعذ أأظخار  سئيعا هشباٌ مخخاس 1

 الخاج لخضش 1 حامعت باجىت ٌ.م.د ظالب دهخىساه عضىا مذاس ي عبذ الىهاب 2

 الخاج لخضش 1 حامعت باجىت باخثت دهخىساه عضىا بن عىعت خليمت 4

 الخاج لخضش 1 حامعت باجىت ٌ.م.دظالب دهخىساه  عضىا بن داللى خعام الذًن 5

 الخاج لخضش 1 حامعت باجىت ٌ.م.دظالب دهخىساه  عضىا العاهش كيرود 8

 الخاج لخضش 1 حامعت باجىت ٌ.م.دظالب دهخىساه  عضىا بؽير مدمذ 9

 الخاج لخضش 1 حامعت باجىت ٌ.م.دظالب دهخىساه  عضىا ؼاًب مدمذ 10

م 10  الخاج لخضش 1 حامعت باجىت ٌ.م.دظالب دهخىساه  عضىا فاظمي مٍش

 الخاج لخضش 1 حامعت باجىت ٌ.م.دظالب دهخىساه  عضىا ؼاًب مدمذ 11

اء 12  الخاج لخضش 1 حامعت باجىت ٌ.م.دظالب دهخىساه  عضىا عالق صهٍش

 الخاج لخضش 1 حامعت باجىت ٌ.م.دظالب دهخىساه  عضىا عباس ي ظمير 13

 : الاجصال
  bouguessa@gmail.comالالكتروويالبريذ 

  0332070371:  الهاجف

 إلالتقى الوطنيبطاقت التسجيل في ا

 الضوابط القانونية) مؤسسة السجن بين االلتزامات االجتماعية و 
ٌ  معلىماث أوليت  املؽاسن الثاوي املؽاسن ألاو

   الاظم واللفب

   الشجبت

   الىظيفت

   املإظعت

   العىىان الالىترووي

   الهاجف

 ............................................................................................................محو اإلاشاركت

 ............................................................. ........................................... ذاخلتعىوان اإلا
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