
مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعية 
3، نهج املؤازرة - حي الخرضاء1003  تونس

الهاتف : 275 770 71 (216) الفاكس : 247 770 71 (216)
  dg@ceres.rnrt.tn

http:// www.ceres.rnrt.tn
http://www.facebook.com/ceres.tunisie

د. املنصف وناس (تونس) :
د. فوزي بن دريدي(الجزائر) :
د. هادية بهلول (تونس) :
د. عمر النمري (تونس) :
الباحث سامي براهم (تونس) :
أ.د. عبد اللطيف الحنايش (تونس) :
أ.د. عبد الله شمت املجيدل (سوريا) :
د. شبل بدران محمد الغريب (مرص) :
أ.د. رضا سالطنية (الجزائر) :
د.عادل عمران (الجزائر) :
د. عبد الحق الطرابليس(الجزائر) :
د. مصطفى خواص (الجزائر) :
د. عبد الكريم عيل مصطفى (ليبيا) :
د. خديجة حسن جاسم ابراهيم (العراق) :
د. سعيد العبدويل (تونس) :
د. شادلية عبد الله (تونس) :
د. محمد لكريني (املغرب) :
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أستاذ تعليم عايل يف علم االجتامع و املدير العام ملركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعية

باحث يف علم النفس مبركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعية بتونس
أستاذة - باحثة يف علم االجتامع مبركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعية بتونس

أستاذ تعليم عايل يف التاريخ املعارص بجامعة منوبة بتونس

باحث يف الحضارة مبركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعية بتونس 

أستاذ تعليم عايل يف علم االجتامع و مدير مخرب الشباب واملشكالت االجتامعية الجزائر

أستاذ تعليم عايل يف علم االجتامع، كلية الرتبية - جامعة دمشق
أستاذ تعليم عايل يف الفلسفة وعلم اجتامع الرتبية - كلية الرتبية جامعة االسكندرية

استاذ محارض تعليم عايل يف الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سوق هراس- الجزائر

أستاذ يف العلوم السياسية ، املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية - الجزائر

أستاذ يف علم االجتامع ، جامعة عمر املختار - ليبيا
أستاذة مساعدة يف علم االجتامع الرتبوي ، كلية اآلداب - جامعة بغداد العراق

باحثة يف علم اجتامع الثقافة والشباب - جامعة تونس

الجلسة االولـــى : د. هيام الرتيك ود. خالد الحداد
الجلسة الثانيـــة : د. هاجر الجندويب و د. هاجر عرايسية

الجلسة الثالثـــة : الباحث زهري اسامعيل و د. كامل الصيد
الجلسة الرابعــة : د. مصباح الشيباين و د.محمد التومي

الجلسة الخامسة : د. رياض الشعيبي والباحث بشري السويدي

m_ãÿ£^=ÏÜ á–€=Ó‹Ú_œ

أستاذ تعليم عايل يف علم اإلجتامع ، جامعة محمد الرشيف مساعدية سوق هراس - الجزائر

أستاذ يف علم االجتامع ،  جامعة محمد الرشيف مساعدية سوق هراس - الجزائر

أستاذ مساعد يف علم االجتامع جامعة قرطاج ، املعهد الوطني للشغل والدراسات االجتامعية - تونس

 أستاذ يف القانون العام ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،مكناس -جامعة املوىل إسامعيل

يومي  10 و 11 ماي 2018 مبقر املركز
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ي الخضراء -  تونس 3، نهج املؤازرة - 

مؤمترا علميا دوليا

بداية من الساعة التاسعة صباحا

مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية
ي والبحث العلم وزارة التعليم العا

ر الشباب واملشكالت االجتماعية-الجزائر مخ

الجمهورية التونسية

بالشراكة مع

ينظمــــــــــان

بعنوان:



، ي والبحث العلم - كلمة األستاذ سليم خلبوس، وزير التعليم العا

- كلمة األستاذ املنصف وناس، املدير العام ملركز الدراسات والبحوث 
االقتصادية واالجتماعية،

استقبال الضيوف

الخميس 10 ماي 2018
الربنــامج

30.08
00.09

ر الشباب واملشاكل  - كلمة األستاذ  فوزي بن دريدي، مدير مخ
االجتماعية - جامعة الجزائر،

اسرتاحة الفطور 30.13 

الباحث سامي براهم :  " تفكيك خطاب اإلرهاب "

عند الشباب "

أ.د. عبد الله شمت املجيدل  : " ثقافة التسامح يف مواجهة التطرف ونبذ العنف "

" الّتدخل املهني للخدمة االجتامعية يف ظاهرة التطرف  د. عبد الحق الطرابليس :

برئاسة : األستاذة خديجة حسن جاسم ابراهيمالجلسة  الثالثة

50.14
30.14

10.15 

نــقــــــــاش

" استخدام الجامعات املتطرفة دينيا لشبكة االنرتنت 

اسرتاحة قهوة 30.10 

أ. د. املنصف وناس : " الحاضنة الدولية لإلرهاب: تدبّر يف عّينة من الظواهر "

التكفريية العنيفة: املواصفات والعوامل وطرق الوقاية "

أ.د. رضا سالطنية : " الشباب والتطرف: جدلية االستقطاب ومتطلبات املواجهة "

" انخراط الشباب التونيس يف التنظيامت السلفية أ. د. عبد اللطيف الحنايش :

برئاسة : األستاذ شبل بدران محمد الغريبالجلسة  األوىل  

55.09
30.09

10.10 

الجمعة 11 ماي 2018

اسرتاحة الفطور 30.13 

اسرتاحة قهوة 30.10 

اسرتاحة قهوة 30.10 

ورشة عمل  مضيّقة  لصياغة التقرير الختامي (حوصلة فعاليات الندوة: مقرتحات
30.14 الحلول)، إرشاف د.مهدي مربوك، مدير عام مركز األبحاث ودراسة السياسات 12.00 

د. عمر النمري : " شخصية املتطرف: محاولة يف الفهم من منظور نفيس "

د. هادية البهلول : " الشباب والتطرف العنيف: قراءة يف املفهوم ومحاولة 
يف طرح بعض سبل الوقاية من وجهة نظر سوسيولوجية "

برئاسة : األستاذ دارم البصامالجلسة الثانية 
00.11 

20.11 
د. عادل عمران : " دور املجتمع الدويل يف الوقاية من التطرف " 40.11
نــقــــــــاش 00.12

12.00 

د. خديجة حسن جاسم إبراهيم  : " دور املؤسسة الرتبوية يف مواجهة أزمة 
التطرف والتخريب الفكري "

د. سعيد العبدويل : " الشباب والتطرف :بحث يف الدوافع من خالل معطى التغري االجتامعي" 
برئاسة : األستاذ فوزي بن دريديالجلسة الخامسة 

00.11 
20.11 

د.شادلية عبد الله  : " الشباب العريب والتطرف: سياقات الظاهرة وتوظيفها – 40.11
مقاربة سوسيولوجية "

د. محمد لكريني  : " املغرب ومكافحة التطرف " 00.12
نــقــــــــاش 20.12

اسرتاحة قهوة 30.16 

اسرتاحة قهوة 30.16 

د. مصطفى خواص :  " الدولة العربية املعارصة وصناعة العنف واإلرهاب "
أ. د. شبل بدران محمد الغريب : "هل للجامعة دور يف مواجهة ظاهرة التطرف الفكري؟ "

د. عبد الكريم عيل مصطفى :

برئاسة : األستاذ عبد الله شمت املجيدلالجلسة  الرابعة

50.09
30.09

" استخدام الجامعات املتطرفة دينيا لشبكة االنرتنت " 10.10

اختتام املؤمتر وتوزيع الشهادات 00.17 

- كلمة  األستاذ  سفيان السليطي، الناطق الرسم باسم القطب
ي اإلرهاب.  القضائي املختص 
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