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LEAPS   

 : د. قندوز منري رئيس اللجنة العلمية

 خملوف بومدين: د. رئيس اللجنة التظيمية

 الديباجة:
علم االجتماع كعلم منذ نشأتو يبحث يف القضااي وادلعضالت 

كن جملرد التأطري تاليت ربدث يف اجملتمع ، وغاية ىذا البحث مل 
لتطوير اجملتمع واالسهام يف حل مشكالتو،  الفكري ولكن

فوفقا البن خلدون الذي أطلق عليو علم العمران البشري جنده 
يعرف علم االجتماع أبنو علم خيتص بدراسة احلياة االجتماعية 
والسلوك اإلنساين داخل اجلماعات اإلنسانية، والذي ذبلى يف 

ة ثالث حركات للوعي، الوعي ابلذات يف إطار وعي حبرك
و كل ىذا يف   الدول التارخيية اليت تنظم و هتيكل اجملتمع،

ارتباط بوعي كلي يربط اإلنسان و حركة الدولة ابلكون أبكملو 
يف إطار الوعي الكوين، فعلم االجتماع من بداايتو جاء ليؤسس 
دلفهوم السلوك البشري يف إطار عالئقي متوازن، وفهم احلياة 

وابلتايل مل  مشكالت اجتماعية، ينبثق عنها من االجتماعية وما
يكن شغل الباحثني فيو الغوص يف معركة ادلفاىيم والتأصيل 

حيدث حوذلم حىت يرتبط  الفكري ذلا بقدر انشغاذلم بفهم ما
حيدث  علم االجتماع ابجملتمع بشكل فعلي يسمح لو دبواكبة ما

وادلسامهة يف إجياد حلول دلا قد خيل بتوازنو ويهد بنيانو،  فيو
وىو ما تؤكده مقولة مالك بن نيب" ليس يكفي أبدًا أن ننتج 
األفكار البد من توجيهها لدورىا االجتماعي "،فمكانة علم 

 االجتماع كعلم تنتج من أمهية مسامهة ادلشتغلني فيو ببناء
اجملتمع وربليل معضالتو وقيادة حركات التغيري فيو، فاجملتمعات  

غري احلاصل الذي أفرزتو ككل وخاصة العربية منها يف ظل الت
 الثورة التكنولوجية والعودلة الثقافية من انعكاسات سلبية على 

الواقع االجتماعي برمتو، أبمس احلاجة اليوم لدور علم االجتماع 
فيها من أجل بناء منظومٍة اجتماعية قادرة على فهم الواقع 
االجتماعي بكليتو النظرية والعملية، وىذا ال يكون إال إبعادة 
النظر ذلذا العلم يف حد ذاتو ودلكانتو يف اجملتمع وضمان فعاليتو من 

وف ادلكتبات إىل ساحات اجملتمع، أو بتعبري فر خالل إخراجو من 
" كل كلمة ال ربمل نشاطا  -مالك بن نيب من مقربة القاموس

معينا ، ىي كلمة فارغة ، كلمة ميتة ، مدفونة يف نوع من ادلقابر ، 
، فالتجديد ابدلفاىيم ومواكبة  إىل معركة احلياة، -نسميو القاموس"

يتو يف فهم كل ما ىو كل ما ىو جديد يضمن فاعلية العلم وحيو 
مستجد على الساحة االجتماعية العربية، إضافة إىل االىتمام 
ابلتخصصات االجتماعية ذات الطابع العملي ادلالمس حلاجات 

حيدث  اجملتمع الفعلية، فاالقتصار على التنظري دون الًتكيز على ما
فعليا يف اجملتمع والتعمق يف  مشاكلو وأزماتو يقزم من مكانة ودور 

فالعلوم اإلنسانية   ،نعيشو اليوم لألسف علم االجتماع وىو ما
ككل تعد من التخصصات ذات ادلعدالت الدنيا يف القبول يف 

حيدث يف  اجلامعة وذات احلضور احملتشم يف اجملتمع  عكس ما
الدول ادلتقدمة اليت تؤمن بدور العلوم اإلنسانية وعلى رأسها علم 

جتماعية، وتبين اخلطط االجتماع  يف وضع السياسات اال
ادلستقبلية اليت من شأهنا رايدة اجملتمع وتقدمو،  فلو تساءلنا اليوم 
عن حجم ادلشاريع البحثية ادلوجهة خلدمة اجملتمع واليت أمثرت 
نتائجها على أرض الواقع وسامهت يف حل مشكالت رلتمعية 

فكل ادلشتغلني حبقل علم  لكدان جنزم أبهنا قد تكون منعدمة.
تماع يؤكدون على وجود فجوة بني ىذا العلم واجملتمع دبختلف االج

  رلاالتو السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والًتبوية

 علم االجتماع وقضااي اجملتمع "قراءة يف ثنائية الدور وادلكانة"
 



 

فأين ىو موقع عامل االجتماع اليوم من أزمات اجملتمع وقضاايه احملورية؟ 
ىو موقعو من اإلصالح الًتبوي ومن احلراك االجتماعي، ومن رسم  ما

 القرار، ومن ادلنظومة القيمية وماالسياسات االجتماعية وصناعة 
ىو موقعو من كل ذلك؟  تتعرض لو من هتديد ديس ىوية اجملتمع، ما

يكفي من األدوات ادلعرفية والوسائل واإلمكاانت  وىل لديو ما
 واالعًتاف اجملتمعي الذي يعزز دوره يف اجملتمع؟

 وذلذا جاء ىذا ادللتقى للبحث يف عالقة علم االجتماع اليوم بقضااي
 .اجملتمع كقراءة يف ثنائية الدور و ادلكانة

 حماور ادللتقى:
التأصيل النظري إلسهامات علم االجتماع عرب العصور.احملور األول:  
:مسامهة الفروع ادلختلفة لعلم االجتماع يف خدمة اجملتمع.احملور الثاين  

: علم اجتماع وادلشكالت االجتماعية. )االحنراف احملور الثالث
الغزو الثقايف والتغري واجلردية، ادلخدرات واإلدمان، ادلشكالت ادلدرسية،

  القيمي، ادلشكالت األسرية كالطالق والتفكك األسري.....اخل(
:مكانة علم االجتماع يف الوطن العريب )رؤية تشخيصية احملور الرابع

 واقعية(
:معوقات تقدم علم االجتماع يف الوطن العريب.احملور اخلامس  

: مناذج عربية ودولية إلسهامات وحدات حبث بعلم احملور السادس
 االجتماع يف قضااي اجملتمع وإدارة األزمات

 شروط ادلشاركة:
أن يكون البحث أصيال .-1  
تقبل ادلداخالت الفردية والثنائية.-2  
صفحة. 20صفحة وال تزيد عن  12ال تقل ادلداخلة عن  أن-2  
 يف التهميش. APAاالعتماد على طريقة -3
 Traditionalنوع اخلط ادلستخدم يف الكتابة ابللغة العربية -4

Arabic  ابلنسبة للبحوث العربية وخبط  14حجمTimes New 

Roman  14للبحوث ابللغة الفرنسية واالجنليزية حبجم. 
 حوث ابللغة العربية، اإلجنليزية والفرنسية.تقبل الب-5

 تو اريخ مهمة:
10/10/2022 يوم: آخر أجل الستقبال ادلداخالت كاملة -  
20/10/2022الرد على ادلداخالت ادلقبولة يوم: -  
25/10/2022انعقاد ادللتقى يوم: -  
 إرسال ادلداخالت يكون عرب اإلديايل التايل:-

msila.dz-leila.betka@univ 

 مالحظات مهمة:
 ضرورة إعداد ملخص بلغة البحث .-1
قبل نص ادلداخلة جيب ذكر زلور ادلداخلة مع البياانت اخلاصة -2

 ابلباحث )اللقب واالسم، اجلامعة ، التخصص(
نشر ادلداخالت القيمة ضمن كتاب مجاعي ذو ترقيم رمسي  سيتم-3

 وإيداع قانوين، أو ضمن أعداد رللة ادلخرب وىي رللة دولية زلكمة. 
 

 

:للملتقى العلميةاذليئة   
 أعضاء اجمللس العلمي دلخرب الدراسات األنرتوبولوجية
وادلشكالت االجتماعية + كل عضو منتسب للمخرب  برتبة 

 .  دكتور

 :األعضاء من خارج جامعة ادلسيلة -

 .2أ.د. بوسعادة رشيد، جامعة اجلزائر -
 أ.د. ساسي سفيان، جامعة الطارف. -
 أ.د. شوقي قامسي، جامعة بسكرة. -
 أ.د. بن شاعة بريان، جامعة األغواط. -
 .عزيز ، جامعة ورقلة أ.د. قودة -
 د. سوادلية عبد الرمحن، جامعة جباية  -
 3د. بواذلوشات جناح، جامعة قسنطينة -
 د. بن حليمة عمر عبد العزيز ، جامعة الطارف -
 CNRPHد. عباس رضوان، ادلركز الوطين -

 أدمحم بوقرة بومرداس.كاف موسى  جامعة .د -
 د. جاب هللا بومجعة، جامعة اجللفة -
 بلقمري انهد، جامعة برج بوعريريجد.  -
 .2 مرابط أحالم جامعة علي لونيسي البليدة.د -
 د. علي بوخلخال، جامعة األغواط -
 فيدمة عبد احلق  جامعة التكوين ادلتواصل اجلزائر.د  -
 قسنطينة.CRASCد. بلغليفي نوال، مركز  -
 د. نقروش محيد، جامعة جباية.-
 اجلامعي آفلو.د. مسعود هويشر، ادلركز -
 2عيسات العمري جامعة دمحم دابغني سطيف .د -
 د.زوقاي مونية جامعة أمحد دراية أدرار -
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