
 

 

 مؤسسة االنتامء االسم و اللقب

 اًلركز الجامعي افلو د.دناقة احمد
 جامعة االغواط أ.د. بن الشني أحمد
 جامعة االغواط أ.د حقصة جرادي
 جامعة اًلسيلة أ.د رحاب مختار
 جامعة االغواط د. قويدري عيل
 االغواطجامعة  د. تهامي محمد
 جامعة االغواط د. طلحة بشري

 اًلركز الجامعي افلو د. قروج بولفعة
 3جامعة قسنطينة  أ.د جمييل بوبكر

 2جامعة سطيف  أ.د مهور باشا عبدالحليم
 جامعة بسكرة أ.د شوقي قاسمي

 اًلركز الجامعي افلو د.هراو خثري
 2جامعة قسنطينة  أ.د عبدالنارص عزوز

 جامعة مترناست د. محمد بالخري
 جامعة االغواط د. بن عيىس لزهاري

 جامعة جيجل د. شيهب عادل
 جامعة مستغانم أ.د مرقومة منصور
 جامعة االغواط د.معاش الطيب

 جامعة بسكرة د. درنوين
 جامعة الجلفة أ.د. صحوان عطاءهللا

 اًلركز الجامعي افلو د. بورزق كامل

 د. جعيد عبدالقادر
العلوم اإلسالمية  مركز البحث يف

 و الحضارة
 جامعة االغواط بشري بن لحبيبد. 

 اًلركز الجامعي افلو د. بلحامري بشري

 اًلركز الجامعي افلو د. صديقي خوخة

 CNRPAH مركز البحث د. رضوان عباس
 ملحقة تلمسان

 اًلركز الجامعي افلو د. خيايل بلقاسم
 افلواًلركز الجامعي  د. براهمي بلقاسم

 اًلركز الجامعي افلو د.عامرة الشيخ
 اًلركز الجامعي افلو د. بوعالم ميهوب

 جامعة أدرار د. عيل بوزيد
 جامعة االغواط د حجاج أحمد

مركز البحث يف العلوم  د. بن عزوزي محمد
 اإلسالمية و الحضارة

 جامعة االغواط د. النوعي عبدالقادر
 جامعة االغواط د. كروم محمد

 جامعة االغواط عاجب بومديند. 
 اًلركز الجامعي البيض أد. بن سعيد محمود

 

 اًلؤسسة واللقب االسم

 افلو الجامعي اًلركز كامل بورزق.د
 افلو الجامعي اًلركز موٌل ذرذاري.أ
 افلو الجامعي اًلركز عبدالحفيظي.د

 افلو الجامعي اًلركز النارص بونعجة
 افلو الجامعي اًلركز األمني محمدة عالق

 افلو الجامعي اًلركز الدين بدر بلخري



 

 : رشوط اًلشاركة
 .انسجام اًلداخلة مع محاور اًللتقى-
 ان يتم كتابة البحث وفق رشوط طريقة-

APA 
 ان يكون العمل اصيال و يتمتع بالجدية -

 و الحداثة
 .ان يكون البحث ميدانيايستحسن -
 .تقبل اًلداخالت الفردية و الثنائية-
صفحة  20و  10أن يكون حجم اًلداخلة بني -

 .مبا يف ذلك اًلراجع و اًلالحق
تقبل اًلداخالت باللغة العربية و اللغتني -

 .اإلنجليزية والفرنسية
يف  Traditional Arabic استعامل خط-

لكتابة  16اًلداخالت باللغة العربية حجم 
 .اًلداخلة

 :ترسل اًلداخالت كاملة اىل الربيد االلكرتوين-
   abouaalaam@gmail.com  

 :تواريخ مهمة
ديسمرب  09تاريخ انعقاد اًللتقى الوطني:  -

2021. 
ديسمرب  04آخر اجل إلرسال اًلداخلة كاملة: -

2021. 

  :االشكالية
 اًلدن لنمو اًلصاحبني والحرضية التحرض يعترب

 من الكثري تغيري إىل أدت التي العوامل أهم من
   أمناط وتغيري اًلعيشية واألساليب األمناط

 كام االجتامعية، األنظمة من العديد وظائف و
 إىل تحول و انتقال بحركة التحرض ارتبط

 أن حيث و تعقيدا، أكرث اقتصادية تنظيامت
 البعد هذا و هاما اجتامعيا بعدا للتحرض
 والجغرايف السكاين والتوزيع الحراك عىل يشتمل
 الحرض يف يعيش الذي للفرد ومواقف وسلوك
 الحرضية الجمعية للحياة مالمئتها ومدى

 الحفاظ" خلدون ابن يقول ووظائفها، ولتنظيمها
 ونسيجها الحضاري بتاريخها اًلدن مراكز عىل

 لها تكتب ال االجتامعية وتركيبتها العمراين
 البعد من تأخذ مامل يتحقق ولن النجاح

 عملية أن إذ و ،"لها ومسارا خطا االجتامعي
 انتقال طريق عن تتم التي االجتامعي التغري
 مام للامدية، أو اًلدينة إىل والبادية الريف أهل

 العمراين كالنسيج الفيزيقية النواحي يشمل
 األنظمة و االجتامعية والجوانب الكتل و واًلباين

 استعامالت و العالقات االجتامعية، االنساق و
 إشكالية فإن عليه و اًلكاين، و الزماين اًلجال

 اًلصاحبة الظواهر تلك حول تدور اًللتقى
 العنارص استمرار جراء اًلدينة لرتييف

 اضفى مام اًلعنوية و منها اًلادية و االجتامعية
 لصورة مميزة سيامئية الحرضية اًلدينة عىل

 للباحثني السوسيولجية اًلخيلة يف العامة اًلدينة 
 مرتبطة أخرى علوم يف و اًلدينة سوسيولوجيا يف

 .العمراين التخطيط و باًلدينة وثيقا ارتباطا
 :اًللتقى أهداف

 األنظمة و البنى يف التغريات تحليل و رصد-
 .اًلدينة ترييف جراء االجتامعية

 األمناط استمرار تفسري و وصف محاولة-
 .الحرضية البيئة يف التقليدية

 ماثلة مازالت التي البدوية الجوانب إبراز-
 االجتامعية العالقات مثل الحرضي اًلجتمع

  اًلختلفة البدوية اًلظاهر أهم وصف-
 .الحرضية اًلدينة يف اًلتجددة و
   .الحرضية التنمية معوقات رصد-
 

 :الدويل اًللتقى محاور
 

 .الحرضية و للتحرض اًلختلفة اًلفاهيم.1
 اًلتعددة والنظرية الفكرية اًلقاربات.2

 .الحرضية اًلدينة لدراسة
 اًلدينة يف وتأثرياتها البدوية اًلظاهر.3

 .الحرضية
 .معوقاتها و الحرضية التنمية.4
 .الحرضية اًلدينة يف اًلجال استعامالت.5

 0666510805 :ـلمزيد المعلومات: ه

 


