وزارة التعلين العالي و البحث العلوي
جاهعت  80هاي  5445قالوت
كليت العلوم االنسانيت واالجتواعيت
قـسن العلوم االجتواعيت

ـ موضوع الممتقى:
تشكل وسائل االتصال بمختمف اشكاليا
ومسمياتيا ادوات ال غنى عنيا في حياة الفرد

والمجتمع خاصة بعد االنتشار الواسع والتقدم
الكبير الذي شيده ىذا المجال ،حيث اصبحت

حياتنا عبارة عن عممية اتصالية متطورة او

تكنولوجية تمعب التكنولوجيات الحديثة دو ار بار از

ينظم قسم العموم االجتماعية الممتقى الدولي
األول حول:

االثار االجتماعية والنفسية لوسائل االتصال
وتكنولوجياتو الحديثة عمى االسرة الحضرية
يومي  77و 78افريل7024

الرئيس الشرفي لمممتقى :األستاذ الدكتور محمد

نمامشة رئيـس جامعـة  00مـاي 1491قالمـة
رئيس الممتقى:

الدكتور مـاىر فـرحان

فييا.

الحضرية نظ ار لما تشغمو وسائل االتصال
وتكنولوجياتيا الحديثة من مساحة وتأثير بالغ في
المناطق الحضرية والمدن الكبرى بشكل اكبر من

البيئات االخرى ،خاصة مع النظر الى طبيعة

االسرة الحضرية من حيث البناء والوظائف
واالدوار وطبيعة العالقات والتفاعالت من جية
وما تفرضو الحياة الحضرية من متطمبات من

جية ثانية.

ليذه الوسائل اشكال مختمفة منيا

لذا فإننا نقترح عنوان ىذا الممتقى الدولي

الجماىيرية ومنيا الفردية او الشخصية وليذه

ونقدم الدعوة إلى األساتذة والباحثين والمختصين

الوسائل اثارىا االجتماعية والنفسية عمى الفرد
والمجتمع.

تعتبر االسرة اىم حمقة وصل بين الفرد

والمجتمع كما انيا تعد المبنة االساسية في بناء

المجتمع ،وعمى سالمة االسرة وتماسكيا ونقاء
بيئتيا وقدرتيا عمى القيام بوظائفيا ،تتوقف

سالمة وفاعمية المجتمع والعكس صحيح.

وىنا يكمن جوىر موضوع ىذا الممتقى

الذي يبحث في االثار االجتماعية والنفسية
(ايجابا وسمبا) لوسائل االتصال عمى االسرة

لممشاركة في ىذا الممتقى من خالل المحاور
التالية:
ـ المحور األول :االسس والمنطمقات والمفاىيم:
 -وسائل االتصال وتكنولوجياتو الحديثة-

المحتوى والمادة االعالمية-قوة التأثير واالقناع-
االسرة الحضرية-التحضر-الحضرية-التحديث-

المدينة والمدنية-المجتمع الحضري.

 المقاربات النظرية لتفسير العالقة والتأثير بينوسائل االتصال واالسرة والفرد في المجتمع

الحضري.

ـ المحور الثاني :االسرة الحضرية:
 -بناء ووظائف االسرة الحضرية -القيم-

العالقات-األدوار-المكانات-المشكالت-التنشئة.

الخ.

ـ المحور الثالث :التجارب الميدانية:
 -الدراسات والتجارب الميدانية والمكتبية لمعالقة

والتأثير بين وسائل االتصال الحديثة والفرد،
واالسرة في المجتمع الحضري.

ـ المحور الرابع :االثار االجتماعية والنفسية:
-أثار وسائل االتصال عمى االسرة والمجتمع

الحضري (عمى التنشئة-العالقات-االدوار-

التفاعل-المكانات-القيم-السموك-الشخصية-
المدرسة-اليوية-الثقافة-االنحراف-الجريمة-
االدمان....الخ).

ـ المحور الخامس :وسائل االتصال والتغير في
االسرة والمجتمع الحضري:

 .4تحرر المداخمة باستخدام برنامج وورد
 ،WORDوترسل عمى البريد االلكتروني الخاص

 -مؤشرات التغير االجتماعية والثقافية والنفسية

بالممتقىsociomeeting@gmail.com :

 -اتجاىات التغير االجتماعية والثقافية والنفسية

المداخمة مشتركة.

لألسرة والمجتمع الحضري.
لألسرة والمجتمع الحضري.

 .5يتكفل الممتقى بمتداخل واحد اذا كانت
 .6يتكفل الممتقى بتغطية نفقات االيواء والضيافة

 -شروط وتعميمات المشاركة:

لممشاركين طيمة ايام الممتقى ،وال يتكفل

 .5ان يكون موضوع المداخمة متصال بأحد

بمصاريف السفر أي كان شكميا.

المنيجية في إعداد المداخمة.

 .2اخر اجل ألرسال ممخص واستمارة المشاركة:

محاور الممتقى مع مراعاة تطبيق كامل الشروط

 .2ضرورة تطابق محتوى المداخمة مع عنوان

الممخص وفكرتو( ،ال يتجاوز الممخص 288
كممة).

 02مارس  .7024والرد بالقبول المبدئي لمممخص
سيكون اقصاه في  05مارس .7024
 .7اخر اجل ألرسال المداخمة كاممة 05 :افريل

 .3ان ال تقل المداخمة عن  55صفحة وال تزيد
عن  38صفحة ،باستخدام خط

 -تواريخ ميمة:

Simplified

 Arabicحجم  54بالنسبة لممداخمة بالمغة

العربية ،وخط  Times New Romanحجم 53
بالنسبة لممداخالت بالمغات االجنبية(االنكميزية او

الفرنسية ،عمى ان ترفق بممخص بالمغة العربية).

 .7024والرد بالقبول النيائي لممداخمة سيكون

اقصاه في  08افريل .7024

 .3تنطمق اشغال الممتقى في  78-77افريل 7024

 .4رسوم المشاركة  7000دج :يعادل  75اورو
تقريباً.

 -رئيس المجنة العممية لمممتقى:

-رئيس لجنة التنظيم:

د .ماىر فرحان/جامعة قالمة

 اعضاء المجنة العممية لمممتقى:اسماء االعضاء

الجامعة/البمد

أ.د /عسوس عمر

جامعة قالمة

أ.د /بوميرة نور الدين

جامعة قالمة

أ.د /نبيل نعمان

العراق

ا.د /درواش رابح

جامعة البميدة

أ.د /فضيل رتيمي

جامعة البميدة

أ.د /خالد ابراىيم الفخراني

مصر

أ.د/بمعادي ابراىيم

جامعة قالمة

أ.د جبالي نور الدين

جامعة باتنة

د /عبير المطيري
د/لخضر غول
د/ايمن محمد احمد فريحات
د/عميرة جويدة
د/عبد الستار رجب

الكويت
جامعة قالمة
االردن
جامعة الجزائر
تونس

د /ضامر وليد

جامعة شمف

د/فاتح دبيش

جامعة قالمة

د /بوصنوبرة عبد اهلل

جامعة قالمة

د/جاىمي عبد العزيز

جامعة قالمة

د /حرقاس وسيمة

جامعة قالمة

 -بمشاركة ودعم من مديرية النشاطات الثقافية

أ /عبد القادر بيتان :جامعة قالمــة

 -نائبي رئيس لجنة التنظيم:

واالجتماعية.

أ /مشطر حسين أ/يخمف سييل
 أعضاء لجنة التنظيم:اسماء االعضاء

واالمانة العامة في كمية العموم االنسانية

الجامعة

د /ماىر فرحان

جامعة قالمة

أ /بن صويمح عفاف آسيا

جامعة قالمة

أ /بن فرحات غزالة

جامعة قالمة

أ /العافري مميكة

جامعة قالمة

أ /حواوسة جمال

جامعة قالمة

أ /حميدي مجيد

جامعة قالمة

أ /سبع ىشام

جامعة قالمة

أ /قريد سمير

جامعة قالمة

نزاري سعاد -طالبة دكتوراه

جامعة قالمة

موساوي دنيا زاد –طالبة دكتوراه

جامعة قالمة

عيدود ىاجر -طالبة دكتوراه

جامعة قالمة

استمارة المشاركة

 االسم...........:المقب...............:الجنسية ............:البمد..............-الرتبة العممية.......:الوظيفة..........:

القسم.........:الجامعة.................-الياتف الشخصي......................

ىاتف العمل..........................: -البريد االلكتروني....................:

 محور المداخمة......................: عنوان المداخمة......................:_ لالستفسار االتصال عمى الرقم:
)00213( 667542987

