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عبد الكريم طهاري .د :الرئيس الشرفي للندوة
فلو

ٓ
  مدير المركز الجامعي ا

  :رئيس الندوة الوطنية
ٔ
  هوب بوعالميالم.ا

  شيخ عمارة . د : رئيس اللجنة العلمية للندوة

عضاء اللجنة العليم
ٔ
  : لندوةلة ا

حمد. د -
ٔ
  دناقة ا

فلو شاللي لخضر.د -
ٓ
 المركز الجامعي ا

فلو خيالي بلقاسم. د -
ٓ
 المركز الجامعي ا

فلو براهمي بلقاسم.د -
ٓ
 المركز الجامعي ا

فلو هراو خثير.أ  -
ٓ
  المركز الجامعي ا

فلو الميهوب بوعالم.أ  -
ٓ
 المركز الجامعي ا

فلو.أ  -
ٓ
مين المركز الجامعي ا

ٔ
 عطلي دمحم اال

فلو.أ  -
ٓ
 يزير جمال 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

فلو.د -
ٓ
 بلحماري البشير المركز الجامعي ا

فلو.أ  -
ٓ
 يحي عبد الحفيظي المركز الجامعي ا

فلو.أ  -
ٓ
 بودهري عبد الرحمن المركز الجامعي ا

فلو.أ  -
ٓ
 بن سالم عبد هللا المركز الجامعي ا

غواط امعةمعاش طيب ج. د -
ٔ
 عمار ثليجي  اال

 -2-جامعة البليدة بلعيد زهرة .د -

غواط امعةجبن عيسى لزهاري .د -
ٔ
  عمار ثليجي  اال

  

  

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

المداخالت الفردية والثنائية، وال تقبل 

  WORD

  :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           زينب مسعودي.ا

  :شروط تقديم البحوث للندوة
 * 
ٔ
حد محاور ا

ٔ
 .الندوةن يكون البحث في ا

ن تتوفر في البحث مواصفات البحث العلمي * 
ٔ
ا

 .ومعاييره
و قدم في * 

ٔ
ال يكون البحث قد سبق نشره ا

ٔ
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*
المداخالت الفردية والثنائية، وال تقبل تقبل *

كـثر من باحثين
ٔ
  .المداخالت التي فيها ا

 WORD+ PDFيرسل البحث على شكل ملف* 
دناه

ٔ
 .عبر البريد إاللكـتروني الموضح ا

 



ت في سياق 
ٔ
ن العلوم االجتماعية نشا

ٔ
على اعتبار ا

شكلت المجتمع 

ت تظهر في البداية كإجراءات 
ٔ
بحيث بدا

  

ستاذ الباحث ربط قضايا 
ٔ
هذا الوضع يفرض على اال

بحوثه بالقضايا االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الذي يتواجد 

حتى يستطيع القيام بمهمة 

صبحت فيه الجامعات 
ٔ
إنتاج المعرفة، في الوقت الذي ا

بعيدة 

نسبيا عن االلتزام بالشروط العلمية العالمية التي تجعل من 

فرغم االهتمام المتزايد على مستوى جامعاتنا بقضية 

داء النشاط 
ٔ
، نلمس ضعف ا

جود 

وفق المقاربات 

حتى تحقق الجامعة 

هدافها المنشودة وتستطيع القيام بفعل إنتاج 
ٔ
الجزائرية ا

المعرفة في حقل علم االجتماع،وذلك حتى يتم تقديم بحوث 

بدورها بتشخيصات دقيقة 

ب 

للمشكالت االجتماعية التي 

  : محاور الندوة العلمية
ول

ٔ
  مفاهيمي ٕاطار  الممارسسة السوسيولوجية  : المحور اال

ارتباط الممارسة السوسيولوجية مدى   :  الثاني المحور 
بالمشكالت االجتماعية التي يفرزها الواقع االجتماعي 

  .الجزائري 

فـــاق  :  الثالثالمحور 
ٓ
   الجزائر فيالممارسة السوسيولوجية  ا

  

همية الندوة العلمية
ٔ
  : ا

في  الممارسة السوسيولوجيةواقع  تشخيص -
 . ةالجامعة الجزائري

همية الدراسات السوسيولوجية في  ٕابراز -
ٔ
ا

جل االجتماعية من كالتمعالجة المش
ٔ
 ا

 . تحقيق التنمية
طرالوقوف على  -

ٔ
النظرية في  مدى مالئمة اال

  .تفسير الواقع االجتماعي الجزائري 
هداف

ٔ
  : الندوة العلمية ا

  تهدف هذه الندوة العلمية ٕالى ٕاثراء البحث

 .سوسيولوجياالالعلمي في مجال 

 رضية محاولة
ٔ
سيس ال

ٔ
ربط ل دمعرفية تمهالتا

بالقضايا االجتماعية  الممارسة السوسيولوجية

 .  المعاصرة

  العلوم االجتماعية في لفت االنتباه ٕالى دور

 .معالجة القضايا االجتماعية

  

 

لية
ٓ
  .التهميش يكون تحت كل صفحة بطريقة ا

  :ريد إاللكـتروني التالي
conseilscientifiquessh@gmail.com  

2019   
2019  

تماع علًما شديد االرتباط بالواقع 

االجتماعي بوصفه موضوعا له، لعل هذا ما زاد من تعقيد 

ن 
ٔ
عملية تحديد مفهوم موحد ومتفق عليه لهذا العلم، كما ا

المشتغلين بهذا العلم هم جزء من هذا الواقع، وهذا ما 

 الممارسة السوسيولوجية

التالي من االنتماءات القيمية 

منقوصة 

نها 
ٔ
وعاجزة حتى على إعطاء تعريف موحد لعلم االجتماع، ال

حيان 
ٔ
ببساطة تعطي تعريفات لعلم االجتماع في بعض اال

جهول، وكذلك تعطي تعريفات قد 

نها لم تستطع إيجاد 
ٔ
تكون جامعة ولكنها غير مانعة إذ ا

تعريف يميز علم االجتماع كعلم عن غيره من العلوم 

وال يبتعد علم االجتماع في الجزائر كـثيرا عن هذه 

اإلشكاليات بل و يتجاوزها إلى إشكاليات تتعلق بظروف 

ت في سياق 
ٔ
ن العلوم االجتماعية نشا

ٔ
على اعتبار ا

شكلت المجتمع  تاريخي كجزء من تكنولوجيا السلطة التي

سمالي الليبرالي،
ٔ
ت تظهر في البداية كإجراءات  الرا

ٔ
بحيث بدا

  .للمعرفة العلمية انضباطية للتحكم، تعمل على إيجاد تراكمية

ستاذ الباحث ربط قضايا  
ٔ
هذا الوضع يفرض على اال

بحوثه بالقضايا االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الذي يتواجد 

حتى يستطيع القيام بمهمة  ممارساتهفيه، و التعجيل بتطوير 

صبحت فيه الجامعات 
ٔ
إنتاج المعرفة، في الوقت الذي ا

بعيدة  العربية بصفة عامة، والجامعات الجزائرية بصفة خاصة

نسبيا عن االلتزام بالشروط العلمية العالمية التي تجعل من 

  .إنتاج المعرفة عملية فعالة وواقعا مجسدا

فرغم االهتمام المتزايد على مستوى جامعاتنا بقضية 

داء النشاط فكرةإنتاج المعرفة العلمية كـ
ٔ
، نلمس ضعف ا

جود العلمي داخل النسق الجامعي الجزائري، لذا البد من و

نظمة إنتاج المعرفة
ٔ
وفق المقاربات -فهم نقدي ال

حتى تحقق الجامعة  -السوسيولوجية النقدية الحديثة

هدافها المنشودة وتستطيع القيام بفعل إنتاج 
ٔ
الجزائرية ا

المعرفة في حقل علم االجتماع،وذلك حتى يتم تقديم بحوث 

بدورها بتشخيصات دقيقة  تساهمسوسيولوجية رصينة 

  .ي يعيشها المجتمع الجزائري للمشاكل الت

ب هل تستجي :على ضوء ما سبق نطرح اإلشكال التالي

للمشكالت االجتماعية التي السوسيولوجية  الممارسة

  .؟الواقع االجتماعي الجزائري  ينتجها

  

لية*
ٓ
التهميش يكون تحت كل صفحة بطريقة ا

ريد إاللكـتروني التاليبترسل المداخالت على ال
conseilscientifiquessh@gmail.com

  تواريخ مهمة
22/11/2019 : قبل تاريخ ترسل المداخالت كاملة

24/11/019 :يــوم  الرد على المداخالت المقبولة

تماع علًما شديد االرتباط بالواقع يعتبر علم االج     

االجتماعي بوصفه موضوعا له، لعل هذا ما زاد من تعقيد 

ن 
ٔ
عملية تحديد مفهوم موحد ومتفق عليه لهذا العلم، كما ا

المشتغلين بهذا العلم هم جزء من هذا الواقع، وهذا ما 

الممارسة السوسيولوجيةتحرر  انكابميجعل من الصعوبة 

حكام القيمة، وب
ٔ
التالي من االنتماءات القيمية من ا

ديولوجية 
ٔ
منقوصة  الممارسة السوسيولوجيةفتظهر  ،واال

نها 
ٔ
وعاجزة حتى على إعطاء تعريف موحد لعلم االجتماع، ال

حيان 
ٔ
ببساطة تعطي تعريفات لعلم االجتماع في بعض اال

جهول، وكذلك تعطي تعريفات قد تعرف لنا المجهول بالم

نها لم تستطع إيجاد 
ٔ
تكون جامعة ولكنها غير مانعة إذ ا

تعريف يميز علم االجتماع كعلم عن غيره من العلوم 

خرى 
ٔ
    . االجتماعية اال

وال يبتعد علم االجتماع في الجزائر كـثيرا عن هذه      

اإلشكاليات بل و يتجاوزها إلى إشكاليات تتعلق بظروف 

ته و
ٔ
  مكانته في المجتمعنشا

  


