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ٔ
ن لقد شغلت قضية التغير ا .اليوم الدراسي شكاليةإ: والا

ٔ
إلجتماعي العديد من الباحثين والمفكرين عبر التاريخ، حيث تم التعبير عنها على اختالف اتجاهاتهم ونظرياتهم بطرق متعددة، حيث ا

ثيراتها بمرور الوقت، في كل من 
ٔ
  .في طرق النمو السائرةتقدمة وكذا الدول الدول المالعالم قديما وحديثا شهد سلسلة من التغيرات الضخمة في شتى مجاالت الحياة، وقد ازدادت معدالتها  وتا

ساسية تتميز بها نشاطات ووقائع الحياة االجتماعية بل إنه 
ٔ
نه ظاهرة عامة، وخاصية ا

ٔ
حياتية للمجتمعات البشرية فهو سبيل بقائها  ضرورةفالتغير االجتماعي حقيقة وجودية ، فضال عن ا

 لها التكيف مع واقعها، وبالت
ٔ
فراونموها، فبالتغير يتهيا

ٔ
نشطتها وعن طريق التغير تلبي الجماعات متطلبات ا

ٔ
بنيتها وا

ٔ
  .دها وحاجاتهم المتعددة والمتجددةغير يتحقق التوازن واإلستقرار في ا

سبابه وعوامله، مما نجم عنه العديد من وجهات النظر التي تخضع لفسلفات
ٔ
نه قد تعددت منظورات ومنطلقات تفسير التغير اإلجتماعي وا

ٔ
ن وإيديو كما ا

ٔ
لوجيات مختلفة المشارب، ذلك ا

ثيراته كذلك متنو
ٔ
ن تا

ٔ
نواعه حسب كل بيئة إجتماعية مما يؤدي بنا إلى القول ا

ٔ
  .عة وعديدةالتغير الذي يحدث في المجتمع في حد ذاته تختلف مصادره وا

 
ٔ
  ؟ الجزائري  منية في المجتمعفما هو التغير اإلجتماعي ؟ وما عالقة التغير اإلجتماعي بالمتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية واال

  

هداف : نياثا
ٔ
تية اليوم الدراسي يسعى   .اليوم الدراسيا

ٓ
هداف اال

ٔ
  :إلى تحقيق اال

ثر التغيرات اإلجتما -   .اإليجابي اإلجتماعيفي التغيير الشباب دور  -    .التغير اإلجتماعي واإلسهامات النظرية فيهدراسة  -   
ٔ
  .جزائرالواقع اإلجتماعي في ال عية فيرصد ا

  

  
  .اليوم الدراسيمحاور : ثالثا

ول
ٔ
هم الدراسات السوسيولوجية حول موضوع التغير اإلجتماعي في الجزائر :المحور اال

ٔ
  .ا

برز الدراسات حول المجتمع الجزائري (                                         
ٔ
  )قراءة تحليلية حول ا

 : المحور الثاني    
ٔ
  .من اإلجتماعيعالقة التغير اإلجتماعي باال

  

  .الشباب كـقوة فاعلة للتغيير في المجتمعات: المحور الثالث    
  

ثيرها في التغير اإلجتماعي: الرابعالمحور     
ٔ
  .وسائل اإلعالم والتواصل اإلجتماعي وتا

  .اليوم الدراسيشروط المشاركة في : رابعا
ن  .1

ٔ
حد محاور  المداخلةكون تا

ٔ
 .اليوم الدراسيفي ا

ن  .2
ٔ
صالة العلمية في ظل منهجية محكمة وتوثيق متكامل لةالمداختصف تا

ٔ
  .للمراجع والمصادر باال

ال  .3
ٔ
و قدم في م موضوع المداخلةكون يا

ٔ
و م لتقياتقد سبق نشره ا

ٔ
خوذاسابقة ا

ٔ
و بحث علمي ا

ٔ
طروحة ا

ٔ
 .من ا



ال تزيد عدد صفحات  .4
ٔ
 .بما في ذلك المالحق والمراجع) A4( صفحة 15عن  المداخلةا
5.  

ٔ
 .العربيةاللغة بعلى ملخص  النهائية المداخلة شتملتن ا
خر البحثلهوامش اإدراج  .6

ٓ
 .في ا

ن  .7
ٔ
ن و، لمتن البحث 16 بحجم) Traditional arabic(يكون نوع الخط يتعين ا

ٔ
 .14 بحجمتكون الهوامش ا

ن تكون  .8
ٔ
 .كل جانبمن سم  02الصفحة  حدودا
 .واحد في حالة المداخلة المشتركة ة شخصمشاركبيتم السماح و لكل مداخلة، 02دخلين ـــمتـعدد الال يتجاوز  .9
هم مضامينها 15في حالة قبول المداخلة، يتاح للمداخل  .10

ٔ
 .دقيقة لتقديم ا

 .اللجنة العلمية غير ملزمة بقبول كل ما يصلها من بحوث، كما ال تلتزم اللجنة بإعادة البحوث غير المقبولة .11
 

ةتواريخ : خامسا   .2017/مارس/05 قبل يومملخص المداخلة وعناصرها + بالبيانات المرفقة  لوءةمم إلكـترونيا ترسل اإلستمارة - .مهم�
فريل/02في حالة قبول الملخص من طرف اللجنة العلمية ترسل المداخلة كاملة قبل يوم  -             

ٔ
 .2017/ا

  
ف 17ن ـيـنـاإلث يوم الجلفةجامعة  كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعيةهللا تعالى في رحاب بإذن  اليوم الدراسيينعقد سوف  .اليوم الدراسيمكان وزمان انعقاد : سادسا

ٔ
  2017ل ــريــا

عمال للمشاركين لتنقل اوطعام اإلوقامة اإلتتحمل الجهة المنظمة تكاليف ال  -         
ٔ
ثناء فترة ا

ٔ
  .اليوم الدراسيا

  

  .اليوم الدراسيلجنة : سابعا
  .برابــح الشــيـــخ.د .جامعة الجلفة –لعلوم اإلنسانية واإلجتماعية عميد كلية ا: الرئيس الشرفي لليوم الدراسي

 : رئيس اليوم الدراسي
ٔ
  .شداد عبد الرحمان.ا
 : رئيس اللجنة العلمية

ٔ
  .حسان هشام.د.ا

عضاء اللجنة العلمي
ٔ
مين            د.جلود رشيد                د.د            بومانة محمد     .بن شريك عمر           د.يونسي عيسى           د.بكاي ميلود               د.د: ةا

ٔ
العابد ميهوب           .بن عروس ا

  حربي سليم    .حمد                دمداس ا.دزعتر نورالدين            .د     طعبة سعاد           .د      نهايلي حفيظة      .د  دحمان نوال          .د  محمدي عبد القادر          .د            عجال سالمي.د
  )2جامعة البليدة (جوابي لخضر .د      )            2جامعة الجزائر(ادريس سفيان .د           بن ملوكة بلخير.د          بلبول نصيرة   .د              

 : اللجنة التنظيمية رئيس
ٔ
  عزوز محمد علي.ا

عضاء
ٔ
 : ةاللجنة التنظيمي ا

ٔ
     عباس ياسين.ا

ٔ
     غريب بلقاسم.ا

ٔ
   قيرع فتحي .ا

ٔ
   فرحات عبد الرحمان.ا

ٔ
   عروي مـختار .ا

ٔ
     حميدات ميسوم.ا

ٔ
    حوة سالم.ا

            
ٔ
     مني عبد الحفيظ.ا

ٔ
   شنيخر عبد الرحمان.ا

ٔ
   قاسم سعاد.ا

ٔ
     لعقاب خليل.ا

ٔ
  حليس جنيدي.ا

  

  .المراسالت واالستفسارات: ثامنا
  0669.20.20.17     0779.20.20.17 :فالـهاتـــ  :لإلستفسار يرجى اإلتصال بـــ        
  جامعة الجلفة 2017قراءات في التغير اإلجتماعي  :يتم تحميل استمارة المشاركة من صفحة الفيس بوك        
 social.change17@yahoo.com :ييتم إرسال استمارة المشاركة مملؤءة إلكـترونيا للبريد اإللكـترون        
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