
: حتوالت البنية االجتماعية و  الوطني املوسوم ب برنامج امللتقى 
 )عن بعد( 05/06/2021يوم  االعتداء على األصول يف ا&تمع اجلزائري

� -ا��لسة االفتتاحية (آيات من الذكر ا��كيم�  9:30,لمة رئ)س امللتقى) -ال"شيد الوط

  التوقيت   عنوان املداخلة  ال34ت)ب  ا��لسات 
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ائرIة ودورBا FG انDشار ظاBرة العنف ضد   1 أثر التحوالت السوسيوثقافية داخل األسرة ا��ز

ائري أ.د زBرة سعداوي  جامعة حس)بة بن بوعFQ شلف    األصول FG ا�Yتمع ا��ز

10:00  - 10:10        

  ظاBرة التعدي عdQ األصول مقارcة مفاBيمية  د. عزوaي سم_3، د. طعام عمر  جامعة طاBري   2

  محمد fشار  د. دناقة أحمد املركز ا��امFe افلو 

10:12  -   10:22  

عباوي زBرة   جامعة   صور التغ_FG 3 األسرة ا��زائرIة املعاصرة االتصال األسري أنموذجا  د.  3

  أ. زرارقة نور الدين   جامعة قاصدي مرcاح ورقلة      2محمد مل_ن دباغ_ن سطيف

10:24   -  10:34  

أسباب ومكونات جرIمة الضرب وا��رح ضد األصول د. قسمية محمد جامعة محمد    4

  بوضياف املسيلة 

10:36 -   10:46  

ائري د.    5 الظرف املشدد للعقاب FG جرIمة االعتداء عdQ األصول طبقا لقانون العقوcات ا��ز

  عاvشة عبد ا��ميد  جامعة شادFu بن جديد الطارف 

10:48  -  10:58  

قراءة سوسيوتحليلية للنظرIات السوسيولوجية ا��ديثة من أجل تفس_3 العنف ضد األصول    6

  ديد الطارف د. بوغراف حنان جامعة شادFu بن ج

11:00  -  11:10  

العنف اللفظي ضد األصول قراءة سوسيولوجية FG ا�Yتمع ال�zراوي أدرار أنموذجا د.    7

  بلكب_3 محمد   د. بن صفية محمد  جامعة أحمد دراية أدرار 

11:12  -  11:22  

ائري د. فيصل عمار  د.    8 املسؤولية امل34تبة عن جرائم العنف ضد األصول FG الDشر}ع ا��ز

  نجيب ببايبة  جامعة أ{ي بكر بلقايد تلمسان 

11:24  - 11:34   

  12:00 – 11:36  حول مداخالت ا��لسة األوdu   مناقشة
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ائري د. Bشام معزوز د.    1 قراءة سوسيولوجية لظاBرة االعتداء عdQ األصول با�Yتمع ا��ز

  مداح حمدان جامعة با�F مختار عنابة

10:00  -   10:10      

ائرIة قراءة نظرIة ومفاBيمية FG ا��لفيات    2 التحول ال"سقي والقي�� للعالقات FG األسرة ا��ز

  د. عبد املالك مجادبة  د. مسيكة محمد جامعة طاBري محمد fشار   واالaع�اسات

10:12  -   10:22  

3   FG ائم العنف املرتكب ضد األصول من قبل الفروع ائري  املواج�ة ا��نائية ��ر القانون ا��ز

  د. تومي ي�F جامعة ي�F فارس املدية 

10:24   -  10:34  

بومدين  جامعة لون)��� عFQ البليدة    د.   االعتداء عdQ األصول األسباب واالثار د.ايمان  4

  زوليخة عزاز جامعة زIان عاشور ا��لفة 

10:36 -   10:46  

ائري د. قاشور ايمان  أبو بكر بلقايد تلمسان   5   10:58  -  10:48  جرIمة قتل الفروع لألصول وفق الDشر}ع ا��ز

التكنولوجيا مقومات الت"شئة االسرIة وعالقة ذلك بالسلوك االجرامي (االعتداء عdQ   اثر   6

االصول) د. صديقي خوخة املركز ا��امFe افلو   د. غر{ي بلقاسم جامعة ا��يالFu الياfس  

  سيدي بلعباس

11:00  -  11:10  

            دليلة زاوي صراع األدوار وعالقتھ بتواجد املسن_ن بدار ال��زة دراسة ميدانية د.   7

  د. محمد بناولة  جامعة ي�F فارس املدية  

11:12  -  11:22  

ائرIة واش�الية القوامة د. �عقوب ساملط   د.بلكرم قطر الندى جامعة حمة    8 ب"ية االسرة ا��ز

  ��ضر بالوادي 

11:24  - 11:34   

  12:00 – 11:36  مناقشة حول مداخالت ا��لسة الثانية 
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ائم العنف ضد األصول FG الDشر}ع ا��زائري د. ب��وت قرIنات  د. بوعزارة مسعود  1       10:10   -  10:00  جر

ائرIة دراسة تحليلية �Yتلف العوامل د. صالح الدين روتال  د. أحمد    2 �غ_3 ب)نة االسرة ا��ز

  قزران  جامعة لون)��� عFQ البليدة

10:12  -   10:22  

ظاBرة التنمر واالعتداء ا��سدي FG األقطاب السكنية ا��ديدة د. شالFu ��ضر  املركز    3

  ا��امFe افلو  د. ساملي فاطمة 

10:24   -  10:34  

انف�اك قضايا ا�Yايلة وعالقتھ باالعتداء عdQ األصول FG ا�Yتمع ا��زائري د. عمارة شيخ  د.    4

� بلقاسم املركز ا��ا�Bراو خث_3  د. براB افلو Feم  

10:36 -   10:46  

االثار الناجمة عن تراجع م�انة املسن_ن FG ظل �غ_3 ب)نة االسرة د. بن ع)��� لزBاري  د. بن    5

  ع)��� محمد جامعة عمار ثلي�F باألغواط 

10:48  -  10:58  

6    Fدى ل�3يمة جامعة الصديق بن ي�B األصول واليات الوقاية منھ dQال العنف املمارس ع�أش

  جيجل 

11:00  -  11:10  

  11:22  -  11:12  االعتداء عdQ األصول ب_ن القانون والعرف االجتما�F ب��_3 سمية املركز ا��امFe آفلو  7

م�ارات واس34اتيجيات حوار اآلباء مع األبناء ودورBا FG تكوIن الب"ية االجتماعية د. معمر    8

�  بل��ال عبد القادر جامعة  عمار ثلي�F األغواط �Iبلغو  

11:24  - 11:34   

ائري د لعقون Bاجر جامعة    9 العوامل املؤدية لعنف الفروع ضد االصول FG ا�Yتمع ا��ز

  االغواط 

11:36 - 11:46  

  12:10 -11:48  مناقشة حول مداخالت ا��لسة الثالثة 

  12:30 - 12:12  اختمام فعاليات امللتقى مع التوصيات


