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 مقدمة الناشر 

 كلمة مدير ورئيس تحرير 

 الجزائر -مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانية  

إن المؤتمر الدولي االفتراضي "الشباب صناع الغد" يعد طفرة بكل ما للكلمة من معنى، إذ جاء في  
ظرف استثنائي على الصعيدين العربي والعالمي، في وقت يتميز بمشاهدة تغيرات كبرى في طبيعة العالقات  

يقة في طبيعة النظام الدولي الدولية وفي تحوالت موازين القوى العالمية، مما ينذر بحدوث تبدالت جذرية وعم
الراهن والذي يؤشر على انتهاء مرحلة من التاريخ اإلنساني المعاصر، الذي يدين في كثير من تراثه الفكري 
والمادي إلى نتائج الحربين العالميتين السابقتين في القرن العشرين وكذلك فترة الحرب الباردة وسياسة األحالف  

ف وارسو، وما تبعها من سقوط المعسكر الشرقي وانفراد المعسكر الغربي الليبرالي  العسكرية بين حلف النيتو وحل
بزعامة الواليات المتحدة األمريكية لقيادة العالم وفق استراتيجية القطب الواحد، مما كان له كبير األثر أن ينتهي  

السياسية العالمية بما فيها الجغرافيا  القرن العشرين وتستقبل البشرية األلفية الثالثة، وقد تغيرت مالمح الجغرافيا 
السياسية العربية، مما أدى إلى نتائج عكسية في الدول الصاعدة وأثر في سياساتها التنموية إن على المنظور  
القريب أم المنظور البعيد، مما أحدث تغييرات عميقة في الرؤية االستشرافية لعموم البالد العربية، وهذا بدوره  

الم الشباب العربي الذي يمتد من المحيط إلى الخليج والذي يعد المخزون االستراتيجي للدول أثر في طبيعة أح
الدراسات  الغربية ومراكز  الشركات  يكتنزه من قوة شبابية ويد عاملة ومادة رمادية أسالت لعاب  لما  العربية، 

مشاكل بنيوية هيكلية في نسيجها    األوروبية الستقطاب هذه القوة الشبابية إلى القارة العجوز، التي بدأت تعرف
 الديمغرافي واالقتصادي بالرغم من تفوقها التكنولوجي والمادي. 

من أجل ذلك كله جاءت فكرة هذا المؤتمر الدولي ليسلط الضوء على ما تزخر به األمة العربية من  
نوعي والنهضة المنشودة طاقات بشرية شبانية وامكانات علمية وابتكارية متفردة، بإمكانها أن تحدث التغير ال

والتنمية الشاملة، ما إذا توفرت الشروط الموضوعية التي تنسجم وحركة التاريخ وتتناغم وسنن هللا في األنفس  
 وفي اآلفاق. 

المؤتمر كان ناجحا بموضوعاته البحثية وبرؤيته االستشرافية وبعروضه التطبيقية التي سلطت الضوء 
المبتكر والمخترع في مختلف المجاالت الحيوية، رغم ما تعرفه الساحة  على جيل جديد من الشباب العربي 

 الدولية من حروب الجيل الخامس السيبرانية وما فيه من تهديد أكيد ألمن األوطان وأمن اإلنسان. 
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 مدير ورئيس تحرير مجلة الميادين  

الجزائر  للدراسات في العلوم اإلنسانية،  

جعفر يايوش  /د   

 المؤتمر كلمة رئيس 

 بن عبد هللا الصادق االمين،  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد 

 ثم أما بعد،،

السادة والسيدات ..الحضور الكريم ..أرحب بكم جميعا كاًل باسمه ولقبه وكلكم قامات ..أحييكم بتحية أهل  
 الجنة )السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته( 

يتشرف اتحاد الجامعات االفروأسيوية وجامعة ابن النفيس للعلوم والتكنولوجيا ومركز النخبة للبحوث 
والدراسات االستراتيجية وبالتعاون مع العديد من الجهات والهيئات والمؤسسات والمركز الرسمية المشاركة والراعية  

الغد" ويحمل شعار "شباب متمكن الستشراق    بعنوان "الشباب صناعبتنظيم وتنفيذ المؤتمر االفتراضي الدولي  
المؤتمر   هذا  إدارة  في  ونحن  الغد"المستقبل"،  صناع  "الشباب  بعنوان  متمكن    الدولي  شباب  شعار  ويحمل 

الستشراف المستقبل. ونحن في إدرة هذا المؤتمر الدولي تعودنا أن نعمل بكل جهد لتحقيق طموحاتنا وأحالمنا  
لتكون واقعا ملموسا. فالشكر كل الشكر لجميع الشركاء والرعاه وجميع االخوة واالخوات الذين عملوا على انجاح 

تعرض له من عقبات وصعوبات وارجو منكم أن تسمحوا لى أن أتقدم بجزيل   هذا المؤتمر منذ بدايته ونشأته وما
الشكر والعرفان للمدرب الدولي الدكتور راضي الشربيني الذي كان يشغل منصب منسق عام المؤتمر طيلة  

ط الفترة السابقه ولكن قدر هللا سبحانه وتعالى ان تختلف وجهات النظر وينسحب من المؤتمر قبل أيام قليلة فق
وجهده المثمر لنجاح هذا المؤتمر، ولهذا كان حقا علينا أن نتقدم له بجزيل الشكر وعظيم االمتنان على تفانيه  

والشكر موصول لكل القائمين والمسئولين في هذا المؤتمر ولجميع اللجان التى ساندت تنظيم وتنفيذ المؤتمر،  
 تمركم الراقي. فالشكر والعرفان لكم جميعا على تشرفينا بمشاركتكم في مؤ 

 السادة والسيدات .. الحضور الكرام  
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لقد شرفتموني قبل أشهر من االن بتحمل المسئولية رئاسة هذا المؤتمر، ولقد كان تشريفا وتكليفًا، فلم 
تكن المهمة سهلة وكانت المواضيع شائكة ووجهات النظر فيها متباينة. ولكن كنت معتمدا على هللا ثم خبرتكم  

ترضي  ئكم وجهودكم معى ومرونتكم في تقبل الرأى األخر النجاح هذا المؤتمر والخروج بنتائج  وكفاءتكم وعطا 
جميع االطراف وتحقق المصلحة المشتركة للجميع. فلكم الشكر على هذه الثقة ولكم الشكر على هذا الدعم ولكم  

 تى في رئاسة هذا المؤتمر. الشكر على عطائكم وتعاونكم ومرونتكم والتى بال شك ساعدتني كثيرا للقيام بمهم 

 اختالف على المعاصرة المجتمعات  قضايا من األكبر الجزء تشكل الشباب  قضاياواليفوتنا أن نذكر أن  
 والمفكرين واالجتماع النفس وعلماء المربين باهتمام تستأثر  الشباب  ومشكالت  ومستوياتها واتجاهاتها  أنظمتها

  خطيرة،  واجتماعية نفسية ومشكالت  وهموم متاعب  من الشباب  منه يعاني ما بسبب  وهذا انتماءاتهم، تنوع  على
 أنواعها،  بمختلف التنمية جهود  في  والمساهمة واإلبداع العطاء  على  قدرة األكثر االجتماعية  الفئات  من  فالشباب 

 تطمح التي  المشاريع مختلف تجسيد  في استخدامها يمكن  هائلة ثروة يمثلون  مستقبلها ورجال األمة عماد  فهم
 .البالد  إليها

إن هذا المؤتمر هو المؤتمر الدولي االفتراضي االول للشباب والذي جاء في أوضاع سياسية واقتصادية  
جعلت الواحد منا يجتهد ليال ونهارا لوضوع  وصحية صعبه، ولكن الهم الوطني وحالة التيه الذي وصل له شبابنا  

ن القيادة والتنمية وتحمل المسئولية المجتمعية، وأؤكد لكم أننا لم نبيعكم وهنا  حلول وبدائل والتى تمكن الشباب م
في هذا المؤتمر، فأنتم أكثر نضجا بكل ما يدور حولكم، وعليكم كشباب أن تكون تحركاتكم ذات فاعليه وجدوى  

اء بأن أمكانيات  ليس فقط من أجل خدمة بلدكم وانما من أجل خدمة وطنكم العربي الكبير، وإننا على ثقة عمي
وأن هذا المؤتمر قد الشباب العربي من حيث التأهل والحضور المعرفي والوعى االجتماعي ال يمكن تجاهله  

جاء في محاولة أولى للفتت أنظراكم كشباب للقيمة المجتمعية والوطنية واألنسانية والتى تمثلونها، والتى تحدد  
 إنقاذ مستقبلية ألمتكم العربية ووطنكم العربي الكبير.رؤيتكم لدوركم القادم كقيادة منها 

وإنطالقا من هذه الحقائق التى تفرضها علينا هذه القضايا المعاصرة للشباب في المجتمع يأتى هذا 
المؤتمر ليتيح الفرصة للباحثين واألكاديمين لتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة )نفسيًا، إجتماعيًا، إعالميًا،  

.....إلخ( حتى يمكن الوصول إلى نتائج تتيح لنا فهم أفضل للموضوع بما يسمح بالخروج بنتائج تساعد  سياسياً 
 الشباب على خدمة مصالح المجتمع. 

 وكان أهداف المؤتمر :
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 الدولية  المنظمات  في التطوعية المجاالت  في األداء وتحسين  الكفاءة مستوى  رفع .1
 على وتأثيرها العصرية  المتغيرات  أهم على والتعرف وأبعادها المستدامة التنمية مفهوم على الوقوف .2

 .الشباب  فئة لدى التنمية المجتمعية
 إيجاد  أجل من واالجتماعية النفسية مشكالتهم وتحديد  وتقييمها الشباب  قضايا  ونقاش وتحليل تفسير .3

 .التنمية تحقيق بهدف لديهم القيادية القدرات  تنمية حول التصورات  مجموعة من
حول   األبحاث  أحدث  على واالطالع والخبرات  المعلومات  لتبادل الباحثين بين تواصلي فضاء إيجاد  .4

 االجتماعية  اآلفات  من الوقاية و التوعية مجال في الشباب  مع التعامل استراتيجيات 
 دولي تنموي  نموذج إرساء أجل من المعالجة وسبل الوقاية تتضمن عامة استراتيجية بوضع الخروج .5

 .المستدامة التنمية قيادة في الشباب  تميكن ناجح في

أعترف لكم بأن االسبوعين الماضيين كانوا من أهم االسابيع التي مرت علي في حياتي وأصعبها  
شخصيًا، وانما هي تخص المجتمع  التى سأتخذها معكم بمساعدتكم تخصنى أو تخصكم    إن لم تكن القرارات 

الدولي بأسره، وكان مطلوبًا منا نحن المشاركون في هذا المؤتمر الدفاع عن كثير من المجتمعات الغير  
موجوده بهذا المؤتمر وأن نضع األسس واللوائح المنظمة لهذا المؤتمر للخروج بأفضل النتائج والتوصيات  

ولم تكن المهمة سهلة فقد كان هناك الكثير من  لعصر الحديث  التى تتوافق مع متطلبات الشباب في هذا ا
التباينات في االداء وكان المواضيع شائكة ومتشعبه، ولكنني في نفس الوقت كنت مطمئنًا ألن من يحضرون  
هذا المؤتمر هم أفضل الخبراء المتخصصين في مجال قضايا الشباب والتنمية على المستوى العالمي ونحن  

 س األمل ونحمل نفس األحالم بالمستقبل الجميل األفضل ألنبائنا.جميعا نحكل نف 

لقد حقق هذا المؤتمر الكثير من االنجازات وأؤكد لكم أيها السيدات والسادة الحضور بأن التاريخ  
 سيكتب عن ما أنجزتموه في هذه المدة القصيرة من عمل رائع. 

جده واجبا وحقا علي فأود أن أتقدم بالشكر  واسمحوا لي أيها السيدات والسادة أن أتقدم بشكر خاص أ 
لي   المستمر  دعائها  الغالية على  لوالدتي  والتقدير عليا  بالتوفيق،والعرفان  لى  الدائمه  فقد كان    وتمنياتها 

لدعائها األثر الكبير في تيسير حياتي وأموري جميعها، لتعذرني إلنشغالي عنها خالل االسبوعين الماضيين  
تمكن أن أكون قريبا منها وأبر بها بما تستحقه مني، كما أقدم شكري وعرفاني لوالدي  بأمور المؤتمر فلم أ

الذي كان وال يزال السد والسند لي برغم ما مر به من ظروف صحية صعبه إال أنه كان دوما ينصحني  
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دير  يوجهني ويدعمني ويقف بجانبي كتفا بكتف فلهما مني الشكر كل الشكر مع دعائي إلى هللا العلي الق
 بأن يرزقهما الصحة والعافية والعمر المديد وأن يوفقني أن أبر بهما وأقوم بواجبهما. 

وفي ختام كلمتى هذه، أود أن أهنئكم جميع على نجاح هذا المؤتمر، وأن أهنئ جميع الشركاء 
االفتراضي الدولي  والرعاه وجميع أعضاء المؤتمر مع حفظ االلقاب والقامات..على نجاحنا في إقامة المؤتمر  

التهنئه   أرفع  أن  الخصوص  بهذا  وأود  الشباب،  نصرة  رسول هللا )ص(  قال  وحيث  الغد،  شباب صناع 
الخالصة إلى الهيئة اإلدارية العليا في المؤتمر ولجانها وأعضائها الكرام، الذين عملوا كل ما في وسعهم  

 لتحقيق هذا النجاح الرائع المتميز.. 

 وهللا ولي التوفيق 

 س المؤتمر رئي

 أ/ أحمد محمد الحلو 

 كلمة المنسق العام 

 إن الحمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا،  

 ،،، بعد،ثم أما  

الفاعله التى إن ُأحسن أستغاللها وتنشئتها صارت منطقتنا   يمثل الشباب عماد األمة العربية وقوتها 
 عالميا كما كنا في سابق عهدنا في التاريخ اإلسالمي.  العربية بفضل هللا ووحدة أرضيه ولغته من أقوى األمم  

وفي حقيقة األمر فدور الشباب يظهر في بناء المجتمع، من خالل وعيهم وثقافتهم وقدرتهم الكبيرة على  
تقديم األفضل لبلدهم، كٌل فى مجاله، فالشباب هم السبيل الوحيد لتقدم وأزدهار المجتمع وتحديد هويته وبناء  

بين   العالمحضارته  والقدرة على    .دول  والحيوية  القوة  تتمثل في  “الشباب” عن عدة خصائص  مفهوم  فيعبر 
التحمل واإلنتاج في مرحلة معينة من العمر؛ لذا يجب توجيههم واعدادهم جيدا ووضعهم فى األماكن الصحيحة  

فالشباب هم العمود الفقري للمجتمع وال يمكن االستغناء عنه   .التى تناسب مع قدراتهم وخبراتهم؛ لبناء مجتمعهم
او تهميشه، بل يجب التركيز عليه واالهتمام به وتوظيف طاقاته واستغاللها فى تحقيق التقدم في جميع المجاالت  

   .كالصناعة والزراعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد والتعليم والسياسة

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate                العدد الخاص الثاني                   مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيـة
 2021ديسمبر  2-نوفمبر 3الشباب صناع الغد  المؤتمر الدولي االفتراضي

 

 

لمجتمعات ودورهم في صناعة وبناء الغد كان عنوان المؤتمر "الشباب صناع  وإنطالقا من أهمية الشباب في ا
بحثا قسمت الى سبعة جلسات   36الغد" تحت شعار " شباب متمكن إلستشراق المستقبل" حيث تضمن المؤتمر  

  باإلضافة للجلسة اإلفتتاحية في اليوم األول والجلسة   2021ديسمبر   2 –  1نوفمبر   30على مدار ثالثة أيام 
الختامية في اليوم األخير، ومن الحسن الحظ أن رئيسة اللجنة التحضيرية أمدتنا بعدد من المخترعين بالوطن  
العربي حيث أسحدثت فقرة جديدة في المؤتمر نالت استحسان الحضور وهى االستعانة بالمخترعين من فئة  

بتكاراتهم في أثناء الراحات واألنتقال  الشباب ما بين عمر المراهقة حتى سن الخمسين حيث أستعرض المخترعين ا
بين الجلسات فكانت فقرة المخترعين على مدار الثالثة أيام هي من أفضل وأهم الفقرات والتى ال تقل أهمية عن  
األبحاث التى قدمت أثناء إنعقاد الجلسات والتى كانت بمثابة بادرة أمل لكل الحضور والتى أكدت أن شباب  

 التغيير وبناء مستقبل مشرق بالحياة وااليمان بالل  الوطن العربي قادر على

 منسق عام المؤتمر 
 رئيس لجنة التوثيق 
 د/ أحمد حمدي أبوضيف 

 

 كلمة رئيس اللجنة العلمية 

السادة االعزاء من المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي االفتراضي ) الشباب صناع الغد ( سواء كانوا من المؤسسين  

 المؤتمر ، أو من الباحثين . لهذا 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 وبعد .... 
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أنَّ الشباب ركيزة لكل حاضر ومستقبل وهم من يجب علينا أن نبحث في شأنهم وشؤونهم في مختلف المجاالت         

الفكرية والمعرفية والعلمية واالجتماعية والنفسية والسياسية وغيرها ، فمن خاللهم تبنى األوطان ونحقق اإلنجازات ، هم بناة  

 ليحقق جزء مما نصبو اليه.  المستقبل وقادته ، لذا جاء هذا المؤتمر

وبعد التوكل على هللا وعلى مدار ثالثة أيام من فعاليات المؤتمر الدولي االفتراضي ) الشباب صناع          
الغد ( وبدعم من مؤسسات علمية وجهات فاعلة اقامت هذا المؤتمر وجهات أخرى داعمة له، قدم فيه العديد  

من عشرة مخترعين ، تنوعت البحوث والموضوعات المقدمة ما بين  ( بحث وأكثر  36من البحوث بلغ عددها )
القدرات   واستثمار  األجتماعي  التواصل  مواقع  وتأثير  الشبابي  السلوك  أثار  ودراسة  االستراتيجية  )القراءات 
العمل   الشباب ودوافع ومعوقات  الشباب عن عدد من فعالياتهم وتداعيات هجرة  التحليلية لعزوف  والدراسات 

ي وأهمية التعليم في تقدم الشباب ، واألثار النفسية للظواهر السلبية عليهم ، ودور الدولة والمجتمع واألسرة  التطوع
في تدعيم وتمكين الشباب وغيرها من المجاالت البحثية ، وأهم العالمات المضيئة للمخترعين في أعطاء صورة  

 وضاءة في هذا المجال(

 رئيس اللجنة العلمية 

الساعدى أ.د/ محمد كريم  
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 ديباجة المؤتمر 

 مقدمة 

 انطالقا من القضايا المعاصرة للشباب في المجتمع يأتي هذا المؤتمر ليتيح الفرصة للباحثين واألكاديميين 
لتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة( نفسيا، اجتماعيا إعالميا، سياسيا…..الخ ) حتى يمكن الوصول إلى  

 نتائج 
 المؤتمر: أهداف 

 الدولية  المنظمات  في التطوعية المجاالت  في األداء وتحسين  الكفاءة مستوى  رفع .1
 على وتأثيرها العصرية  المتغيرات  أهم على والتعرف وأبعادها المستدامة التنمية مفهوم على الوقوف .2

 .الشباب  فئة لدى التنمية المجتمعية
 إيجاد  أجل من واالجتماعية النفسية مشكالتهم وتحديد  وتقييمها الشباب  قضايا  ونقاش وتحليل تفسير .3

 .التنمية تحقيق بهدف لديهم القيادية القدرات  تنمية حول التصورات  مجموعة من
حول   األبحاث  أحدث  على واالطالع والخبرات  المعلومات  لتبادل الباحثين بين تواصلي فضاء إيجاد  .4

 االجتماعية  اآلفات  من الوقاية و التوعية مجال في الشباب  مع التعامل استراتيجيات 
 دولي تنموي  نموذج إرساء أجل من المعالجة وسبل الوقاية تتضمن عامة استراتيجية بوضع الخروج .5

 .المستدامة التنمية قيادة في الشباب  تميكن ناجح في
 محاور المؤتمر: 

 .تحديدها) من منظور علمي اجتماعيالقضايا المعاصرة للشباب (مفهومها، تشخيصها،  المحور األول: 

 .أهمية العمل التطوعي في المنظمات الدولية لتعزيز دورهم في القيادة المجتمعيةالمحور الثاني: 
 .المنظمات والمؤسسات الدولية ودورها في تمكين الشباب في القيادة المجتمعيةالمحور الثالث: 
 تكنولوجيا االعالم واالتصال الجديدة ) مواقع التواصل قضايا الشباب المعاصرة في ظل المحور الرابع: 
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 .االجتماعي، الفيس بوك، التويتر، المدونات( وانعكاساتها على سبل تحقيق التنمية
 .تجارب وخبرات الدول العربية والغربية لتمكين الشباب في قيادة التنميةالمحور الخامس: 
واستراتيجيات تتضمن الوقاية وسبل المعالجة الجديدة لمواجهة مختلف  برامج ومشاريع المحور السادس: 

 المشكالت المعاصرة للشباب في المجتمع )مهنية ، أسرية ، اقتصادية، صحية ، اجتماعية، سياسية، فنية(.
 مواعيد عمل المؤتمر :

 2021/  9/   17 بداية استقبال أوراق العمل والملخصات البحثية  
 2021/  11/  5 أوراق العمل والملخصات البحثية  أخر موعد الستقبال

 2021/   11/   15 إعالن برنامج وفاعليات المؤتمر 
 ديمسبر  2- 1نوفمبر /   30 أيام إنعقاد جلسات المؤتمر  

 
 
 

 المشاركة: ضوابط 
الموضوعاتها أو تقدم  تستقبل اللجنة العلمية للمؤتمر ملخصات األبحاث التي تتميز بمعالجات بحثية جديدة 

 : قيًما ونتائج بحثية مضافة في حقل تمكين الشباب في قيادة التنمية المستدامة ضمن المميزات التالية
العربية   أن يقدم الباحث ملخًصا باللغة اإلنجليزية للبحث المكتوب باللغة العربية، وملخًصا باللغة .1

كلمة(، مع ارفاق  200ز الصفحة الواحدة أو ) للبحث المكتوب باللغة اإلنجليزية، على أن ال يتجاو 
 .السيرة الذاتية للباحث في حدود الصفحة الواحدة

 .دقيقة( 20 – 15يرسل الباحث عرض مشاركته بطريق البوربوينت على أال تتجاوز مدة العرض ) .2
ان تشتمل الصفحة األولى من البحث أو ورقة العمل، على اسم المؤتمر والجهة المنظمة له، والعنو  .3

 .كامال، واسم الباحث، والدرجة العلمية، والبريد اإلليكتروني بدقة، ورقم الهاتف
 شاملة والمالحق حجم A 4البحث المقدم خمسة وعشرين صفحة إال يتجاوز  .4
نوع الخط باللغة االنجليزية:   14بحجم    Simplified Arabic: باللغة العربية: نوع الخط باللغة .5

Times New Roman   12بحجم  . 
 .سوف تنشر وقائع المؤتمر عبر الصفحة الرسمية للمؤتمر وصفحات الشركاء الرسمية .6
وحسب شروط  يتحمل الباحث أجور النشر في حال قبول بحثه للنشر في أي مجلة جامعية معتمدة  .7

 .مجلة الجامعة المشاركة في المؤتمر
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محاور   مراعاة سالمة اللغة، ومعايير المنهج العلمي، مع الحرص على الفكرة اإلبداعية ضمنمع  .8
 .المؤتمر

الملخصات المقبولة   جعة ملخصات األبحاث فور استالمها، وُتعلم أصحاب اتقوم اللجنة العلمية بمر  .9
 .بذلك وتدعوهم إلنجاز بحوثهم للمشاركة في المؤتمر

 الداعمة والمشاركة في المؤتمر: العلمية الهيئات 
 أتحاد الجامعات االفروأسيوية  .1
 كلية الحقوق والعلوم السياسية  -جامعة تبسة الجزائر .2
 تركيا   –جامعة ابن النفيس للعلوم والتكنولوجيا   .3
 قار ذي أقسام – الكاظم اإلمام جامعة .4
 مركز النخبة للبحوث والدراسات  .5
 بالجزائر   -اإلنسانية  مجلة الميادين للدراسات في العلوم  .6
 المديرية العامة لتربية ذي قار .7
 الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق االنسان بالجزائر  .8
 تركيا   –أكاديمية مشكاة للتدريب واالستشارات اسطنبول  .9

 موسسة تاجر للتعاون واالستثمار  .10
 الملتقى الدولي للشباب بالسويد  .11
 ت مؤسسة نحو الهدف لتنمية المهارات البشرية واللغا .12
 والتنمية  للتدريب  السحاب  مؤسسة .13
 الكويت  -مركز افيرويس انسباير لتنظيم المؤتمرات  .14
 مركز أبابيل للدراسات االستراتيجية  .15
 أكاديمية إبداع للتدريب والتنمية والتطوير  .16
 بالمغرب   أكاديمية عالء الدين للتدريب الخاص  .17

 الفهرس

 الصفحة  الموضوع أسم الباحث   م 
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عبدهللا  أ. م. د/ أوان  - 1
 محمود الفيضي 

قراءات في استراتيجيات الوقاية والعالج لظاهرة السلوك 
 االجرامي عند الشباب دراسة تحليلية قانونية 

 

استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي ومدى  د / خمائل زيدان خلف - 2
 تعرضهم لمخاطر التنمر االلكتروني 

 مي االنستغرام دراسة ميدانية على عينة من مستخد 

 

 محمود  د/ ياسر .م.أ 3
 المكدمي وهيب 

 للفعاليات  الشباب  ممارسة عزوف ألسباب  تحليلية دراسة
 الرياضية 

 

 لفتة عدنان د/أ.م . 4
 منان 

اعتماد الرياضيين على صحافة البيانات في تنمية الثقافة 
 الرياضية في أوساط الشباب 

 

د/ أحمد حمدي   5
 أبوضيف 

الحضارة في ظل غياب الهوية العربية بحروب أهمية معنى 
 الجيل الرابع، وسبل استعادة الهوية العربية السليمة للشباب 

 

د/ رانيا الصاوي عبده   6
 عبد القوي 

 دوافع ومعوقات العمل التطوعي لدى الشباب الجامعي 
  6) دراسة ميدانية على عينة  من الشباب الجامعي بجامعة 

 أكتوبر( 

 

أثر مواقع التواصل االجتماعي في التحصيل الدراسي لدى   محسن شنيار أ/ زكاء  7
 طلبة جامعة سومر من وجهة نظرهم 

 

الشباب والتعليم) نحو رشد منهجي إلصالح التعليم في   د/ موسى حبيب  8
 المجتمع العربي( 

 

أ/ شيماء ياس خضير   9
 العامري 

لظاهرة االثار النفسية واالسرية لتعاطي الشباب المعاصر 
االنتحار بين التحلل االقتصادي والجهل االجتماعي )دراسة 

 مجتمعية( 

 

  انواع الطالق و احكامه في االسالم  أ/ ميادة سالم علي  10

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate                العدد الخاص الثاني                   مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيـة
 2021ديسمبر  2-نوفمبر 3الشباب صناع الغد  المؤتمر الدولي االفتراضي

 

 

  ظاهرة الطالق وأثارها السلبية على األسرة  أ/ اسراء شرشاب عايد  11

)محافظة ذي قار أنموذجًا الطالق وأثره على المجتمع العراقي  أ/هدى جواد كاظم  12
2004 -2010 ) 

 

 محمد  علي ُعال د/ 13
 الحوثي 

 التنمية تحقيق في ودوره والمعرفي الثقافي  التصحيح استراتيجية
 المستدامة

 

  أهم المشاكل االجتماعية المعاصرة للشباب في المجتمع العربي د/ سيدة مهبارة بيضاء  14

أ/ محمود أنور محمد  15
 زايد 

  وخبرات الدول العربية والغربية لتمكين الشباب تجارب 

أ.م. د. نيرفانا حسين   16
 الصبري 

منظمات المجتمع المدني ركيزة فاعلة في دعم المشاركة  
 التطوعية للشباب لتحقيق االنتماء  

 دراسة ميدانية للمجتمع المصري      

 

د/ الهام معتصم   17
 البشير بانقا 

توظيف الفن في ثورة   السودانية)دور الشباب في بناء األمة 
 المجيدة( 2019ديسمبر

 

 بخيت  د/ سكينة 18
 الحسن 

 دراسة   والبطالة الفقر مشكلة لحل الشباب  في االستثمار
 وصفية  تحليلية

 

أ/ حكيمة   19
 الحجار   الحسان

  الوظائف التنفيذية مفتاح للنجاح في المستقبل 

الشباب للعمل التطوعي أثناء األزمات وعالقته  مستوى ممارسة  أ/ فاطمة منصور فرج  20
 باكتسابهم مهارات القيادة المجتمعية 

 

  إدارة المعرفة لبناء النموذج التنموي اإلبداعي للشباب  د/ محمد محمود فندي  21

  أس المال البشري التنمية المستدامة ور  عجيل وهيب أ/ على  22
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 التقرير الختامي  

وقبل أن نختم يجب أن نعرض بعض األحصائيات التى تلخص عمل المؤتمر قبل إنعقاد جلسات وحتى  
 تاريخة وهي كاالتى: 

  14حتى تاريخه:  2021/   8/  20إجمالى عدد االجتماعات من بداية تكوين المؤتمر بتاريخ  -1
 اجتماع 

 عضوا   52إجمالي عدد اعضاء اللجان :  -2
عضو منهم المنسق العام السابق ولجنتي التنسيق والمتابعة   15ستبعدين من اللجان : اجمال عدد الم -3

 واالعالم 
 بحث   36إجمالى عدد الباحثين المتقدمين بأبحاث داخل المؤتمر :  -4
 شهادة  271إجمالي عدد شهادات حضور المحاضرات على هامش المؤتمر :  -5
 شهادة  116إجمالي عدد الشهادات الحضور في اليوم االول :  -6
 شهادة  147إجمالي عدد شهادات حضور اليوم الثاني :  -7
 شهادة 264اجمالي عدد شهادات الحضور لليوم الثالث :  -8
 صورة  152إجمالي عدد صور تصوير توثيق اليوم االول للمؤتمر :  -9

 صورة  131إجمالي عدد صور تصوير توثيق اليوم الثاني للمؤتمر :   -10
 صورة  150الث للمؤتمر : إجمالي عدد صور تصوير توثيق اليوم الث -11

الذي وافق على   مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيةوفي الختام تتقدم إدارة المؤتمر بالشكر للسيد رئيس  
نشر بحوث المؤتمر، بل وزاد من كرمه في نشر كتيب المؤتمر الذي يتضمن الملخصات البحثية لألبحاث  
بالشكر الى السيد رئيس مركز النخبة الذي أمد لجان   بالمؤتمر كما تتقدم إدارة المؤتمر  إلقيت  المقبولة التى 

ين أضافوا الكثير من المالحظات الهامة عند تحكيم  المؤتمر بنخبه من األستاذه األكاديمين المتخصصين الذ 
الملخصات البحثية، بل كانت إضافتهم أهم عند إنعقاد الجلسات المؤتمر وإدارتهم للجلسات كرؤساء وأخص  

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate                العدد الخاص الثاني                   مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيـة
 2021ديسمبر  2-نوفمبر 3الشباب صناع الغد  المؤتمر الدولي االفتراضي

 

 

بالذكر منهم رئيس اللجنة العلمية ذا الهمة العالية الذي ظهرت حنكته في إدارة اللجنة العلمية، كما ال يفوتنى  
لشكر لكل من رئاسة جامعة االمام الكاظم أقسام ذي قار لتقديم الشهادات للباحثين وكذلك الجمعية  أن أتقدم با

الوطنية للحقوق االنسان على تقديمها للشهادات العضاء اللجان المختلفة بالمؤتمر والشكر كذلك موصول  لكل  
من ظروف صعبه حتى خرج بشكل  أعضاء اللجان والباحثين والمخترعين والحضور فرغم أن ذلك المؤتمر عاني  

الحالى المتميز الذي ال يمكن أن تخيله أنسان أفضل من ذلك، نظرا ألن ذلك المؤتمر تعرض لمحاولة سرقته 
من مؤسسات دولية وشخصيات ذوي مكانه دولية عدة مرات إال أننا إدارة ولجان تصدينا لهم وصبرنا وصمدنا  

 يكون نال رضى الجميع.  حتى أظهره هللا بهذا الشكل الذي أتمنى أن

 

 

 التوصيات

 خرج المؤتمر بعدد من التوصيات المأخوذة من البحوث المقدمة وما هدف اليه هذا المؤتمر وهي االتي : 

يركز المؤتمر وكافة اعضاءه على التركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية االجيال السابقة واألجيال الحالية    -1

، واالجيال القادمة، لذا البد أن تكون قضية االجيال الشبابية وغدهم المشرق، ويجب أن نركز ونثبت هذه القضية في  

 السياسية واالجتماعية واالخالقية والدينية وغيرها.    وجدانهم وفكرهم وحياتهم بمختلف مجاالتهم 

استثمار وتنمية الطاقة الشبابية من خالل التنمية المستدامة وتطوير قدراتها ووضع كل شخص في مكانه المناسب -2

  وتطوير مهارات االشخاص في المجاالت التي يرغبون فيها من خالل اقامه المنصات والقاء المحاضرات في المجاالت 

 العلمية والمعرفية كافة. 

توفير فرص عمل للشباب من خالل تمكينهم في الحصول على هذه الفرص بطرق مباشرة أو عبر االنترنيت مثل  - 3

 العمل في الترويج والتسويق والتصميم واالنتاج االعالمي 

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate                العدد الخاص الثاني                   مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيـة
 2021ديسمبر  2-نوفمبر 3الشباب صناع الغد  المؤتمر الدولي االفتراضي

 

 

تطوير قدراتهم من خالل تقديم  مساندة الدولة للشباب ووقوف منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية لدعم الشباب و -4

التسهيالت المختلفة لهذه الفئة ، والبد على الدولة من أن تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب والتقليل من البطالة،  

وضرورة اهتمام الجهات المعنية بفئة الشباب بتقديم برامج وخطط إرشادية إلبراز هوية الشباب الفاعل و خفض سلوك غير  

 . الجيد لديهم

اختيار النخب المتميزة من الشباب وتنمية قدراتها في المجاالت التي يبدعون بها والتركيز على من لديهم طاقات أبداعية  -5

 وخاصة من الشباب المخترعين من أبناء الوطن العربي . 

موضوعها)  المساهمة في نهضة علمية شبابية عن طريق المؤتمرات وندوات والورش الدولية والوطنية، ويكون    -6
الشباب والتعليم(. ووضع برامج خاصة لتوعية وتوجيه الشباب من خالل هذه المؤتمرات والندوات والورش ،  
وتشجيع الشباب وتحفيزهم على حضور الندوات والدورات والمحاضرات االلكترونية والحضورية من خالل تقديم  

ى أهمية الصحافة واألعالم في دعم الشباب شهادات تقديرية وكتب شكر وهدايا وجوائز مختلفة والتركيز عل
 بمختلف توجهاتهم وقطاعاتهم .
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