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 التغيرات االجتماعية في ظلمرأة األول حول : واقع ال المؤتمر الدولي
 ترقية المرأة من رقي المجتمع تحت شعار:

 

 
 

 0101مارس    00   -01     أيام

 
 

 



 الديباجة :
 

  بعوامل جد معقدة ومتفاعلةيرتبط المجتمع اإلنساني،  خصائصاالجتماعي من أهم  التغيریعد           
من خالل ف مل عديد الحقول المتداخلة والديناميكية، كالحقل الثقافي واالقتصادي والسياسي والتكنولوجي.تش

 المرأة  يةوضعالمتعلقة بمؤشرات الوبالتركيز على  ت المعاصرة،تتبعنا ألهم التغيرات التي عرفتها المجتمعا
م وكذا أنماط ردود الفعل المجتمعية تتفاوت من حيث الوتيرة والتراكتغيرات ال هذهنالحظ أن  بوجه خاص،

 إزائها، التي تتراوح بين القبول والرفض، سواء على مستوى المجتمع الواحد أو عند مقارنة مجتمعات مختلفة.

بؤرة نقاش وصراع  إلى األولىفالمسائل المتعلقة بالمرأة تكتسي دوما طابعا سجاليا وتتحول منذ الوهلة      
والثقافية بوجه خاص. وعلى كل فإن تلك التغيرات قد تمخضت باستمرار عن  وجيةاإليديولتشرطه الخلفيات 

على طبيعة العالقات االجتماعية وعلى المجتمع و لمرأة في اوأدوار  ةأثرت بصفة مباشرة على مكان انعكاسات
 والصحية. النفسية واالجتماعية تهاوضعيوعلى ة أ التصورات االجتماعية للمر 

االهتمام بقضّية على مستوى  ازدیاد غير مسبوق  6991مؤتمر بكين عام  ة التي أعقبتوقد عرفت الفتر      
والمساهمة في صنع القرار في مختلف  الفرصة لها لممارسة دورها بفعالّية مثل الرجل، وإتاحة تمكين المرأة 

منظمات والهيئات والدول أولت العديد من ال، وقد االقتصادّیةو  االجتماعّية السياسّيةو  مجاالت الحياة الثقافّية
، وذلك من خالل إقامة مجموعة من المؤتمرات والندوات والتي أشارت بقضایا المعاصرة  للمرأة  اهتماما بالغا

 .الصحةو  العملو التعليم مجاالت وتنمية حظوظها في  تمكين المرأة  ضرورةبكافة أشكالها المتنّوعة إلى 

مرأة  في الحياة االقتصادیة واالجتماعية والسياسية  في السنوات أن مشاركة النالحظ في الوقت الراهن       
غير أنه  يبقى الكثير  في الحياة العامة، اندماجهااألخيرة في تزايد مستمر رغم كل الصعوبات التي تواجه 

بين صارم تمييز المبنية على  الموروثةفكار األعلى المرأة تحقيقه خاصة فيما یخص المساهمة في تغير 
، فعليها أن  تعي أن  مكانتها  في مسار التغيير االجتماعي في المجالين الخاص والعالمسين  الجن

ومدى فعاليتها في مشاركة الرجل في مسار  ، واالقتصادي مرهون بطبيعة  األدوار التي تؤديها في المجتمع 
تحامها المؤسسات التي ،خاصة بعد اق للمجتمعالتنمية  والبناء األمني،السياسي،االجتماعي واالقتصادي 

وتحديد  في العالم یستدعي الكشف عن الوضع الحالي للمرأة  األمر الذي  ،كانت حكرا على الرجل
فرض  تدخل كل یمما  المشكالت الصحية والنفسية واالجتماعية التي تعانيها المرأة في المجتمع  ،

 . مية المجتمعلترقية وتمكين المرأة وتفعيل دورها في تناالجتماعية  مؤسساتال
 من هذا المنطلق جاء هذا مؤتمر لإلجابة  التساؤالت التالية :       

 هي مؤشرات وضع المرأة في العالم في ضل التغيرات االجتماعية؟  ما -



  هي المشكالت النفسية واالجتماعية التي تعاني منها المرأة في الوضع الراهن ؟  ما -
 :المؤتمر أهداف 

 معاصرة للمرأة في ظل التغيرات االجتماعيةالتعرف على القضایا ال -
 إبراز مكانة ودور المرأة في التنمية االجتماعية.  -
 الكشف عن مختلف المشكالت النفسية واالجتماعية التي تعاني منها المرأة في العالم. -
 تنمية الوعي بقضایا المرأة في جوانبها النفسية واالجتماعية والسياسية والثقافية.  -
 ألهمية المحورية للمرأة باعتبارها شريكا أساسيا في صناعة التنمية.التوعية با  -
وتمكينها من تجاوز  بلورة استراتيجيات لترقية أوضاع المرأة وتفعيل دورها في تنمية المجتمع  -

 الراهنة.الظروف الصعبة والتحدیات 
 الرجل خاصة في إطار األسرة والعمل.-االرتقاء بمستوى جودة عالقة المرأة   -

 اور المؤتمرمح
 : المرأة واألسرة1المحور  -
 األسرة داخلمكانة المرأة  -
 األدوار االجتماعية للمرأة داخل األسرة -
 مرأة للالنفسية والصحية على الحالة  المشكالت األسرية واالجتماعية وانعكاساتها  -
 استراتجيات مواجهة المشكالت التي تعاني منها المرأة داخل األسرة. -

 
 والتعليم المرأة: 2المحور  -
 معوقات تعليم المرأة في العالم -
 السياسات الدولية لتعميم حق المرأة في تعليم -
 مكتسبات المرأة بعد تعميم التعليم -

 
 المرأة وتحقيق الصحة النفسية والجسدية :3المحور  -
 ل التغيرات االجتماعيةظالصحة النفسية لدى المرأة في  -
 الرعایة الصحية للمرأة في العالم -
 فسي واالجتماعي للنساء المصابات باألمراض المزمنة والسارية.الوضع الن -
 توفير الرعایة الصحية للنساء المصابات باألمراض المزمنة والسارية. تاستراتيجيا -
 التكفل النفسي واالجتماعي للنساء المصابات باألمراض المزمنة والسارية -

 



 المرأة والعنف 4المحور  -
 ؛أشكال العنف ضد المرأة  -
 ؛ات النفسية واالجتماعية والصحية للعنف على المرأة االنعكاس -
 ؛التكفل النفسي االجتماعي للمرأة ضحية العنف -
 ؛ ( ... المسجد،الجمعيات دور المجتمع المدني في حمایة المرأة من العنف ) -
 .السياسات الدولية والوطنية لحمایة المرأة من العنف بكل أشكاله -

 
 االقتصاديةدور المرأة في التنمية : 5المحور  -
 ؛المرأة وسوق العمل -
 ؛المرأة والعمل الحر -
 ؛االقتصادیةوالتنمية  المرأة الريفية -
 ؛ االقتصادیة.المرأة المقاوالتية والتنمية  -
 ؛  االقتصادیةمساهمة المرأة في التنمية  -
 .في التنمية االقتصادیة المرأة للمساهمةتواجه  المعيقات التي -

 
 المرأة والرياضة :6المحور  -
 ؛قات ممارسة المرأة للرياضةمعو  -
 ؛الصحة النفسية والجسدیة للمرأة التي تمارس الرياضة -
 ؛مكتسبات المرأة في ممارسة الرياضة  -
 ؛السياسات الدولية لتعميم ممارسة المرأة للرياضة -

 
 المرأة والنوع االجتماعي 7المحور  -
 ؛واالجتماعية االقتصادیة التنمية في االجتماعي النوع مقاربة -

 ؛النوع االجتماعي في المجتمعات العربية والغربيةواقع  -

 ؛معوقات تكريس حق المساواة بين المرأة والرجل في مختلف الثقافات -
 ؛السياسات الدولية لتكريس النوع االجتماعي وتمكين المرأة في المجتمع -
س المساواة بين مبادئ المنظمات والمؤسسات الدولية التي تنادي بالتفعيل مقاربة النوع االجتماعي وتكري -

 الرجل والمرآة في جميع المجاالت.



 المرأة وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال :8المحور  -
 ؛واالتصالصورة المرأة في وسائل اإلعالم  -
 ؛العالمفي  المعالجة اإلعالمية لواقع المرأة  -
 ؛مواقع التواصل االجتماعي وقضایا المرأة  -
 ؛المرأة دور اإلعالم في التحسيس بقضایا  -

 
 ممارسة السياسة.الالمرأة و   : 9ور المح -
 ؛  الثقافة المجتمعية والمشاركة السياسية للمرأة  -
 ؛لسياسياالقرار  في صنعمشاركة المرأة  -
 ؛الحياة السياسيةمعوقات مشاركة المرأة في  -
 ؛دعم المشاركة السياسية للمرأة  استراتيجيات -
 ؛والدوليةتعيين المرأة في الهيئات الحكومية  -
 تعزيز عمل المرأة في الهيئات الحكومية والدولية . تاستراتيجيا -

 
 : أوضاع المرأة في الحرب11المحور  -

 ؛التابعات النفسية للحرب على المرأة  -
 ؛التابعات االجتماعية للحرب على المرأة  -
 ؛التابعات الصحية للحرب على المرأة  -
 ؛للمرأة ضحية الحرب والرعایة الصحية التكفل النفسي االجتماعي -
 ؛النفسية االجتماعية للنساء الالجئات ضحایا الحربالوضعية  -
 ؛السياسات الدولية والوطنية لحمایة للنساء ضحایا الحرب -

 
 
 
 
 
 
 



 
 :للمؤتمر الشرفي الرئيس

 تزي وزو- مولود معمري  جامعة رئيس : داودي إسماعيلد/  .أ

 :للمؤتمرالمشرف العام 

 اعيةعميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتم :بن تونس الطاهر  د/  

 :للمؤتمررئيســــــــة 

  -تيزي وزو–جامعة مولود معمري -أستاذة محاضرة أ  :د/ فتال صليحة   

 رئيسة اللجنة العلمية:

 -تيزي وزو–جامعة مولود معمري -أستاذة محاضرة أ: د / حسينة يحياوي  

 : التنظيميةرئيسة اللجنة 

 -تيزي وزو–معمري  جامعة مولود-أستاذة محاضرة أ  :شرناعي–د/ سعاد عزيرو  

 المنسق العام للمؤتمر : 

 -تيزي وزو–جامعة مولود معمري أستاذة محاضرة) أ(  : رجاح فريدة –بوروبي  /د

 رئيس لجنة اإلعالم واالتصال 

 -تيزي وزو–جامعة مولود معمري -محاضرة )ب(   أستاذد/ بلخبر رشيد:   

 صياغة التوصيات واقتراحات المؤتمر :رئيس لجنة 

 -تيزي وزو–جامعة مولود معمري -أستاذة محاضرة )ب(  د/ سليماني مليكة :

 

 

 

 



 

 من الجامعات الجزائرية اللجنة العلمية أعضاء 

 

 

 0جامعة الجزائر - أ.د بلعربي الطيب  0جامعة الجزائر أ.د/ مسيلي رشيد

 يجامعة ملود معمر أ.د/ميزاب ناصر الدين_  0جامعة الجزائر  أ.د/ عياشي صباح

 جامعة مولود معمري د/صرداوي نزيمأ.  جامعة مولود معمري أ.د/خلفان رشيد

 0جامعة الجزائر  أ.د/ زبدي عبد الناصر  جامعة المسيلة أ.د/برو محمد

 0جامعة الجزائر أ.د/بورغدة  عائشة  0جامعة الجزائر أ.د/ بلمان فرحات

 امعة  باتنةج أ.د/ معزوز بركو  0جامعة الجزائر أ.د/ مزياني فتيحة

 جامعة  قسنطينة يوسف شأ.د/ معا  جامعة باتنة أ.د/ راجية بن علي

 جامعة سطيف أ.د/ قماز فتيحة  جامعة البليدة فاضلي أحمد أ.د/

 جامعة مولود معمري د/ادير عبد الرزاق  جامعة مولود معمري د/ فتال صليحة

 ة مولود معمريجامع د/بوطابة فريد  جامعة مولود معمري د/بن تونس طاهر

 جامعة مولود معمري د/يحياوي حسينة  جامعة مولود معمري د /سعاد عزيرو

 جامعة مولود معمري د/حداد نسيمة  جامعة مولود معمري د/بروبي فريدة

 جامعة مولود معمري د/ بوجملين حياة  لود معمريوجامعة م د/ رحوي عباسية

 0جامعة الجزائر  هناءد/ شريفي   جامعة _البويرة د/ دوداح علجية

 0جامعة الجزائر  د/ زقعار فتحي  جامعة بجاية د/ صحراوي انتصارأ.

 : جامعة مرسلي عبد الله           د/ ايت عيسي حسين   

 -تيبازة

 جامعة باتنة د/ بشقة عز الدين 

  جامعة حسيبة بن بوعلي  /بومدفع طاهر   د  الجلفة جامعة   د/زعتر نور الدين
 شلف -

 جامعة منتوري قسنطية  د   أ. د/ نوال حمداش  جامعة رقلة  د/قريشي 

 جامعة بومرداس بن مزال فريد/د  جامعة أم البواقي كوكب الزمان بليردوح د.

 جامعة مولود معمري محدب رزيقة /د  جامعة مولود معمري د/ نايت عبد السالم كريمة

 جامعة مولود معمري د أحمدد/ بارة سي  جامعة مولود معمري د/ خمنو دنيا

 0جامعة الجزائر د/ سعدو سامية  0جامعة الجزائر د/ بوعمامة إسماعيل

 0جامعة الجزائر بوسنة فطيمةد/   جامعة التبسة د/ مطرف  عمر

 0جامعة الجزائر د/ بوعزوني علي  0جامعة الجزائر د/ برزوان  حسيبة



 جامعة مولود معمري ي مليكةسليمان /د  جامعة مولود معمري د/ لعقاب مليكة

الجامعات األجنبية أعضاء اللجنة العلمية من  

 

 جامعة فيالدالفيا األردن أ.د/عدنان محمود الطوباسي الجامعة العربية المفتوحة  الكويت .د/ مصطفى عشويأ 
 

 PARIS 8    France جامعة بن مسيك _ المغرب أ.د/ محمد رديد

 

PR/FRAID EL MASSIOUI 
 

      faculté des sciences  humaines   االردن -جامعة أل البيت       محمد عبود الحراحشة أ.د/
 UQAM Québec, Canada 

PR /  Henri Dorvil,Ph.D.  

 مركز المدار المعرفي   - د/عبد الوهاب باشا  
 لألبحاث. تونس        

PARIS 8     France 

 

DR/ BOUZAKRI AYOUB  

 د/هناء عبد الحميد محمد امعة البحرين _ البحرينج د/ جعفر أيوب
 

 جامعة ألمينيا_مصر

 د/هادية بهلول  السعودية -جامعة تبوك  د/عبد الله المهداوي
 

مركز الدراسات االقتصادية  
 واالجتماعية. تونس

 جامعة بن سويف مصر د/ مخلص رمضان محمد بليح جامعة صفاقس  تونس د/ توفيق الجمعي

 

جنة التنظيميةأعضاء الل  

 

  جامعة مولود معمري حديبي سمير / د جامعة مولود معمري عليوان مليكة/د 

 طالح  نصيرة  /د
 

 جامعة مولود معمري د /نعاق هجيرة جامعة مولود معمري

 د /اقروفة   صفية.
 

 جامعة مولود معمري           بلحاج فروجة /ا  جامعة مولود معمري

 كليتين أحالم /أ
 

 جامعة مولود معمري زواني نزيهة/ أ ة مولود معمريجامع

 لحسن ..حمزة /د 
 

 جامعة مولود معمري قدور  عثمان/ د  جامعة مولود معمري

   أ/ تيليوان عقيلة جامعة مولود معمري موهاب زينة/أ 
 

 جامعة مولود معمري
 

 يفصح نورة أ/
 

 جامعة مولود معمري بلعوينات مريمأ/  جامعة مولود معمري

 سماح سعيدة أ/
 

 جامعة مولود معمري رابط كهينة أ/ جامعة مولود معمري

 رحماني جمال أ/
 

 جامعة مولود معمري عامر سليمان أ/ جامعة مولود معمري

 أسماء عبد الرزاق  أ/
 

 جامعة مولود معمري عاصمي نبيلة  أ/ جامعة مولود معمري

 خالص شامة أ/ جامعة مولود معمري شلبي كهينة  أ/
 

 جامعة مولود معمري

 تدالة  لمية أ/ 0الجزائر جامعة  عومار زين أ/
 

 جامعة مولود معمري

 مونيةزريول    أ/ جامعة مولود معمري شعالل فطيمة  أ/
 

 جامعة مولود معمري

 اضي صاريق أ/ جامعة مولود معمري قنفود طالل أ/
 

 جامعة مولود معمري

 عليوان حميدة أ/ جامعة مولود معمري حاجي حكيمة أ/
 

 جامعة مولود معمري



 

 

 أعضاء لجنة اإلعالم

 
 

 

 

 

 

 شروط المشاركة في المؤتمر الدولي

 

 التقدم تم أو نشره سبق قد يكون  أال ويشترط ،المؤتمر محاور بأحد متصالا  البحث يكون  أن 
 .ملتقى آخر به إلى

 .)المشاركة تكون على شكل مداخالت أو ملصقات )جداريات 
  المشاركة فردية أو ثنائيةتكون 
 طريق عن2119/ 11/  05 أو الملصقة يوم بمداخلة كاملة مرفقة المشاركة استمارة ترسل 

 .كلمة 300 يتجاوز بحيث ال،  المؤتمر البريد اإللكتروني
 أو اإلنكليزية . العربية أو الفرنسية ات الثالث :يمكن المشاركة باللغ 
  بخطيكون بالنسبة للمداخالت باللغة العربيةSimplified Arabic " أما بالنسبة 14 حجم

أن ال يقل ،على  12 حجم " Time New Roman " للمقاالت باللغة األجنبية يكون بخط
 صفحة15صفحات أن ال يتجاوز 10البحث عن 

  العلمية  :على  األبحاث كتابة في عليها المتعارف العلمية للقواعد مستوفياا  البحث أن يكون
باللغة  األجنبية  باإلضافة إلى كلمات مفتاحيه و   باللغة العربيةاخلة  ملخصين أن تتضمن المد

 مضمون ، خاتمة +توصيات ،قائمة للمراجع ( مقدمة ، كما تشمل على ) باللغتين ؛
 الميدانية للبحوث األولوية تعطى. 

 رسوم المشاركة  

 

 أ/كحول سعاد جامعة مولود معمري بن عائشة سعيدة أ/
 

 جامعة مولود معمري

 جامعة مولود معمري              بلخير  رشيد د/
 

 جامعة مولود معمري                طايبي حكيم /أ 

 جامعة مولود معمري أ/  علو  زوهير                  لود معمريجامعة مو /جياللي سليمان           أ
 

 0111  راسات العليا غير العاملين، د.ج لطلبة الد 0111الجزائريين،د.ج لألساتذة الباحثين

   أيام انعقاد المؤتمر وجبة الغداء خالل تشمل )  :رسوم المشاركة رتسدد يوم انعقاد المؤتم
 (، بدون إقامة  المحفظة على عاتق المؤتمر

 011 أيام انعقاد المؤتمر وجبة الغداء خالل تشمل  ):أورو للباحثين القادمين من خارج الجزائر   



   15/11/2119:            كاملة  آخر موعد الستالم المداخالت 
    2121/ 21/11    :          المقبولة دخالتالم إشعار أصحاب 
     2121/ 12/ 10        :        موعد إلرسال دعوات المشاركة 
    1010مارس 20/22 :                           المؤتمر انعقاد أيام 

 
 المراسالت االلكترونية

 
 

 فتال صليحة : سم رئيسة المؤتمر الدكتورةإب توجه كافة الملخصات
 يحياوي حسينة  :رئيسة اللجنة العلمية الدكتورة  وأ   

 :اإللكتروني التالي على البريد
olloque@gmail.comfemmec 

 :لالستفسار واالستعالم يمكنكم االتصال على األرقام التالية
- 05 55 33 13 77 
- 73 89 14 42 15 

 : سيتم اإلعالن عن مكان انعقاد المؤتمر في حينه  مالحظة 
 

 استمارة المشاركة
 ...............................لقب واسم الباحث:.............................................................

 الرتبة :........................................................................................................
 التخصص :...................................................................................................

 سم :......................................................................................................الق
 الجامعة : ....................................................................................................

 ........................................................................هيئة أخرى: ...........................
 رقم الهاتف النقال: ...........................................................................................

 ......................................البريد االلكتروني :.....................................................
 محور المداخلة :..............................................................................................

  عنوان المداخلة :..........................................................................................

 (+ اإلقامة في فندقاتق المؤتمرالمحفظة على ع

 مواعيد مهمة :
 

mailto:femmecolloque@gmail.com
mailto:femmecolloque@gmail.com


 


