المركز الجامعي بآفلو – األغواط
معهد العلوم اإلنسانية االجتماعية
قسم العلوم االجتماعية
مخبر البحث والدراسات في قضايا االنسان والمجتمع بآفلو
مخبر الدراسات االنثروبولوجية والمشكالت االجتماعية بجامعة المسيلة

ينظم ملتقى وطني افتراضي بعنوان:

سيميولوجيا البداوة في المدينة الحضرية
الرئيس الشرفي للملتقى:
أ.د طهاري عبدالكريم مدير المركز الجامعي آفلو

رئيس الملتقى الوطني االفتراضي:
د .هويشر مسعود
رئيس اللجنة العلمية:
د .دناقة احمد
رئيس اللجنة التنظيمية:

د .بورزق كمال

برنامج الملتقى يوم  09جانفي 2022
الجلسة االفتتاحية09:30—08:30 :
تالوة آيات بينات من القرآن الكريم
النشيد الوطني
كلمة رئيس الملتقى الوطني :د .مسعود هويشر
كلمة رئيس مخبر الدراسات االنثروبولوجية والمشكالت االجتماعية بجامعة المسيلة :أ.د مختار رحاب
كلمة رئيس مخبر البحث والدراسات في قضايا االنسان والمجتمع بالمركز الجامعي آفلو :د .احمد دناقة
كلمة مدير المركز الجامعي آفلو :أ.د عبدالكريم طهاري

الجلسة العلمية األولى "االفتتاحية الرئيسة"11:00—09:30 :
مقرر الجلسة :د .بورزق كمال

رئيس الجلسة :د .أحمد دناقة
التوقيت

االسم و اللقب

عنوان المداخلة

المؤسسة/الجامعة

09:45-09:30

أ.د مختار رحاب
توات
ط .د
جيالل ي
ي

10:00-09:45

بشي بلحماري
د .ر
د .الطاهر بن دهقان

المدينة الجزائرية و تحديات الهوية
ر
ر
الحضية يف زمن العولمة
ر
الحضية
معوقات التنمية

جامعة محمد بوضياف المسيلة
جامعة محمد ر
خيض بسكرة

الجامع آفلو
المركز
ي
ثليج االغواط
جامعة عمار
ي

10:30-10:15

أ.د عبدالحليم مهورباشة

11:00-10:45

د .مسعود هويش
خثي هراو
د .ر

سوسيولوجيا المدينة الحداثية من
منظور مانويل كاستلر
ر
االجتماع يف
خصائص التنظيم
ي
ر
الوسط الحضي

رر
جامعة محمد ر ر
دباغي
لمي
سطيف2
الجامع آفلو
المركز
ي

11:15-11:00

بشي طلحة
د .ر

الواقع ال الرمزي
القبيلة ..من
ي
ر
ر
الحضي
الدالل يف المجال
ي

ثليج االغواط
جامعة عمار
ي

11:30-11:15

مناقشة

الجلسة العلمية الثانية :المفاهيم والمقاربات الفكرية والنظرية
رئيس الجلسة :أ.د رحاب مختار
االسم و اللقب
التوقيت
11:40-11:30

د .بن علية إسماعيل
د.
تهام محمد
ي
ط.د ثابت سلطان

12:00-11:50

د .عمر طعام
د .احمد دناقة
ط.د سهام حقاص
د.
العرت اشبودان
ي
د .عبدالقادر جعيد

11:50-11:40

12:10-12:00
12:20-12:10
12:30-12:20

ر
مدات
د .حجاج
ي

ط.د صالح الدين روتال

مقرر الجلسة :د.
تهام أحمد
ي

عنوان المداخلة
االتجاهات الفكرية والنظرية
ر
للتحض
المفشة
وقواني الدولة :ر ر
رر
بي
قيم االنتماء عند البدو
مطرقة القبلية وسندان النظام المدتر
ي
ر
والتحض عند ابن خلدون
مفهوم البداوة
ر
"قراءة يف الموروث و اسقاط عىل الواقع"
ر
قراءة يف المقاربات الفكرية و النظرية
المتعددة لدراسة المدينة
التمظهر اللغوي لسيسيولوجيا البداوة
ر
ر
الحضية
يف المدينة
ر
الحضية
محددات المدينة
عند ابن خلدون
12:40-12:30

المؤسسة/الجامعة
ثليج االغواط
جامعة عمار
ي
جامعة عبدالحميد مهري
قسنطينة2
جامعة طاهري محمد بشار
الجامع آفلو
المركز
ي
جامعة الجزائر2

ر
مركز البحث يف العلوم
اإلسالمية و الحضارة االغواط
ثليج االغواط
جامعة عمار
ي

مناقشة

الجلسة العلمية الثالثة :المظاهر البدوية وتأثيراتها في المدينة الحضرية
صديق
رئيس الجلسة :د .خوخة
ي

التوقيت

االسم و اللقب

11:40-11:30

د .محمد ذرذاري

11:50-11:40

د .زرقط بولرباح
د .خينش احمد
د .نجاة جالل

12:10-12:00

د .عائشة ميطر
د .عائشة عماري

12:20-12:10

صديق
د .خوخة
ي
غرت
ا .بلقاسم
ي

12:30-12:20

د .بلقاسم عبدالالوي

12:40-12:30

د .الشيخ عمارة
اهم
د .بلقاسم بر ي
النوع
د .عبد القادر
ي
د .عبد القادر عالل

13:00-12:50

د .شالل ر
لخض
ي
أ .ذرذاري موىس

12:00-11:50

12:50-12:40

مقرر الجلسة :د .ميطر عائشة

عنوان المداخلة
ر
وتأثيه عىل العالقات االجتماعية
التحض ر
ر
التقليدية داخل المدن "قراءة يف نتائج"
ر
التحض والمشكالت االجتماعية ر يف الجزائر

العالقات االجتماعية رف المجتمع التبس ر ر
بي القيم
ي
ي
ر
والحضية دراسة استطالعية بوالية تبسة
الريفية

ر
الخصائص الريفية و انعكاسها عىل االرسة يف
االجتماع داخل المدينة
التغي
ظل ر
ي
السلوك التقليدي لألرسة الجزائرية
ر
ر
الحضية
يف المدينة
التعصب القبىل ر ر
بي االنتماء و المظاهر
ي
ر
الثقافية البدوية داخل المدينة الحضية
ر
ر
الحضية
سوسيولوجيا العنف يف المدينة
مظاهر البداوة داخل المدن من خالل مواقع
االجتماع "اليوتيوب أنموذجا"
التواصل
ي

ر
ر
الحضية
القيم اليبوية البدوية يف المدينة
13:10—13:00

مناقشة

المؤسسة/الجامعة
جامعة عبدالحميد بن باديس
مستغانم
ثليج االغواط
جامعة عمار
ي

جامعة عبدالحميد مهري قسنطينة2

العرت بن مهيدي
جامعة
ي
البواف
ام
ي
الجامع آفلو
المركز
ي
الجامع آفلو
المركز
ي

جيالل اليابس سيدي بلعباس
جامعة
ي

ثليج األغواط
جامعة عمار
ي
الجامع آفلو
المركز
ي
ثليج األغواط
جامعة عمار
ي
الجامع آفلو
المركز
ي
ثليج األغواط
جامعة عمار
ي

رئيس الجلسة:
التوقيت
11:40-11:30
11:50-11:40
12:00-11:50
12:10-12:00

الجلسة العلمية الرابعة :التنمية الحضرية ومعوقاتها
مقرر الجلسة :د .نقموش محمد الطاهر
د .الميهوب بوعالم
عنوان المداخلة
ر
الحضية المستدامة كأداة لتحقيق النمو
التنمية
االقتصادي وزيادة نوعية القوى العاملة
ر
الحضية بالمدينة الجزائرية
معوقات التنمية

االسم و اللقب
د .نقموش محمد الطاهر
د .شطة عبدالحميد
د.
صاحب وهيبة
ي
د .بغزيم عبدالسالم
بشي بن لحبيب
د .ر
ط.د زينب قص العود
د .عيس الوناس
د .بومدين عاجب

12:20-12:10

شالت يوسف عبد العظيم
ط.د
ي
.
ط د براك أحالم

12:30-12:20

د .الربيع جصاص
ط.د آمال بوسلوب
خيال
د .بلقاسم ر ي
د .ـأبوبكر رس يف

12:40-12:30

ر
ر
الحضية يف البيئة
متطلبات تنمية المناطق
الصحراوية وفق أهداف التنمية المستدامة
ر
ر
الحضية يف
تأثيه عىل التنمية
النمط
القبىل و ر
ي
المدينة
ر
الحضية و معوقاتها
التنمية
ر
ر
السوسيوثقاف للمظاهر القروية يف
البعد
ي
ر
تأثيها عىل التخطيط الحضي
المدينة و ر
البعد اليبوي للمظاهر البدوية داخل المدينة
ر
الحضية
مناقشة
12:50--12:40

المؤسسة/الجامعة
الجامع آفلو
المركز
ي
جامعة الحاج ر
لخض
باتنة1
ثليج
جامعة عمار
ي
االغواط
ثليج
جامعة عمار
ي
االغواط
لمير
جامعة محمد ر
رر
دباغي سطيف2
جامعة عبدالحميد
مهري قسنطينة2
الجامع آفلو
المركز
ي

الجلسة العلمية الخامسة :استعماالت المجال في المدينة الحضرية
مقرر الجلسة :د .عبدالقادر بن السبع
خثي
رئيس الجلسة :د .هراو ر
التوقيت

االسم و اللقب

11:40-11:30

د .عبد القادر بن السبع

11:50-11:40
12:00-11:50
12:10-12:00

د .هاجر العقون
ط .د نشين ضامن
د .عطية شطة
د .دوار جميلة

12:20-12:10
12:30-20:12

الزبي عرارم
ط.د ر
قاسم
شوف
أ.د
ي
ي
د .سفيان بو عناقة

12:40-12:30
د .أحمد بوفاتح
د .محمد دربال
 12:50-12:40د .كمال بورزق
د .هشام بن فروج

عنوان المداخلة

ر
الحضي ر يف المدينة
استعمال المجال
رر
بي التخطيط و الهوية
ر
تأثيه عىل المدينة
اليييف
الحضي و ر
ر
يستدع االستحضار يف المدينة
البداوة رصيد
ي
ر
ر
ات :المدن
دور العقار يف توجيه التوسع العمر ي
الجديدة نموذجا
المرأة األغواطية والحق ر يف المدينة:
المتاح و المؤجل
هوية الحدائق العامة ر يف مدينة قسنطينة من
اجتماع
منظور
ي
سيميولوج ر ي
ر
استعمال المجال الحضي يف المدينة
"قراءة ر يف النصوص القانونية"
سيكولوجيا المدينة واستعماالت الفضاء
العموم
ي
12:50—12:40

المؤسسة/الجامعة
جامعة الجزائر2
ثليج االغواط
جامعة عمار
ي

جامعة الحاج ر
لخض باتنة1
البشي البيض
الجامع نور
المركز
ر
ي
اهيم-
جامعة محمد
ر
البشي االبر ي
برج بوعريري ــج
جامعة محمد ر
خيض بسكرة
جامعة صالح بوبنيدر
قسنطينة3
ثليج االغواط
جامعة عمار
ي

صالج أحمد النعامة
الجامع
المركز
ي
ي

الجامع آفلو
المركز
ي

البشي البيض
الجامع نور
المركز
ر
ي

مناقشة

الجلسة الختامية
قراءة التوصيات
الكلمة الختامية :د .شالل ر
لخض مدير معهد العلوم اإلنسانية و االجتماعية
ي

