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البناء  إعادةآليات 
تمع   احلضاري لإلنسان وا
 

عبد الكريم طهاري .د :الرئيس الشرفي للندوة

فلو
ٓ
  مدير المركز الجامعي ا

  :رئيس الندوة الوطنية
ٔ
  هراو خثير.ا

حمد. د: رئيس اللجنة العلمية للندوة
ٔ
  دناقة ا

عضاء اللجنة العليم
ٔ
  : لندوةلة ا

فلو شاللي لخضر.د -
ٓ
 المركز الجامعي ا

فلو خيالي بلقاسم. د -
ٓ
 المركز الجامعي ا

فلو براهمي بلقاسم.د -
ٓ
 المركز الجامعي ا

فلو شيخ عمارة.د -
ٓ
 المركز الجامعي ا

فلو هراو خثير.أ  -
ٓ
  المركز الجامعي ا

فلو الميهوب بوعالم.أ  -
ٓ
 المركز الجامعي ا

مين.أ  -
ٔ
فلو عطلي دمحم اال

ٓ
 المركز الجامعي ا

فلوقروج بولفعة .د -
ٓ
 المركز الجامعي ا

فلو قاسم سعاد.د -
ٓ
 المركز الجامعي ا

فلو سعداوي مريم.د -
ٓ
 المركز الجامعي ا

فلو.د -
ٓ
 بداوي عبد القادر المركز الجامعي ا

فلوبلحماري .د -
ٓ
 البشير المركز الجامعي ا

فلو.أ  -
ٓ
 يحي عبد الحفيظي المركز الجامعي ا

فلو.أ  -
ٓ
 بودهري عبد الرحمن المركز الجامعي ا

فلوبن سالم عبد هللا .أ  -
ٓ
 المركز الجامعي ا

 - 2-سواكري الطاهر جامعة البليدة .د -

 نسيسة فاطمة الزهراء جامعة خميس مليانة.د -

  

  

ن تتوفر في البحث مواصفات البحث العلمي 
ٔ
ا

 صفحة حجم
بما في ذلك الهوامش والمراجع، وال تقل على 

ن يكون البحث المكـتوب باللغة العربية بخط
ٔ
 ا

 لسيرته الذاتية مع عنوان 
َ
رفق الباحث ملخصا

 اتصال للهاتف المحمول والبريد إاللكـتروني وعنوان 
تقبل المداخالت الفردية والثنائية، وال تقبل 

عبر البريد 

  :اللجنة التنظيمية للندوة
 
ٔ
               ذرذاري موسى.ا

ٔ
  زرارقة علي .ا

 
ٔ
                  شرفي بوبكر.ا

ٔ
  سبقاقي مسعودة  .ا

 
ٔ
             جوادي بلقاسم.ا

ٔ
  يحي عبد الحفيظي .ا

 
ٔ
                     زعيلق دمحم.ا

ٔ
  صديقي خوخة.ا

 
ٔ
  هويشر مسعود .د           مسعودي زينب.ا

  :شروط تقديم البحوث للندوة
 * 
ٔ
حد محاور ا

ٔ
 .الندوةن يكون البحث في ا

ن تتوفر في البحث مواصفات البحث العلمي * 
ٔ
ا

 .ومعاييره
ال يكون * 
ٔ
و قدم في ا

ٔ
البحث قد سبق نشره ا

و فعاليات سابقة
ٔ
 .ملتقيات ا

ال تزيد عدد صفحات البحث عن *
ٔ
صفحة حجم 15ا

(A4)  بما في ذلك الهوامش والمراجع، وال تقل على
 .صفحات 08

ن يكون البحث المكـتوب باللغة العربية بخط*
ٔ
ا

(Traditional Arabic)  14ومقاسه   
 .تخضع البحوث للتقييم العلمي*
 لسيرته الذاتية مع عنوان ي*

َ
رفق الباحث ملخصا

اتصال للهاتف المحمول والبريد إاللكـتروني وعنوان 
تقبل المداخالت الفردية والثنائية، وال تقبل *

كـثر من باحثين
ٔ
  .المداخالت التي فيها ا

عبر البريد  PDF يرسل البحث على شكل ملف* 
دناه

ٔ
 .إاللكـتروني الموضح ا

 



لية*  
ٓ
  .التهميش يكون تحت كل صفحة بطريقة ا

  :إاللكـتروني التاليريد بترسل المداخالت على ال
conseilscientifiquessh@gmail.com  

  تواريخ مهمة
   23/11/2019 : قبل تاريخ ترسل المداخالت كاملة

  24/11/2019 :يــوم  الرد على المداخالت المقبولة

موضوع البناء الحضاري لإلنسان والمجتمع من 

المواضيع التي مازالت تثير محاكمات عقلية بين 

زادت حدة . وفكرية معاصرة مدارس سوسيولوجية

طراف 
ٔ
طروحات اال

ٔ
المواقف الفكرية ومحتوى ا

المتجاذبة حوله في ظل اتجاه النظام العالمي الجديد 

نحو القطب الواحد ومحاولة عولمة المعرفة بعد إزاحة 

االتحاد السوفياتي والمنظومة االشتراكية من محور 

االرتكاز في هذا النظام، في الوقت الذي يبقى 

لمان العربي واإلسالمي على هامش التاريخ العا

الحضاري المعاصر، وتتواصل بذلك معاناتهما تحت 

ليات 
ٓ
خر التاريخي والعجز عن امتالك ا

ٔ
شعار ثقل التا

البناء الحضاري باستمرار لفقدانهما للشرطين المعرفي 

فتح ابواب النقاش في هذا الموضوع . واإلنساني

ليلية بحثا عن يتطلب المتابعة السوسيولوجية التح

 تقاسيم الجغرافيا المعرفية المعاصرة والبديلة وكيفية 

  

همية الندوة العلمية
ٔ
  : ا

البحث في القضايا السوسيولوجية  -
 المعاصرة

البحث في المشكالت الثقافية والحضارية  -
 .في المجتمع الجزائري 

هم المتغيرات التي تساهم  -
ٔ
الوقوف على ا

  .في ٕاعادة البناء الحضاري 
هداف الندوة العلمية

ٔ
  : ا

  تهدف هذه الندوة العلمية ٕالى ٕاثراء

البحث العلمي في مجال سوسيولوجيا 

 .المعرفة

  ٕاشراك الطالب الجامعي  في قضاياه

 .  الوطنية المعاصرة من الجانب المعرفي

  ليات البناء الحضاري بما يتوافق
ٓ
ٕايجاد ا

 .مع خصوصيات المجتمع الجزائري 

  العلوم االجتماعية لفت االنتباه ٕالى دور

 .في معالجة القضايا االجتماعية

  

 

سباب طرحها وطرق التعامل 
ٔ
معها، وكذا االستقصاء في ا

  .اعيةهذا الركود، وفشل مشاريع التنمية االجتم

تحتدم النقاشات حول جدوى الشروع في 

مخططات البناء الحضاري التي ستكون محفوفة 

بالمخاطر وبمناوئة مخططة من قبل التحالفات 

كـثر ارتباطا بمشروع 
ٔ
العسكرية العالمية التي صارت ا

ن التدخل السوسيولوجي  .حروب صدام الحضارات
ٔ
كما ا

ال يقتصر على تناول مثل هذه القضايا فهو بتخصصاته 

المختلفة يساهم في بلورة مواقف تحليلية وبنائية 

للسياق الحالي لتوجيه كل العمليات البنائية وتقويمها 

كـثر لإلنسان
ٔ
. وفق المراد الذي يسمح بتحقيق رفاهية ا

ية والفكرية والن لكل تجربة علمية ظروفها التاريخ

القومية الذي يعطي لها خصائصها والطرق التي تتراكم 

 . فيها

  : محاور الندوة العلمية
ول

ٔ
إالطار المفاهيمي للبناء الثقافي : المحور اال

  والحضاري 
والبناء  العلوم االجتماعية:   الثاني المحور 

  الحضاري للمجتمع 
ليات البناء الحضاري في :  الثالثالمحور 

ٓ
ا

المجتمع الجزائري وامكانية التجسيد في الوقت 
  الراهن

  


