
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 خنشلة  - جامعة عباس لغرور

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 
 برعاية السيد مدير الجامعة 

 أ.د/ رشيد سياب

 
 نظمت

 الملتقى العلمي الوطني األول حول: 

 العدالة االجتماعية ودورها في تعزيز قيم المواطنة 

 والعيش بسالم لدى أفراد   المجتمع الجزائري

 

 2019/ مارس/ 31/ 31يومي 

 

 

 

 

 

 :محاور الملتقى الوطني العلمي األول

اإلطار املفاهيمي ملتغريات امللتقى) العدالة  :المحور األول
 ( واملفاهيم ذات الصلة. ،العيش بسالماالجتماعية ، القيم ،املواطنة

: العدالة االجتماعية بني األعراف والتقاليد والقانون المحور الثاني
 يف اجملتمع اجلزائري.والشريعة اإلسالمية 

: عالقة العدالة االجتماعية واملواطنة بالتنمية الشاملة المحور الثالث
 ) االقتصادية، االجتماعية... ( يف اجلزائر.

: دور العدالة االجتماعية يف مواجهة العنف وخمتلف المحور الرابع
 اجلرائم يف اجملتمع اجلزائري.

يف تدعيم قيم املواطنة  : دور العدالة التنظيميةالمحور الخامس
 والتطور التنظيمي يف املؤسسات اجلزائرية.

دور مؤسسات التنشئة االجتماعية ومسامهة  :المحور السادس
املؤسسات الرمسية )العدالة، األمن، اهليئات الرقابية، املديريات 
التنفيذية...( يف حتقيق العدالة االجتماعية وترسيخ ثقافة املواطنة 

  اجملتمع اجلزائري.والعيش بسالم يف
 :أهداف الملتقي

 :مجلة من األهداف نوجزها فيما يلي يسعى هذا امللتقى العلمي إىل  
التعرف على أهم املفاهيم األساسية املتعلقة مبوضوع العدالة  -

 االجتماعية واملفاهيم ذات الصلة.
 التعرف على واقع العدالة االجتماعية يف اجلزائر. -
العالقة املوجودة بني العدالة االجتماعية واملواطنة التعرف على  -

 والتنمية والعيش بسالم لدى أفراد اجملتمع اجلزائري.
الكشف عن مدى مسامهة العدالة االجتماعية يف مواجهة كل  -

 أشكال العنف واجلرائم يف اجملتمع اجلزائري.
الكشف عن دور مؤسسات التنشئة االجتماعية واملؤسسات  -

 املسامهة وحتقيق العدالة االجتماعية وترسيخ ثقافة املواطنة الرمسية يف
 .اجلزائري بني أفراد اجملتمع

التعرف عن واقع العدالة التنظيمية ودورها يف تعزيز القيم التنظيمية  -
  .املؤسسات اجلزائريةوالعيش بسالم داخل 

  

 

  شروط تقديم و قبول المداخالت: 
رنسية باللغة العربية أو الف  ( فردية أو ثنائية ) ميكن أن تقدم املداخالت -

) املداخالت باللغة العربية صفحة كحد أقصى  61يف حدود  ةأو االجنليزي
أسطر بلغة مغايرة ، املداخالت باللغة  61ترفق مبلخص ال يتعدى 

 سطرا باللغة العربية (.      01الفرنسية أو االجنليزية ترفق مبلخص ال يتعدى 
 Traditionalبالنسبة للمداخالت باللغة العربية نوعية اخلط تكون   -

Arabic   61وحبجم. 
 Times بالنسبة للمداخالت باللغة األجنبية نوعية اخلط تكون   -

New Roman 60وحبجم. 
 Note de bas de)تكون باالعتماد على التهميشلطريقة  بالنسبة -

page ) ترتب قائمة املراجع يف آخر ، على أن 60وحبجم  بطريقة آلية
 البحث.

 عنوان املداخلة جيب أن يندرج حتت أحد حماور امللتقى.                                                  -
أي نشاط أو البحث املقدم جيب أن يكون غري منشور وغري مقدم يف  -

                                                                                     (.األيام الدراسية أو امللتقيات... تظاهرة علمية )
 احرتام املعايري العلمية واملنهجية املتعارف عليها.                                                               -
والرد على اللجنة العلمية للملتقى الوطين األول مكلفة بتحكيم البحث  -

  املقبولة. املداخالت
 :مواعيد هامة

.                                                                  9016فيفري  61آخر أجل الستالم املداخالت كاملة:  -
      الرد على املداخالت املقبولة وتوجيه الدعوات ما بني:        -

 .0169/ فيفري 06 -69
آخر أجل لتأكيد احلضور من طرف األساتذة املقبولني:  -

 .0169/فيفري/01
  0169/مارس/ 61 -61تاريخ انعقاد امللتقى الوطين األول: يومي  -

دج لألساتذة )املداخالت الفردية(،  1111: حقوق المشاركة
دج لألساتذة )املداخالت الثنائية( يف هذه احلالة يتم  1111

 دج لطلبة الدكتوراه. 0111فقط، التكفل مبتدخل واحد 
 لالتصال و االستفسار

 11.11.61.19.10أو  11.10.99.66.16 :رقم الهاتف
 إرسال المداخالت:

 socio.org.tra@gmail.com :البريد االلكتروني
  مالحظة:

في  لنشر أعمال هذا الملتقى الهيئة المشرفةسوف تسعى  

 (.ISBNللكتاب ) المعيارييحمل الرقم الدولي  كتاب

 

  

https://mail.google.com/mail/h/1a9rvehaym7ea/?&cs=wh&v=b&to=socio.org.tra@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادلة واليت تتميز الغري املنصفة و غري  تالتصرفات والسلوكيا  
األفراد يف اجملتمع باملفاضلة والتفريق والبريوقراطية السلبية بني 

باإلقصاء والتهميش ، ومن شأن هذا أن يؤدي إىل الشعور الواحد
كل احلقوق  على  احلصول  ، واإلحساس بعدملديهم واحلرمان

 .ما يقره دستور وقوانني الدولة اجلزائريةحسب  كاملة

كل هذه األسباب والعوامل وغريها ميكن أن تساعد بطريقة   
مباشرة أو غري مباشرة على انتشار وتفشي الكثري من الظواهر 
االجتماعية السلبية )البطالة، العنف، اجلرمية بكل أنواعها،  

، التطرف، انتشار املخدرات واإلدمان عليها، الفساد بكل أنواعه
السالفة (، كل هذه الظواهر االجتماعية اهلجرة غري الشرعية...

روح وتراجع ميكن أن تساهم بدرجة كبرية يف إضعاف  الذكر
الفرد وتفكك األسرة واجملتمع وتراجع الكثري من املواطنة لدى 

أبنائه عن تبين العديد من املفاهيم القيمية كاملواطنة واهلوية الوطنية 
قيم االجتماعية وباقي الوالعيش بسالم والعدالة االجتماعية 

 األخرى. السامية
إىل اإلجابة  األول العلمي الوطين امللتقىهذا يسعى مما سبق،   

نفسها على اليت تطرح  واجلوهرية األسئلة األساسيةعلى بعض 
 النحو التايل: 

بني  هاموقعيف اجلزائر؟ وما هو العدالة االجتماعية واقع ما هو  -
  ؟ )الرأمسالية، االشرتاكية، اإلسالمية...( األنظمة خمتلف

 والعيش بسالم عالقة بني العدالة االجتماعية واملواطنةال هي ما -
 واالقتصادية يف اجلزائر؟  التنمية االجتماعيةبني و  من جهة، وبينهم

ما هي العالقة املوجودة بني العدالة االجتماعية وخمتلف  -
 الظواهر االجتماعية السلبية املنتشرة يف اجملتمع اجلزائري؟ 

وعلى مستوى املؤسسات اجلزائرية هل ميكن للعدالة التنظيمية  -
 أن تدعم قيم االنتماء واملواطنة والتطور التنظيمي؟ 

اعية واملؤسسات ما مدى مسامهة مؤسسات التنشئة االجتم -
الرمسية يف حتقيق العدالة االجتماعية وترسيخ ثقافة املواطنة والعيش 

  بسالم يف اجملتمع اجلزائري؟  

                

 ديباجة الملتقى:
عموما والعدالة االجتماعية خصوصا من   يعترب مفهوم العدالة  

والتحليل املفاهيم اليت تطرق إليها الكثري من الباحثني بالدراسة 
والتنظري حماولني بذلك الوصول إىل مرجعية صلبة ونتائج 
ملموسة ميكن االعتماد عليها لتحقيق هذا املفهوم يف امليدان ،  
كما عرفت الكثري من الدول واألمم وخمتلف األنظمة العاملية 
جمموعة من األطر الفكرية املالئمة والعمل على جتسيدها على 

إجياد وتطبيق العدالة االجتماعية  أرض الواقع، رغبة منهم يف
بني أفراد اجملتمع وشرائحه وطبقاته يف خمتلف اجملاالت 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية واحلقوقية 
)القانونية(، وحىت يف األسرة الواحدة بني الرجل واملرأة وبني 

 األبناء فيما بينهم...
ويف الوقت الراهن تعترب اجلزائر واحدة من الدول اليت تبنت   

هذا املبدأ املتعلق بالعدالة االجتماعية، وحاولت بذل قصارى 
جهودها من أجل تطبيق وجتسيد هذا املبدأ بني كافة أفراد 
اجملتمع وبني خمتلف شرائحه واجتاهاته الفكرية وانتماءاته 

فية ويف كل اجملاالت،وذلك السياسية والدينية واللغوية واجلغرا
إميانا منها بأن تعزيز وتعميق هذا املبدأ والقيمة االجتماعية 
السامية والنبيلة ميكن أن تساعد كثريا على ترسيخ ثقافة املواطنة 
والعيش بسالم والتعايش الذي يرتكز على احلوار واالحرتام 

ك هبذه املتبادل والتسامح بني كافة أفراد اجملتمع اجلزائري والتمس
 القيم والدفاع عنها وغرسها لدى اجلميع.

ولكن واقع احلال والشواهد امليدانية يف هذا الشأن تقر بأن   
هذه املبادئ واملفاهيم املشاهبة هلا جتد الكثري من احلواجز 
والصعوبات ويف العديد من اجملاالت ) االجتماعية، 

صحية...(، مما واالقتصادية، والسياسية، والثقافية، والرتبوية، وال
ينعكس سلبا على احلياة اليومية للفرد يف اجملتمع اجلزائري، 
وذلك من خالل تسجيل العديد من التصرفات اليت يصاحبها 
السخط والتذمر يف أراء املواطنني وبعض االحتجاجات وعدم 
الرضا واإلحباط أثناء التعبري عن وجهات نظرهم يف خمتلف 

املتتبع لوطنية من حني آلخر. و القضايا اليت تشهدها الساحة ا
هذه الفئات من املواطنني يف أرض الواقع جندها لردود أفعال 

 عن جمموعة من األساليب للتعبري عن رفضهم لبعض عبارة

 

 الهيئة  المشرفة على الملتقى العلمي الوطني األول
 الرئيس الشرفي للملتقى: عميد الكلية 

  د/ لمنور معروف 
 الملتقى العلمي الوطني األول:رئيس 

 ف ـطـبوقمحمود /  د
 

 د/ بن رمضان سامية: رئيس اللجنة العلمية
 أعضاء اللجنة العلمية:

 جامعة خنشلة – أ.د/ شنافي ليندة  

 جامعة خنشلة –د/ حمزاوي سهى 
 جامعة خنشلة  –د/ بن رمضان سامية 

 جامعة قسنطينة  –أ.د/ بخوش أحمد 

 جامعة بسكرة –أ.د/ دبلة عبد العالي 
 جامعة بسكرة  –أ.د/ عرعور مليكة 

 جامعة باتنة –أ.د/ عوفي مصطفى 

 جامعة باتنة – بوذراع أحمدأ.د/ 
  جامعة بسكرة –زمام نورالدين  أ.د/

 جامعة عنابة –أ.د/ شوية سيف االسالم 
 جامعة برج بوعريريج –أ.د/ قرزيز محمود 

                                            2وهران جامعة   – فضيل يسعد فائزةد/ أ.

   سيدي بلعباسجامعة   – بلعربي منورد/ أ.

   2سطيف جامعة   – نويصر بلقاسمد/ أ.

 بسكرةجامعة  –األزهرالعقبي د/ أ.

 بسكرة جامعة  –صبطي عبيدة د/ أ.
 جامعة باتنة –د/ أحمد عبد الحكيم بن بعطوش

 جامعة خنشلة – لبرش راضيةد/ 

 جامعة خنشلة  –د/ بهتون نصرالدين 
تبسةجامعة  –حداد صونية د/   

الواديجامعة  –خلفاوي عزيزةد/   

2قسنطينةجامعة  –نبار ربيحةد/   
جامعة بسكرة  –ميمونة د/ مناصرية   

جامعة ورقلة –د/ حمداوي عمر   

 جامعة خنشلة -د/ بوقطف  محمود 
 جامعة الجلفة –علة المختار د/ 

 جامعة أم البواقي  –د/ بخوش وليد 

 جامعة أم البواقي  – أبريعم ساميةد/ 
 جامعة البويرة  –د/ زوا تيني عبد العزيز

 جامعة خنشلة – مامن فيصل /د

جامعة خنشلة –د/ إيديو ليلى   
 جامعة أم البواقي –د/ عثماني حسين 

 جامعة خنشلة –د/ رحامنية سعيدة 

 جامعة خنشلة –د/ اليامين شعبان 
جامعة خنشلة –د/ مناح رفيق   

 جامعة خنشلة –د/ طارق طراد 

 جامعة خنشلة   –د/ بن مكي نجاة 
 جامعة خنشلة  –د/ مانع سبرينة 

 جامعة خنشلة – د/ بن منصور ليليا

 جامعة أم البواقي  –د/ تقرارت يزيد 
جامعة خنشلة –د/ زوليخة قنطري   

جامعة خنشلة –د/ زرمان كريم   

   تلمسانجامعة  – بن منصور إلهامد/ 

  

 

 

 أ / بن عمران بوبكر  رئيس اللجنة التنظيمية:
 

    أعضاء اللجنة التنظيمية:
                   

 نعمون مسعودأ/  - عليمة / عقونأ - كواشي سامية /أ -

 شرابن سهام الكاهنةأ/  -طالبي عبد الحقأ/  -أ/ بوحريق كريمة -

شيحاوي أ/  -أ/ خليفي رفيق -أ/ رحال نبيل -أ/ بريك إبراهيم -

  أ / كليل صالح -أ / أقطي رباب  -/ عمرون مليكة أ -سمية

مرغاد  أ/  -روابحي سناءأ/  - بهلول سارةأ/  -زرمان عادلأ/  -

 .لبرارة هالة/  -عنصر مفيدة أ/  -زينب

 

 

************************** 

                              : طلبة الدكتوراهاألساتذة المؤقتين و

   ةمؤقت ةأستاذ  -/ شاوش نزيهةد -

                                                                                          دكتوراه طالب - عمميش صالح -

 طالبة دكتوراه -بوهراوة فوزية -

 طالبة دكتوراه -جحفة سهيلة  -

 طالبة دكتوراه -صحرواي حمامة -

 طالبة دكتوراه - شوشان نصيرة -

 طالبة دكتوراه -صباح مهرهرة  -

  طالبة دكتوراه -زرفاوي آمال  -

 طالبة دكتوراه -بوزيدي هدى  -

 


