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 مقار�ة وتحلیل

2019 أكتو�ر 30دراسي  يوم  
ـ فرع اإلعالم واالتصال ــ قسم العلوم اإلنسانیة  

واالجتماعیة كلیة العلوم اإلنسانیة  
 جامعة مولود معمري، تیزي وزو

 

 :ورقة الیوم الدراسي
على المستوى  من أجل تغییر النظام   ظاهرة الفتة)  2019ري فیفی 22 ( مشار�تها في الحراك الشعبيحضور المرأة الجزائر�ة و  �عد   

 جنبإلى المسیرات والمظاهرات جنبا  طلیعةرأينا نساء من مختلف األعمار و القطاعات والحساسیات  والتوجهات في  ، حیثالوطني والعالمي

  .رة بذلك عن نضجها السیاسيعبم  ،عن المطالب الفئو�ة الخاصة ياألحیان �التعالفي غالب  إسهامهاتمیز  ، وقدمع الرجل

في  هاور حضو�ان  ،قت توجهات الحراك الشعبيلخطا�ات عمّ منتجة هذا الحدث شعارات متنوعة  الجزائر�ة طیلة مسارحملت المرأة   

ورزع قیم المواطنة والد�مقراطیة والمساواة  نحو تمدين الدولة والمجتمع،میقة خطوة ع العام الشأنفي  ورأيها�صوتها  ساحات العامة و�دالئهاال

 والقانونیةوالثقافیة االجتماعیة و  مقار�ة علمیة تشمل �ل النواحي السیاسیة هذه الظاهرةارب فكیف �مكن أن نق ،الكاملة في الحقوق والواجبات

 ما �عد الحراك؟  في مرحلةة لجزائر�ستشرافیة  لوضع المرأة ااالفاق ماهي اآل ؟ ووغیرها واألدبیة

 :المحددة محاورالتر�یز على هذه الستدعي � واإلحاطة �جمیع جوانبها اإلشكالیةهذه  تفكیكإن    

 )وتحلیل وتوثیقرصد ( ـ  دور المرأة في الحراك الشعبي الوطني

  شعارات المرأة الحراكیة فيمقار�ات متنوعة ـ 

 اجتماعیا وسیاسیا في مرحلة ما�عد الحراكـ  وضع المرأة وموقعها 

 

 :مواعید هامة

 2019جوان 30 : آخر أجل الستقبال الملخصات

 2019جو�لیة  10: اإلعالن عن الملخصات المقبولة

 2019سیبتمبر 30: �املة آخر أجل الستقبال المداخالت

 2019أكتو�ر  10: الدعوات إرسال

 .واالجتماعیة على الساعة التاسعة صباحا�مدرج �لیة العلوم اإلنسانیة  2019أكتو�ر  30 :انعقاد الیوم الدراسي استقبال المشار�ین يوم
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/ 

 طاهر بن تونس، عمید الكلیة. د :یوم الدراسيالمنسق 

 جامعة تیزي وزو �طمسعودة لعر أ . د :رئیسة اللجنة العلمیة للملتقى 

 :العلمیة أعضاء اللجنة
 جامعة تیزي وزو، أ مصطفى درواش. د
 أ أحمد حیدوش، جامعة البو�رة. د
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 أ شا�حة بداك، جامعة تیزي وزو. د
 ، جامعة تیزي وزوبوصا�ة أستاذ محاضر عبد النور .د
 ساسیة سلیمي، أستاذة محاضرة ، تیزي وزو. د
 ، جامعة تیزي وزو ةسجیة جمعي أستاذة محاضر  .د
 ، جامعة تیزي وزوسامیة داودي أستاذة محاضرة  .د

 جامعة تیزي وزو،   ستاذة محاضرةسعاد عز�رو  أ. د

 جامعة تیزي وزو،  ستاذة محاضرةلیلى بو�كري أ. د
 جامعة �جا�ة ر، الهادي بوذيب أستاذ محاض .د
 ، جامعة �جا�ةلونیس بن علي أستاذ محاضر .د
 ، جامعة تیزي وزوتومي حسین أستاذ محاضر .د
 ، جامعة تیزي وزوارشن عبد الغاني أستاذ محاضر .د

 ، جامعة تیزي وزولوصیف أستاذة مساعدة�مینة 
 
 

 :رئیسة اللجنة التنظیمیة
 سمیرة معمري، جامعة تیزي وزو. د

 :أعضاء اللجنة التنظیمیة
 ، جامعة تیزي وزوأستاذة مساعدة قدوارتسعديت 

 ، جامعة تیزي وزوز�ر�ا جقر�ف أستاذ مساعد
 ، جامعة تیزي وزوناد�ة تامود أستاذة مساعدة

 جامعة تیزي وزو ،اعدةسهام حسین أستاذة مس
 ، أستاذ مساعد، جامعة تیزي وزوسفیان مصباح

 ، أستاذ مساعد، جامعة تیزي وزوجودي عبد العز�ز
 جامعة تیزي وزو ، كمال سرحان طالب د�توراه 
 جامعة تیزي وزو، تسعديت جبیذ طالبة د�توراه 

 جامعة تیزي وزوطالبة في الد�توراه، ، ترجاتإ�مان 
 

 

 


