جبمعت دمحم خيضر -بسكرة-
كليت العلىم االنسبنيت واالجتمبعيت

مخبر التغير االجتمبعي والعالقبث العبمت في الجزائر
ببلتعبون مع مديريت التربيت لىاليت بسكرة

ينظامن امللتقى الوطين:

سوسيولوجيا الحياة اليومية
في المدرسة الجزائرية
يويم 14 :و  15نومفرب 2017

بقاعة احملارضات ا ألس تاذ "كامل بولنوار" ابلقطب اجلامعي ش متة.
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إشكبليت الملتقى:
حسدىد اإلامازساث الُىمُت داخل اإلادزست ئلى مجمىعت واسعت مً أسالُب وأشياٌ مىطم الفعل
اإلاخعددة ،همىطم اللُم ،واإلاطالح الشخطُت ،وألادواز الاحخماعُت ...التي جخمفطل بخفاضُل اإلاعِش
الُىمي داخل اإلادزست الجصائسٍت ،وما جحمله مً كضاًا شائىت مً كبُل الفىازق على مسخىي الىجاح
اإلادزس ي ،وهىعُت العالكاث اللائمت داخل الفطىٌ الدزاسُت،ومظاهس الالمساواة وعصوف الخالمُر والعىف
اإلادزس ي ،ومسألت الاهدماج الاحخماعي ،وهرا مخخلف أوساق الاستراجُجُاث واجخاذ اللسازاث إلضالح اإلاىاهج
الدزاسُت وهماذج هخبها ومىادها الخعلُمُت ،ئلى مشيلت ؤلاعداد ألاوادًمي لألساجرة وآلُاث جطىٍس مهىتهم...
ئلى حاهب كضُت هىعُت الفاعل الري جلىم وظُفت الخيشئت اإلادزسُت بدشىُل ملمحه وفم سُاكاث مخخلفت،
وغيرها مً اللضاًا التي بها حعِش اإلادزست الجصائسٍت ًىمُاتها.
حُث جحخاج هره اللضاًا واإلاظاهس اإلاخىىعت للفعل ،ئلى كدزة مً الخيامل وئدازة الخىجساث التي جىلد
مً هرا الخىىع ،لدشيل ججسبت الفاعلين داخل اإلادزست والتي بمىحبها ٌعُد الفاعلىن التربىٍىن؛ جملً
الصمان واإلايان في اإلامازساث الُىمُت داخل اإلادزست ،وما ًيخجه هرا اإلاعِش الُىمي مً كىاعد ملُدة،
ومعازف مخداخلت ومدشابىت ...حسخىحب خُاال سىسُىلىحُا واعُا ،لفهمه وجحلُله ،وهلده وجىظُمه ،وفم
ئطاز مسحعي فىسي هظسي ومنهجي مىحه مً كبل سىسُىلىحُا الحُاة الُىمُت ،والتي هلازب بها اإلامازساث
الُىمُت داخل اإلادزست الجصائسٍت.
لخىطلم هره اإلالازبت مً مساءلت مىطم اإلامازساث الُىمُت داخل اإلادزست ،ومالحظتها عً كسب،
والبحث في اإلاعِش الُىمي بمخخلف ججلُاجه عبر جداخل مسخىٍاجه وحىاهبه ضمً الخىظُماث اإلادزسُت،
وجحلُل الخطىزاث و الاججاهاث التي حعطي للسمىش معاهيها ودالالتها ،لدساعد على فهم السيروزاث الرهىُت،
وحسير ئدزان دًىامُاث العملُاث الاحخماعُت ،مً جفاعل وضساع وحعاون ...والىكىف على دالالث اإلاسىىث
عىه واإلاخخفي وما جم ئكطاؤه ...بالسعي لفخح العلبت السىداء داخل الطفىف واإلاإسساث اإلادزسُت
لخحدًد العالكاث اللائمت داخل اإلادزست بين الخلمُر واإلاعلم وؤلادازة ،ومىكف الىلاباث وحمعُاث أولُاء
الخالمُر ...وذلً بالبحث بعمم في أدواز اإلاإسساث الاحخماعُت سُما ألاسسة في حشىُل وجحسٍف هره
العالكاث وسُادة الالمباالة داخل اإلادزست الجصائسٍت ،والىكىف على اللسازاث التي اجخرتها وشازة التربُت
الىطىُت في ئطاز ؤلاضالحاث اإلاعخمدة ،في ظل الخحىالث واللساءاث الجدًدة إلاجمل العالكاث اللائمت في
اإلاجخمع ،والتي جحخاج أًضا لسؤٍت مىملت للملازبت والخحلُل والخفسير والاسدشساف ،ضمً مىظىزاث
مخعددة ألابعاد ،هسىسُىلىحُا اإلادزست والبُداغىحُا والابسدُمىلىحُا وعلم الىفس وؤلاعالم ...وهرا
بهدف جىىًٍ معازف وكىاعد مخىاشهت دًىامُا ،جإهد العالكت بين الفعل والىظام ،وحساهم باًجابُت في
الدشُِد السىسُىلىجي اهطالكا مً اإلامازساث الُىمُت داخل اإلادزست الجصائسٍت.
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أهداف الملتقى:
 .1كساءة سىسُىلىحُت إلاىطم اإلامازساث الُىمُت داخل اإلادزست الجصائسٍت وحشُِدها سىسُىلىحُا.
 .2الىكىف على أحدث ألادواث الفىسٍت والىسائل الخأملُت والابسدُمىلىحُت في دزاست الحُاة الُىمُت داخل
اإلادزست.
 .3البحث في جسهُبت العالكاث الاحخماعُت اللائمت بين الفاعلين التربىٍين داخل اإلادزست.
 .4البحث عً الدوز الخياملي بين اإلادزست وألاسسة واإلاجخمع.
 .5اإلاساهمت في وضع استراجُجُاث لىاكع اإلامازساث الُىمُت داخل اإلادزست الجصائسٍت

 .في ضىء الدزاساث

الاسدشسافُت واإلاُداهُت.

محبور الملتقى:
 .1مىطم الخفاعالث ما بين الخالمُر واإلادزسين وؤلادازٍين ،ودوز ول منهم في حشُِد العالكاث اللائمت في
اإلادزست.
 .2ملازبت جحلُلُت لطُاغت اللسازاث في ئطاز ؤلاضالحاث التربىٍت اإلاعخمدة على اإلاسخىي الىطني.
 .3معاوي ودالالث مظاهس العىف والدسسب وؤلاكطاء واإلاسىىث عىه ...بالفضاء اإلادزس ي.
 .4معاوي ودالالث مخخلف الخعبيراث الخطابُت بين اإلادزست واإلاساهص الىلابُت واإلاإسساث الاحخماعُت.
 .5استراجُجُاث ئعادة الاعخباز للعالكت بين اإلادزست وألاسسة واإلاجخمع.

الهيئت المشرفت على الملتقى:
اإلادًس الشسفي للملخلى:
أ.د .بمقاسم سالطنية

اإلاشسف العام للملخلى:
د .ميمونة مناصرية

زئِس اإلالخلى:
د .فتيحة طويل

زئِس اللجىت العلمُت
أ.د.عبد الرحمان برقوق
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أعضاء اللجىت العلمُت
أ.د/عبد العالي دبمة .جامعة بسكرة

أ.د /نور الدين زمام .جامعة بسكرة

أ/الهاني عاشور.مفتش التوجيه

د /زهيـة دبـاب .جامعـة بسكـرة

واإلرشاد المدرسي والمهني .بسكرة.

د /عبد الرزاق عريف .جامعة ورقمة

الطبيعية بالتعميم الثانوي .والية بسكرة.

د /صبـاح سميماني .جامعة بسكرة

المتوسطات .والية بسكرة.

د /مميكـة جــابر .جامعة ورقمـة

أ.د/جابر نصر الدين .جامعة بسكرة

أ/عمران محمد .مفتش مادة العموم

أ.د/اسمـاعيل قيرة .جامعة سكيكدة

أ/صالحي أحمد .مفتش إدارة

أ.د /فريجة أحمد .جامعة بسكرة

أ/شابي نورة.مديرة ثانوية مكي مني.

د /سعيـدة شيـن .جامعـة بسكرة

د/زرفة بولقواس .جامعة بسكـرة.

د /شـوقي قـاسمي .جامعة بسكرة

أ.د/عمي غربي .جـامعة قسنطينة
أ.د/اوذانية عمر .جامعة بسكرة.

أ.د/ناديـة عيشور .جامعة سطيف

بسكرة.

أ.د/ساميـة حميدي .جامعة بسكرة

د /نـورة قنيفـة .جـامعة أم البواقي

أ.د/مميكـة عرعور .جامعة بسكرة
د/صونية العيدي .جامعة بسكـرة

د/سميمة حفيظي  .جامعة بسكـرة
د /بن عمر سامية.جامعـة بسكرة

د /يزيد عباسي .جــامعـة جيجـل

د /حكيمة أوشنان .جـامعة سكيكدة

د/أسمـاء بن تركي .جامعة بسكرة

د /كمثـوم بيبيمـون .جامعة باتنـة
د /سميـم درنـوني .جامعة بسكرة

د /فضيمة صدراتة .جامعـة بسكرة
د /نبيـل حميدشة .جامعة سكيكـدة
د /الطيب العمـاري .جامعة بسكرة

د /اسماعيـل رابحي .جامعة بسكرة
د /عبيدة صبطي .جــامعة بسكـرة

زئِس اللجىت الخىظُمُت:
أ .عبد الحميد لحمر

أعضاء اللجىت الخىظُمُت:
د .هدى درنوني
د .إيمان نوي
نجالء خينش

صميحة مصيبح

أحالم أغدمي

أ .عبد الرحمان شالة
د .نوال بركات

د .نسيمة بومعراف

طلبت الدهخىزاه:
صابر بقور
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أ .بشقة سميرة

أ .ترغيني بسمة
حمزة عوناني
عبمة عالوة

سامية منزر

مىاعيد هبمت:
 آخس أحل السخلباٌ اإلالخطاث.2017/06/01 :
 آخس أحل للسد على اإلالخطاث.2017/06/15 :
 آخس أحل السخلباٌ اإلاداخالث واملت.2017/08/20:
 آخس أحل للسد على اإلاداخالث اإلالبىلت.2017/09/20 :
 اوعلاد اإلالخلى 15/14 :هىفمبر 2017

شروط قبىل المداخالث:
 .1أن جدسم ألاعماٌ العلمُت اإلالدمت بالجدًت وألاضالت في الطسح.
 .2الالتزام بمىهجُت البحث العلمي خاضت ما حعلم باألعماٌ اإلاُداهُت.
 .3مساعاة سالمت اللغت ودكت الطُاغت وجىاسم عىاضس اإلاىضىع اإلاعالج.
 .4أن ال ًىىن البحث اإلالدم كد سبم جلدًمه أو وشسه في جظاهساث علمُت أخسي.
 .5أن ًىىن البحث اإلالدم في أحد محاوز اإلالخلى اإلاعلً عنها.
 .6جلدًم البحىث ميسىخت بىمط خط  14وخط .SimplifiedArabic
 .7أن ال ًخجاوش البحث اإلالدم  20ضفحت وال ًلل عً  10ضفحت ،على أن جدزج الاسدشهاداث اإلاسحعُت في
آخس ضفحت مً البحث.
 .8حعطى ألاولىٍت للدزاساث اإلاُداهُت ،وجىىن اإلاداخالث فسدًت وَشترط أن ًلدم الباحث بحثه بىفسه.
 .9الالتزام باإلاىاعُد اإلاحددة للملخطاث والىطىص الياملت للمداخالث.
 .10جلدًم ملخظ للبحث باللغخين العسبُت والاهجليزًت ال ًخجاوش  200ولمت.

المراسالث:
جسسل اإلالخطاث عً طسٍم البرًد ؤلالىترووي ئلى العىاوًٍ آلاجُت:
touilfatiha.07@gmail. com
change.ecole @yahoo.com

5

استمبرة المشبركت:
 ؤلاسم والللب ............................................: السجبت العلمُت ...........................................: حهت العمل ...............................................: البرًد ؤلالىترووي ........................................: الهاجف .....................................................: محىز الخدخل ............................................: عىىان اإلاداخلت ..........................................:اإلالخظ:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................... ........... ....................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
............................................................................................................... ......................

6

