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 الملتقى: المشرفة على هيئاتال

 الرئيس الشرفي للملتقى

 دـــــــــــــــــودة أحمـــــــــــــــب. أ. د/ رئيس جامعة مولود معمري 

 الملتـقـــى: ام علىـــــــــــــــــــرف العــــــــــــــــــــالمش

 بوطابة فريد. أ د واالجتماعية /عميد كلية العلوم اإلنسانية 

 للملتقى:ام ــــــــــــــــــــق العـــــــــــــــــــــــالمنس

 قريمس مسعود د./ ة ــــــاالجتماعياإلنسانية و العلوم رئيس قسم 

 دـــــــــــــــــي فريــــــــحمام د. الملتقى:س ــــــــــــــــــرئي

 قــــــــان شفيـــــــكوفإيأ. د.  العلميــــــــة:ة ـــــــــــــــرئيس اللجن

 وج محمد نجيبوعر  ــــد. ب التنظيميــــــة:ة ـــــــرئيس اللجن
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 ديباجية:

لمحافظة على قيمه ومعاييره وااألسرة النواة األولى في تكوين وقيام كيان المجتمع تعتبر 

ونسيجها والحفاظ  على تماسك األسرة وعدم تفكك روابطها لذا وجب الحفاظ ه،ضوابطالتقيد بو 

تواجه تحديات عديدة تحول  األسرة الجزائريةو  واالجتماعي.على التوازن البيولوجي والنفسي 

الى صورتها قيمها التقليدية من صورتها التقليدية و  لتتحول لها،بينها وبين األدوار المنوطة 

بالعادات والثقافات الدخيلة على المجتمع  تأثرت الى حد ما، ذلك أنها المعاصرة والمتحضرة

خاصة في ظل التطورات هذه الثقافات  لن تكون من معزل جراء تأثير ومالي هيو  .الجزائري 

التي وتنوع وسائل التواصل االجتماعي و  العالمية الحاصلة في مجال التكنولوجيا واالتصال

المرأة في ودور  مركز لتغير من الجغرافية،جعلت من العالم قرية صغيرة بإلغائها للحدود 

والطالق خص معايير الزواج موازين القوى فيما ي وتغيير المجتمع،األسرة ومكانتها في 

وباعتبار الطالق معضلة اجتماعية تنجر من خلفه أثار اجتماعية ونفسية سواء على  .والخلع

السبيل الوحيد الذي يضح فهو في بعض الحاالت األطفال أو الزوجين أو األهل أو المجتمع 

حدا للمعاناة والمأساة التي يعيشها بعض الزيجات ويكون بمثابة الحل النهائي للخصومات 

 شاكل.والم
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 الملتقى:إشكالية   

حول حاالت الطالق والخلع في اإلحصائيات المسجلة في اآلونة األخيرة  انطالقا من

تهدد البنية والنسيج األسري كونها  ،الخطردق ناقوس  الحال ستدعييالمجتمع الجزائري 

في شؤون األسرة  والباحثين وهو األمر الذي يدفع بالمختصين الجزائرية.للعائالت  والمجتمعي

 األسبابفي لبحث والعمل على االى دق ناقوس الخطر الوزارية اإلدارية و  ومختلف الهيئات

في سبل والنتائج المترتبة عنها وكذا البحث واستفحالها في المجتمع الظاهرة النتشار دوافع الو 

تعدد شبكات التواصل و  االتصالتطور وسائل في ظل ، خاصة ظاهرةالالتقليص من 

المحلي في ربط وتكثيف العالقات االجتماعية بين شرائح المجتمع  الفضل والتي االجتماعي

  التالية: تالتساؤال حول الملتقى تتجلى إشكاليةمن هذا الطرح وانطالقا  ،الدوليو 

 في المجتمع  والخلع الطالق ظاهرةواستفحال نتشار ال ما هي جملة األسباب والدوافع

 ؟الجزائري 

  الجزائري؟ما هي النتائج المترتبة عن ظاهرة الطالق والخلع في المجتمع 

  الظاهرة؟ نمما هي اآلليات والسبل للتقليل  
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 الملتقى:أهداف 

  العوامل ذات األبعاد المختلفة االجتماعية والنفسية واالقتصادية  الكشف عن أهممحاولة

 في المجتمع واستفحالها والخلع الطالقوالتي من شأنها أن تغذي وتنمي ظاهرة ونية والقان

 الجزائري.

 التكنولوجية وكذا والوسائل اإلعالمية و الكشف عن مدى تأثير الفضاء االلكتروني  محاولة

والتي من شأنها أن  األسري،على الحياة الزوجية والكيان  مواقع التواصل االجتماعي

   .وتصدعها تحول دون استمرار العالقة الزوجية

   في المجتمع ظاهرة المحاولة الخروج ببعض التوصيات التي من شأنها التقليل من تفاقم

 ثبط استفحالها في المجتمع.بل التقليل من تداعيات الظاهرة و البحث في س، و الجزائري 

 محاور الملتقى:

  في المجتمع الجزائري.والخلع لظاهرة الطالق  ةواإلحصائي ةالكمي اتالتقدير 

  والخلع في المجتمع الطالقانتشار ظاهرة المنظور الديني واإلسالمي ألسباب ودوافع. 

 والطالق(في القوانين المنظمة ألحكام الخلع  )قراءة والخلع المنظور القانوني للطالق. 

 في المجتمع والخلع الطالقظاهرة انتشار ودوافع سباب النفسي أل التفسير. 

 في المجتمع.والخلع الطالق باب ودوافع انتشار ظاهرة السياق االجتماعي ألس 

 اصل االجتماعي وأثرها على األسرةالتو  في األنترنت وشبكاتة اإلعالمي المضامين. 
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 على الزوجية بين الضوابط التقليدية والثقافات الدخيلة في ظل االنفتاح  الرابطة

  االجتماعي.التواصل  الحديثة وشبكات تكنولوجيات االتصال

 :في الملتقىشروط المشاركة 

  الملتقى يستهدف األساتذة الجامعيين وطلبة الدكتوراه والباحثين والمهتمين من مختلف
 .الهيئات والوزارات

 ة للبحوث والدراسات الميدانية؟تعطى األولوي 
 العربية واالنجليزية والفرنسية تقبل المداخالت باللغة. 
   المداخلة ضمن إحدى محاور الملتقىتكون. 
  المداخالت الفردية والثنائية فقطتقبل. 
  في المناسبات  قبلأن تكون المداخلة المرسلة أصيلة لم يسبق لها أن نشرت أو عرضت

 .أو الفعاليات العلمية
  بحجم صفحة  20وال تتعدى عن  صفحات 10أن ال تقل المداخلة عنA4  وبخط

Sakkal Majalla .  الهامش في  12حجم و  بالنسبة للغة العربية في المتن 14حجم
في  ةواإلنجليزيللمداخالت بالغة الفرنسية  12حجم  Times New Roman وبخط

 .في الهامش 10المتن وحجم 
  إتباع األصول العلمية المتعارف عليها عند إعداد وكتابة البحوث العلمية والتزام األمانة

صاحب المداخلة كامل  ويتحمل، التوثيق وتبيان مصادر المعلوماتالعلمية فيما يخص 
 البحث.المسؤولية في حالة عدم االمتثال لألمانة العلمية واإلخالل بأصالة 

  أن يتضمن البحث ملخصا بلغة مغايرة للغة البحث باإلضافة الى معلومات عن ضرورة
البريد  -الهاتف  -التخصص  -المؤسسة التابع لها  -العلمية  )الرتبةالباحث 

 (.االلكتروني
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  مهمة:تواريخ 

  2023 جانفي 28 يوم:أخر أجل الستقبال المداخالت كاملة 

  2023 فيفري  15 يوم:الرد على المداخالت المقبولة 

 2023 فيفري  20يوم  الدعوات: إرسال 

  2023 فيفري  28 يوم:انعقاد الملتقى  

  االيمايل:إرسال المداخالت يكون عبر farid.hamami@ummto.dz 

  للملتقى:اللجنة العلمية 

 :من خارج جامعة تيزي وزو

  المركز الجامعي بريكـــة.بحري صابر ....أ.د......................................... 

 .البليدة -جامعة علي لونيسي..........................................أحالم رابط م د 

  .جامعة المدية......................................................الي حورية صمر د 

 :من جامعة تيزي وزو

  تيزي وزو –جامعة مولود معمري .................................بداك شابحة....أ.د 
  تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ....................................جميلة خيدرأ.د 
  تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ...................................األحسن حمزةأ.د 
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  .................................دحماني سليمان. د 
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 تيزي وزو –............... جامعة مولود معمري ....................د. حشالف يونس 
 تيزي وزو –................................. جامعة مولود معمري ..د. قريمس مسعود 
 .تيزي وزو –............ جامعة مولود معمري .................وج محمد نجيببوعر   د 
 .تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ...................................سليمي ساسية د 
 تيزي وزو –.... جامعة مولود معمري .................................د. مدان نعيمية 
  .تيزي وزو –امعة مولود معمري ..................ج..................ميموني كهينةد 
 تيزي وزو –.................. جامعة مولود معمري ............د. يوسف خوجة سمير 
 .تيزي وزو –.............. جامعة مولود معمري .............قاني فاطمة الزهراء.قم د 
 .تيزي وزو –جامعة مولود معمري ..............................محمد أمين ميكاشير د 
   .تيزي وزو –................ جامعة مولود معمري ...بن عدة أمحمد...............د 
  .تيزي وزو –............. جامعة مولود معمري ....................شابر محمد كريمد 
 .تيزي وزو –جامعة مولود معمري ....... .............................تقادلة حكيمة د 
 .تيزي وزو –.... جامعة مولود معمري ..................................شنيط بهية د 
 تيزي وزو –................................. جامعة مولود معمري .د. بوشالغم زينب 
 .تيزي وزو –.......................... جامعة مولود معمري .سيد على ذهبية....... د 
  .تيزي وزو –.......... جامعة مولود معمري ...........................علجيةحنان د 
 .تيزي وزو –............................. جامعة مولود معمري .دريوش راضية..... د 
 تيزي وزو –....... جامعة مولود معمري .........................رميشي ربيعة.... .د 
 تيزي وزو –.................. جامعة مولود معمري ....................د. محديد فاتح 
 تيزي وزو –....... جامعة مولود معمري .........................علو زهير....... .د 
  تيزي وزو –جامعة مولود معمري  غنيمة.....................................د. هالل 
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 .تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ...................................براهيممعيوش  د 
 .تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ......................................رشيدلخير ب د 

  :اللجنة التنظيمية للملتقى

   .تيزي وزو –دريوش راضية.................................. جامعة مولود معمري د 
  تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ..............................د. طورشي صالح..ط 
  تيزي وزو –................................. جامعة مولود معمري ..هوام محمد د.ط 
  تيزي وزو –................................. جامعة مولود معمري .قذيفة محمد. د.ط 
  تيزي وزو –جامعة مولود معمري  .................................د. عازم كهينة..ط 
 .تيزي وزو  –............جامعة مولود معمري ..........................قاسم بلقاسم د 
 ..برج بوعريريج االبراهيمي،محمد البشير جامعة  ...................د. شيخاوي صالح 
  .تيزي وزو –................ جامعة مولود معمري ............بوقزولة حسين....ط د 
  الجزائر - 02الجزائر جامعة  ........................................ناتش فريد د.ط  
  الجزائر - 02الجزائر جامعة ....................................عمروش كريمة د.ط 
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ...............................قصوري سمير. .ط د 
  تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ............................إسماعيل.. قرموش د.ط 
  تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ...............................زغود نيسة..... د.ط 
 الجزائر - 02جامعة الجزائر  ......................................حسيني فريد. ط د 
  تيزي وزو –جامعة مولود معمري  .................................براي محمد.. د.ط 
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ...................................ط د. عليوة محمد 

 


