
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يعيش العالم المعاصر اليوم تطورا مذىال في       
و . وسائل االتصال لم يسبق لو مثيل في تاريخ البشرية

لعل آخر ما نتج عن ىذا التطور الرىيب انتشار ما بات 
"التواصل االجتماعي"منصات ": يعرف بـ "التواصل االجتماعي"منصات " بمختمف  "التواصل االجتماعي"منصات "

والمالحظ أنو،  وعمى الرغم من . أنماطيا وأشكاليا
... التخمف االقتصادي و التقني والعممي و السياسي

الكبير الذي تعرفو مجتمعاتنا العربية عامة والجزائر عمى 
الخصوص فإنيا لم تسمم، ىي أيضا وبوتيرة تتسارع 

يوما بعد يوم، من ىذه الظاىرة المرضية و من انخراط 
جميع الفئات بمختمف أعمارىا وجنسيا وطبقاتيا 

و . االجتماعية، في المدن و في األرياف عمى حد سواء
بما أن التواصل من خالل ىذه الوسائل ال يقتصر عمى 

مكان وزمان معينين، في أغمبية األحيان، داخل الفضاء 
 وألوقات - مكانيا وعالئقيا -األسري نفسو، عازال 

كبيرة، أعضاء األسرة عن بعضيم البعض، فإن ذلك لم 
يكن ليمر دون أن يتساءل الميتمون بشؤون األسرة من 

عن العوامل  العموم االجتماعية واإلنسانية وغيرىا،
والنتائج المحتممة ليذه الظاىرة وتداعياتيا عن ىذه 

نسيج نسيج نسيج المؤسسة االجتماعية  ومن خالل ذلك عمى 
.العالقات االجتماعية برمتيا.العالقات االجتماعية برمتيا  .العالقات االجتماعية برمتيا

 

 
 والسؤال الذي يطرح نفسو بشدة وخاصة في     

ىل ىل ىل : الوقت الراىن حول إشكالية ىذا الموضوع ىو

فعمت شبكات التواصل االجتماعي الحديثة من دور فعمت شبكات التواصل االجتماعي الحديثة من دور فعمت شبكات التواصل االجتماعي الحديثة من دور 

األسرة أو أنيا أحدثت خمال في بنيتيا ووظائفيا األسرة أو أنيا أحدثت خمال في بنيتيا ووظائفيا األسرة أو أنيا أحدثت خمال في بنيتيا ووظائفيا 

   .وقيميا؟.وقيميا؟.وقيميا؟

   و في ىذا اإلطار، يسعى قسم عمم االجتماع 

لكمية اآلداب و العموم اإلنسانية و االجتماعية 

 عنابة تنظيم ممتقى وطنيا –لجامعة باجي مختار 

االجتماعي والعالقات االجتماعي والعالقات االجتماعي والعالقات  شبكات التواصلشبكات التواصلشبكات التواصلتحت عنوان 

 2018 نوفمبر 27 و 26و ذلك يومي  األسريةاألسريةاألسرية

ىادفا من وراء ذلك منح الفرصة لكل الميتمين بيذا 

المجال من الدراسات االلتقاء و تقديم تساؤالتيم و 

آرائيم و تبادل أفكارىم حول ما تثيره ىذه الظاىرة 

من قضايا و تداعيات عمى نسيج العالقات األسرية 

والعائمية وعمى الحياة االجتماعية بمختمف 

 .مستوياتيا و جوانبيا

 
 

 

وترتكز أعمال الممتقى، حول المحاور    
 :األساسية التالية

- األنماط- المفاىيم:  شبكات التواصل االجتماعي:أوال:أوال:أوال
 ...األبعاد

:ثانيا:ثانيا  شبكات التواصل االجتماعي وطبيعة العالقات :ثانيا
 .األسرية

:ثالثا:ثالثا  انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي عمى :ثالثا
 .وظائف األسرة

 انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي عمى :رابعا:رابعا:رابعا
 .منظومة القيم األسرية

 . الوقاية والعالجت استراتيجيا:خامسا:خامسا:خامسا
 

 
 

محاولة الكشف عن عوامل تنامي الظاىرة   ـ ـ ـ111    
 .داخل األسر الجزائرية

انعكاسات الظاىرة عمى قيم ووظائف   ـ ـ ـ222    
 .األسرة
 تحديد نتائج وخبرات ذوي التخصصات في  ـ ـ ـ333    

 .ىذا المجال
 . اقتراح التوصيات العالجية المناسبة ـ ـ ـ444    

 
 

 



 

 

 

  

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
  جامعة باجي مختار ـ عنابة ـ

 

 العموم اإلنسانيةالمغات وكمية اآلداب و
 االجتماعية و

 ــــــــــ
 

 
 

   :ملتقى وطني حول:ملتقى وطني حول:ملتقى وطني حول
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   :::رئيس الشرفي الملتقىرئيس الشرفي الملتقىرئيس الشرفي الملتقىالالال

 األستاذ الدكتور عمار حياىم
   رئيس جامعة باجي مختارـ عنابةرئيس جامعة باجي مختارـ عنابةرئيس جامعة باجي مختارـ عنابة

 األستاذ الدكتور ميمود بركاوي :عميد الكمية:عميد الكمية:عميد الكمية

 بشيش فريدة/ الدكتورة سعيدي :رئيسة الممتقى:رئيسة الممتقى:رئيسة الممتقى

 
   :رئيس المجنة العممية:رئيس المجنة العممية:رئيس المجنة العممية

 عبد الحميد بوقصاص. د. أ
 عمي سموك. د.  أ:أعضاء المجنة العممية:أعضاء المجنة العممية:أعضاء المجنة العممية   

 موسى لحرش. د.أمعمر داود       . د.أ
 أحمد بوذراع.د.حسان مراني       أ. د.أ

 عبد الحكيم بوىروم. د.انيسة عسوس      أ. د.أ       
 

   

. د                             :::   رئيس المجنة التنظيميةرئيس المجنة التنظيميةرئيس المجنة التنظيمية
 زرزوني جييدة

   نائبا رئيس المجنة التنظيميةنائبا رئيس المجنة التنظيميةنائبا رئيس المجنة التنظيمية 
 عبد النور بوقنس .       أ                 

 كمال عرقوب. أ                            
   :أعضاء المجنة التنظيمية:أعضاء المجنة التنظيمية:أعضاء المجنة التنظيمية

. دعائشة بية زيتوني                                      . د
 أمال غاصب. د    سميحة عميوات  

 بوالشرش نور الدين.      د مريم بوشارب . د     
 

 

 

 
 

 

 
 

  أن يكون البحث أصيال لم يسبق نشره أو عرضو في
 .أي ممتقى آخر

  أن يكون البحث ذا صمة بمحاور الممتقى مع مراعاة
الشروط المنيجية في إعداد المداخمة مع التوثيق اآللي 

 .لممراجع والمصادر
  كممة وبمغة 200أن يرفق البحث بممخص ال يتجاوز 

 .غير لغة المداخمة

   25 صفحة وال تزيد من 15أن ال تقل المداخمة عن 
صفحة بما في ذلك المراجع والمصادر باستخدام خط 

simplified Arabic بالنسبة لممداخمة بالمغة 14 حجم 
 بالنسبة 13 حجم Times New Romanالعربية وخط 

عمى أن  (الفرنسية واالنجميزية )لممداخالت بالمغات األجنبية
 .ترفق بممخص بالمغة العربية

   تحرر المداخمة باستخدام برنامجWord وترسل عمى 
البريد االلكتروني الخاص 

    socio_seminary2018@yahoo.com:بالممتقى

 0558787428:  رئيسة الممتقى ىاتف 
  تقبل المداخالت الفردية الخاصة بأساتذة التعميم العالي

 .واألساتذة المحاضرين فقط

  ،وال تتكفل  تتحمل الجامعة نفقات اإلطعام فقط
 .بمصاريف اإليواء والسفر

  دج4000:  رسوم المشاركة بالنسبة لكل األساتذة  

   آخر آجال إلرسال الممخصات والمداخالت كاممة 
 .   2018 أكتوبر 02
 2018 أكتوبر 30 آخر أجل لمرد عمى المداخالت. 

 

 28/10/2009يوم 

أخر أجل لتسليم المداخالت كاملة : 

 28/11/2009: يوم



 

 

  

 
 .(رئيسة الممتقى)بشيش فريدة / سعيدي. د

 جامعة باجي مختار ـ عنابة ـ
                   : البريد االلكتروني                 

socio_seminary2018@yahoo.com  

 

   

 

  آخر آجال إلرسال الممخصات
 أكتوبر 02والمداخالت كاممة 

2018 . 

   30آخر أجل لمرد عمى المداخالت 
 . 2018أكتوبر 

 نوفمبر 26/72: أيام الملتقى 
2018 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 

POPULAIRE 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
UNIVERSITE DE ANNABA  

FACULTE DES LETTRES ET  LANGUES ET 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 ــــــــــ
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   :ممتقى وطني حول :ممتقى وطني حول :ممتقى وطني حول 
شبكات التواصل االجتماعي والعالقات األسرية شبكات التواصل االجتماعي والعالقات األسرية شبكات التواصل االجتماعي والعالقات األسرية    

 (العوامل، اآلثار وسبل الوقاية  ) (العوامل، اآلثار وسبل الوقاية  ) (العوامل، اآلثار وسبل الوقاية  )
      201820182018 نوفمبر  نوفمبر  نوفمبر 272727 ـ  ـ  ـ 262626يومي يومي يومي 

   

 : ........................(ة)اسم المشارك

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

 : .................................الوظيفة
 : ......................الجامعة/المؤسسة

 : .......................الياتف المحمول
 : ......................البريد اإللكتروني
 : ........................محور المشاركة
 :.........................عنوان المداخمة

 : .......................ممخص المداخمة
 : ......................الكممات المفتاحية

 

 

mailto:socio_seminary2018@yahoo.com

