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 بقاعة المحاضرات الكبرى

 القطب الجامعي شتمة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاكلية  إمللتقى : إ 

تشهد إجملمتعات إملعارصة إليوم حتوالت معيقة وتغريإت متسارعة مست خمتلف جماالت إحلياة الاقتصادية       

والاجامتعية وإلس ياس ية وحىت إلثقافية، تغريإت غذإها إلتطور إلتكنولويج وتنايم إس تخدإم وسائل وتكنولوجيات 

من زوج وزوجة وأأبناء أأو ما يطلق عليه "إلأرسة  إالتصال وإملعلوماتية، ولعل إلأرسة بشلكها إلبس يط إملتكون

إلنوإة"، يه إخللية إلأوىل وإلوحدة إلأساس ية يف إلبناء الاجامتعي، تتأأثر يه إلأخرى مبا حييط هبا من ظروف 

بناء من صفات  إجامتعية وإقتصادية وثقافية للمجمتع وتؤثر يف إلبناء الاجامتعي لكه، عن طريق ما تورثه وتنقهل للأ

إت أأرسية وترإث ثقايف للآابء وإلأهمات مما مينح للفرد هويته وإعتباره الاجامتعيني، وهمام تطور وتقلص شلك وخب 

نسانية تؤثر يف حياة إلفرد وإجملمتع. ىل إلأرسة إلنوإة، فا هنا تظل أأعظم جامعة إ   إلأرسة إلبنايئ وإلوظيفي إ 

 شغلت إتخمتصني يف حقل إلسوس يولوجيا قدميا ويعد موضوع أأدوإر إلأرسة ووظائفها من إملوضوعات إليت     

آنفا قد أألقت بظاللها عىل إلأدوإر إلوظيفية للأرسة إجلزإئرية، بدأأ من إلتغري  ال أأن إلتحوالت إملذكورة أ وحديثا، إ 

إذلي حصل عىل إلوظيفة إلبيولوجية بأأشاكل عديدة تتجسد يف "أأطفال إلأانبيب" و "تأأجري إلأرحام" وغريها، 

إلزوإج يف شلكه إلأصيل وإعتبارإته إلعرفية والاجامتعية وابشرتإط إلسن إلقانوين وحضور إلويل  وبعدما اكن

إلرشعي للمرأأة، تشهد هذه إلرإبطة إملقدسة حتوالت ومظاهر منافية ذلكل متاما، مما أأابح للعديد من إلأفرإد جتاوزإت 

إذلي مس منظومة إلقمي وأأساليب إلضبط  خطرية أأصبحت هتدد بنيان إجملمتع وأأسسه، وإلتغري إلأخطر هو ذكل

الاجامتعي وإلتنش ئة إلأرسية وكذإ إلسلطة إلوإدلية، وعندما إنسحبت إلأرسة من قياهما بأأدوإرها إلأساس ية مولكة 

ايها ملؤسسات إلتنش ئة الاجامتعية إلأخرى كدور إحلضانة وإملربيات وغريها، وإنشغال إلوإدلين ابلعمل وحتقيق  إ 

ي للأرسة، حدث إلفتور إلعاطفي سوإء بني إلزوجني أأو بني إلوإدلين وإلأبناء، مما خلق دلهيم نقصا إلأمن الاقتصاد

وغيااب عاطفيا تتجىل مالحمه يف ضعف مظاهر إلتوإفق إلنفيس والاجامتعي لأفرإد إلأرسة، أأما خروج إملرأأة للعمل 

إذلإت، وفهم خاطئ للمقاربة إجلندرية إملبنية وحبث إلكثريإت عن إملاكنة الاجامتعية والاقتصادية إلأفضل وحتقيق 

عىل إملساوإة بني إلرجل وإملرأأة وإذلي كرس ته إلرتسانة إحلقوقية يف إلقانون إجلزإئري، جعل إلوظيفة الاقتصادية 

للأرسة يه إلأخرى تعرف إلتغري ، فبعدما اكن إلرجل وإلزوج هو إملعيل إلأول يف إلأرسة تقامس وتبادل هذإ إدلور 

لزوجة، ويف بعض إلأحيان مع إلبنت إليت تعمل ولو معال بس يطا يؤمن لها دخال أأبسط، لتنتقل بذكل إلأرسة مع إ

ىل شلك جديد من أأشاكل إال عاةل. وهنا تتضح معامل إلتحدايت إليت ميكن أأن توإهجها أأو تعرفها إلأرسة إملعارصة يف  إ 

ة، وجتمح يف إلعديد من أأبنيته حنو تبين ومسايرة قمي إحلدإثة إجملمتع إجلزإئري، إذلي يمتسك بقوة بقمي إلأصاةل من انحي

 من انحية أأخرى. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أأمهية إمللتقى 

 إلكشف عن مظاهر وأأشاكل إلتغري إذلي طرأأ عىل إلوظيفة إلبيولوجية للأرسة إجلزإئرية . -1

شاكلية الاعرتإف به يف إلأرسة   -2 إلكشف عن أأشاكل إلزوإج إليت إنترشت يف إجملمتع إجلزإئري وإ 

 إجلزإئرية.

تسليط إلضوء عىل إلتغري إذلي طرأأ عىل إملنظومة إلقميية  وأأساليب إلضبط الاجامتعي وإلتنش ئة   -3

 إلأرسية وإلسلطة إلوإدلية.

آاثر إلتغري إذلي طرأأ عىل إلت  -4  وإفق إلنفيس والاجامتعي لأفرإد إلأرسة.إلكشف عن مالمح وأ

آاثر إال عاةل الاقتصادية  لأفرإد إلأرسة.  -5  إلكشف عن إلتغري يف أأشاكل و أ

 إمللتقى إلوطين حماور: 

 إلتغري يف إلوظيفة إلبيولوجية للأرسة. -1

 إلتغري يف أأشاكل إلزوإج والاعرتإف به. -2

 إلتغري يف أأمناط إلتنش ئة إلأرسية. -3

 اد إلتوإفق إلنفيس والاجامتعي لأفرإد إلأرسة.إلتغري يف مؤرشإت وأأبع -4

 تغري أأشاكل إال عاةل الاقتصادية يف إلأرسة إجلزإئرية إملعارصة. -5

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشرفي للملتقى المدير 
 بلقاسم سالطنية أ.د

 المشرف العام للملتقى 
 حسان الجيالني أ.د

 رئيس الملتقى 
 حفيظي د.سليمة

 
 التنظيميةرئيس اللجنة  

 أ.عبد الحميد لحمر           
 اللجنة التنظيمية 

 د. سليم درنوني -
 أ. عبد الرحمان شالة -
 أ. إيمان نوي -
 د. هدى درنوني -
 د. نسيمة بومعراف -
 أ. سميرة بشقة  -
 أ. بسمة ترغيني -
 د. بركات نوال -
 

 طلبة الدكتوراه
 نجالء خينش 
 صابر بقور 

 سالم يعقوب 

 شوقي مرابط 

 رئيس اللجنة العلمية 
 مناصرية د.ميمونة            

 أعضاء اللجنة العلمية: 
 جامعة بسكرة          .برقوق أ.د عبد الرحمان -

 بسكرة  أ.د . نور الدين زمام. جامعة
 أ.د نصر الدين جابر. جامعة بسكرة

 بسكرة  جامعة –دبلة  أ.د عبد العالي
 جامعة قسنطينة –غربي أ.د علي
 عيشور. جامعة سطيف أ.د نادية

 األغواط جامعة –دالسي  محمدأد. أ.
 د. أسماء بن تركي. جامعة.بسكرة
 د. نورة قنيفة . جامعة أم البواقي

 جامعة بسكرة -د.  بن عمر سامية
 جامعة قالمة  –د.  ابراهيم بلعادي  

 اتنة ب جامعة -بن بعطوش عبد الحكيم د.
 جامعة بسكرة -طويل   د . فتيحة
 جامعة بسكرة  -عرعور  د. مليكة

 جيجل          جامعة–د. يزيد عباسي 
 د. حكيمة أوشنان. جامعة سكيكدة 

 د. زرفة بولقواس. جامعة بسكرة
 د. صونيا العيدي. جامعة.بسكرة

 د. عبد الرزاق عريف. جامعة ورقلة
 سطيف جامعة–حمدوش  د. نوال

 ورقلة د. مليكة جابر. جامعة
 بسكرة د. سعيدة شين. جامعة

 بسكرة  د.  عبيدة صبطي. جامعة
 د. عائشة نحوي. جامعة.بسكرة      
 د. فضيلة صدراتة. جامعةبسكرة     

 أم البواقي ابريعم. جامعة د. سامية
 جامعة بسكرة      -  د. شوقي قاسمي
 جامعة بسكرة   –د. عمر أوذاينية 

 جامعة بسكرة –د. الطيب العماري 
 



 6106ديسمبر  6اليوم األول برنامج 
 60:31 -10:11.............................................االفتتاح:..........................

 النشيد الوطني
 كلمة السيد عميد الكلية

 كلمة مديرة المخبر
 الملتقى ةكلمة رئيس

 كلمة السيد مدير الجامعة
 الوطنيواإلعالن الرسمي عن افتتاح الملتقى 

 06:96 – 60:96....................................................................الجلسة األولى

  بلقاسم سالطنيةرئيس الجلسة: البروفيسور 
 مقرر الجلسة: د.زرفة بولقواس

 بسكرة -خيضرجامعة محمد أ.د بلقاسم سالطنية وأسماء بن تركي                                     
 والتنشئة الفكرية في ظل التغيرات السوسيوثقافية األسرة

 األغواط –دالسي                                                             جامعة عمار الثليجي أمحمد أ.د 
 يةأثر تغير وظائف األسرة الحضرية على نمط الزواج عند الفتاة الجزائر

 الزواج الحديث في المجتمع الحضريدراسة وصفية لنمط 

 جامعة باتنة                                                        د. أحمد عبد الحكيم بن بعطوش  
 التنظيم االجتماعي لألسرة الجزائرية بين الوظائف المتغيرة ومالمح التغير

 سطيف -جامعة محمد لمين دباغين                    د.جمال تالي                                           
 -حاجات متجددة ومشكالت متعددة  -المسن في األسرة الجزائرية 

 00:01 -06:01..........................الجلسة الثانية.............................................

 عبد العالي دبلةرئيس الجلسة: أ.د 
 صونيا العيديمقرر الجلسة: 

 األغواط  –د بودالي بن عون                                                           جامعة عمار الثليجي 
 تغير الوظيفة البيولوجية لألسرة" البحث عن األسباب والدوافع في دراسة ميدانية باالغواط "

 سطيف -جامعة محمد لمين دباغين                           د. نوال حمدوش             
 مالمح التغير في عالقات األبناء و اآلباء في األسرة الجزائرية المعاصرة

 -ؤيةسوسيولوجيةر-

 د. قنيفة نورة                                                                                         أم البواقي
 (راسة ميدانية)د البيت الصامت و إفرازاته اإلنحرافيةاألنثوية..العالقات العاطفية لدى الفتاة المراهقة نموذجا

 د.مسيكة لعنان                                                                                             بجاية
Les enfants face à la migration de leur mère  et le double rôle du père 

 (06:01-00:01مناقشة عامة )

 06:11-00:11.............................. 6106ديسمبر  6اليوم األول  موازية ورشات



 الورشة األولى
 رئيس الجلسة: فتيحة طويل
 مقرر الجلسة: برويس وردة

 جامعة خنشلة                                            د. حمزاوي سهى                                 

 دوار والمكانة داخلهاسرة المعاصرة وأثره على توزيع األبناء القوة في األ
 بسكرة -فضيلة لحمر                                                                 جامعة محمد خيضر . أ

 الشباب الجزائري وانعكاساتها على التقمص السوي لألدوار األبوية.أزمة الهوية الجنسية لدى 

 آكلي نعيمة                                                                                جامعة تيزي وزو . أ

 عمل الزوجة: لها أم عليها؟ : تغذية لعنف اقتصادي أم تمهيد لعنف ضد الرجل؟

  6البليدة–جامعة علي لونيسي                                                     سمية تواتي               أ.

الزواج العرفي بين الشرعية الدينية والضوابط القانونية وتداعياته على الروابط األسرية في المجتمع 

 يالجزائر

 بسكرة -جامعة محمد خيضر                                 د. فتيحة طويل                                 

 في تشييد الهوية االجتماعية المنزلي التدبير فعلدور

 الورشة الثانية

 دبراسو فطيمة رئيس الجلسة: 
 صدراتي فضيلة مقرر الجلسة: 

    بسكرة -جامعة محمد خيضر                                                               د. نجاة يحياوي  

 دور األسرة في تحقيق األمن الفكري لألبناء

 بسكرة -جامعة محمد خيضر                                                              أ.نتيجة جيماوي

 العالقات القرابية ألفراد األسرة الحضرية في ظل التغير

 جامعة البويرة                                                                                أ.علي سعدي   

 المتبادلة بين الزوجين في األسرة الجزائرية االعتماداتالروح الفردية و تغير طبيعة 

 أدرار -جامعة أحمد دراية                                                    أ.سالمة أغيات               

دراسة وصفية لمظاهر التغير االجتماعي بوالية  -المرأة ومظاهر تغير النظام األبوي في األسرة الجزائرية

 أدرار

 معسكر -جامعة مصطفى اسطنبولي                                          أ.سعدية خيتر                   

 .األسرية لالبن األكبر في المجتمع الجزائري: دراسة مقارنة بين الماضي والحاضرالتنشئة 

 

 

 



 06:11-00:11................................. 6106ديسمبر  6اليوم األول  موازية ورشات

 الثالثة الورشة
 د.عماري الطيبرئيس الجلسة: 
 أ. منوبية قاسميةمقرر الجلسة: 

 األغواط –جامعة عمار الثليجي                                                             د.محمد نوري      

 العوامل المؤثرة في تغير الوظيفة البيولوجية في األسرة
 بسكرة -جامعة محمد خيضرد.مالك شعباني                                                                   

 وسائل اإلعالم على أنماط التنشئة االجتماعية األسريةتأثير 

 بسكرة -جامعة محمد خيضرد.مليكة مدور                                                                     

 دور رياض االطفال في احداث التغير االجتماعي

 جامعة قسنطينة                                   بيروق                                هناء نور الهدى  أ.

 صورة األب ودورها في ظهور الجنوح لدى المراهق )دراسة ميدانية بمركز إعادة التربية بوالية قالمة(

 6جامعة باتنة                                                                                 بوخنوفةنهى  أ.

 )اتنةب دراسة ميدانية لعينة من المتزوجات بوالية(جودة الحياة والتوافق الزواجي 

 الرابعةالورشة 

 د.نسيمة بومعرافرئيس الجلسة: 
 سامية بن عمرمقرر الجلسة: 

 بسكرة    -جامعة محمد خيضرجعفر                                                                  صباح  د.

 تأثير األجهزة الذكية على التنشئة األسرية

 ورقلة-د.صباح عبد الرحيم                                                     جامعة قاصدي مرباح

 الزواج العرفي في القانون الجزائري "المسببات واإلثبات"

 الوادي -جامعة حمة لخضر                د.أم الخير بدوي                                                 

 -التحديات واآلثار -االجتماعي لألفراد-لتفاعل االجتماعي األسري و التوافق النفسيا

 بسكرة    -جامعة محمد خيضرصبة                                                                     دلولة  أ.

 الجزائري المجتمع داخل األسرية االجتماعي للعالقات على التغير السكني الفضاء أثر

 (المعاصرةEdward T. Hallونظرية إدوارد هول  وفق تحليلية )دراسة

 ذبيح                                                                     المركز الجامعي بريكةهشام  أ.

 األرحام وأثرهما على االستقرار األسريالعالقة بين التلقيح االصطناعي واستئجار 

 

 



 6106ديسمبر  10برنامج اليوم الثاني 
 60:96 – :68:3.......................................الجلسة األولى.......................................

 برقوق  عبد الرحمانرئيس الجلسة: البروفيسور
 خينش دليلة مقرر الجلسة: د.

 سطيف -جامعة محمد لمين دباغين                                            نادية عيشورأ.د 
الوضعية الصحية لألسرة الجزائرية وعالقتها بالسلوك اإلنجابي )دراسة استطالعية ببعض المراكز 

 الصحية بمدينة سطيف(

 بسكرة -جامعة محمد خيضر                   أ.د نور الدين زمام                                            

 عوامل التحول في الوظيفة التربوية لألسرة
 أم البواقي -جامعة العربي بن مهيدي                                  د.سامية ابريعم                        

وجهة نظر الزوجات )دراسة العوامل المساهمة في عدم التوافق الزواجي في المجتمع الجزائري من 

 ميدانية على عينة من المتزوجات في جامعة أم البواقي( .

      بسكرة    -جامعة محمد خيضرد.فطيمة دبراسو                                                                  

 )الفايسبوك نموذجا(اإلدمان على االنترنت و أثره على التوافق النفسي و االجتماعي لألسرة.

 بسكرة    -جامعة محمد خيضر د. عائشة عبد العزيز نحوي                                                      

 التظاهرات النفسية اإلكلينيكية المترتبة عن الصراع بين أنماط التنشئة األسرية 

 )دراسة ميدانية بمدينة بسكرة(

 06:01 -60:96..........................الثانية.......................................................الجلسة 

 نصر الدين جابررئيس الجلسة: البروفيسور 
 مقرر الجلسة: صباح سليماني

 بسكرة            -أ.د نصر الدين جابر ود. سليمة حفيظي                                        جامعة محمد خيضر
 تغير األدوار ومؤشرات الصراع الزواجي في األسرة الجزائرية

 بسكرة -خيضرجامعة محمد                                                            د.صونيا العيدي   
 التحول في األسرة الجزائرية من السلطة األبوية إلى األدوار الفندقية من منظور تفاعلي رمزي

 سكيكدة-0011أوت  66جامعة                                                        د.حكيمة أوشنان   

 - بائن الظاهرة و خفيها  - إعالة المرأة الجزائرية ألسرتها

   سطيف -جامعة محمد لمين دباغين                                                       د.بوجمعة كوسة   

 الفردانية والتماسك الذاتي داخل األسرة الجزائرية

 دراسة نقدية

جامعة برج بوعريريح                                                           د.الحاج بلقاسم     

األسرية في المجتمع الجزائريدوار أثر خروج المرأة إلى العمل على تغير األ  

 (00:01 -06:01مناقشة عامة )

 00:96قراءة توصيات الملتقى 

 06:66 توزيع الشهادات واختتام الملتقى 

 


