إشكالية اليوم الدراسي :

حماور اليوم الدراسي

رريس اللجنة العلمية لليوم الدراسي :

على الرغم من تزايد االهتمام بظاهرة العنف املوجه ضد
املرأة يف اجلزارر على مدى العقدين املاضيني ،فإنه ال يزال
هناك نقص يف األحباث اليت جترى حول العديد من املواضيع
املتعلقة بهذه الظاهرة..

احملور األول :أشكال العنف املوجه ضد املرأة يف اجملتمع اجلزارري

أ.د مصمودي أمحد زين الدين

احملور الثالث :طرق التكفل النفسي و االجتماعي باللمرأة
املعنفة وسبل الوقاية من العنف.

إن العنف املوجه ضد املرأة يف اجملتمع اجلزارري من املواضيع
املتجدرة يف عمق التاريخ و الثقافة و اجملتمع  ،و قد ارتبط

احملور الرابع :واقع احلماية القانونية للمرأة املعنفة يف اجملتمع
اجلزارري.

باملكانة اليت احتلتها املرأة اجلزاررية يف اجملتمع منذ البدايات
األوىل ملأسسته ،و اليت عرفت تغريات صاحبت كل التحوالت
اليت أنتجت جمتمعا جزارريا ال ميكن وصفه بالتقليدي
مطلقا وال باحلديث مطلقا ،فهو جمتمع يف طور التحول مل
حيتفظ كليا بهيمنة النظام األبوي ومل يلبس كليا ثوب
احلداثة الذي فرضه االنفتاح على العامل طبعا مع األخذ بعني
االعتبار خصوصيات هذا األخري املرتبطة بتناقضات املرحلة
االستعمارية واليت انعكست على ضبط التوازنات
االجتماعية يف مرحلة ما بعد االستقالل فنتج لنا يف األخري
جمتمع جزارري متنوع ثقافيا يف بناءه و دالالته القيمية
واملعيارية ليس بالنظر إىل احملددات الزمانية فقط وإمنا
بالنظر إىل احملددات املكانية أيضا .

أهداف اليوم الدراسي

إن طرح و حتليل أبعاد ظاهرة العنف ضد املرأة اجلزاررية
يظل أساسيا السيما مع انتشاره بل و ظهور أشكال و مظاهر
جديدة أفرزها التغري اإلجتماعي و صدماته القوية على
الكثري من األفراد الذين عجزوا عن حتقيق حد أدنى من
التكيف اإلجتماعي ...

احملور الثاني :آثار العنف على املرأة وعلى باقي أفراد أسرتها.

تقديم أحباث علمية إجتماعية واقعية إنطالقا من دراسات
ميدانية حناول من خالهلا رصد أبعاد ظاهر العنف املوجه حنو املرأة
اجلزاررية بأشكاله و مظاهره املختلفة و حماولة تقديم بدارل
علمية للحد منه.

هيئة اليوم الدراسي

أعضاء اللجنة العلمية











د.قنيفة نورة (رريس املشروع )
د.فضال نادية (عضو فريق البحث)
أ.نوار سامية (عضو فريق البحث)
أ.د بوزيد نبيل
أ.د بن زروال فتيحة
أ.د سعدوني مسعودة
أ.د بوعامر أمحد زين الدين
د.ابريعم سامية
د.فضلون الزهراء
د.قماس زينب



الرريس الشريف لليوم الدراسي :

أ.د حوبار فريدة
مديرة جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
املشرف العام على اليوم الدراسي :
أ.د بلعيدي عبد احلكيم عميد كلية العلوم
االجتماعية و االنسانية
رريس مشروع اليوم الدراسي :

د.قـــنـــيــفة نــورة

رريس اللجنة التنظيمية لليوم الدراسي :
د  .فضال نادية


أعضاء اللجنة التنظيمية:

أ.بورايو شفيقة،أ.كربوش هشام،أ.بوعلي
بديعة،أ.أيت أعمر مزيان فوزي
وطلبة الدكتوراه :

شبيلي بلقاسم،شقرانة أم اخلري،نصيب
أمساء،عابد مليكة،مدفوني روال،سليمي
إبتهال،حراث فاطمة

شروط تقديم األحباث العلمية اإلجتماعية:
 املشاركة مفتوحة جلميع األساتذة الباحثني الذي لديهم إهتماماتمبوضوع اليوم الدراسي
أن تكون املشاركة فردية أن تكون الدراسات ميدانية أن ال تكون البحوث قد قدمت يف ملتقيات سابقة أو نشرت يف جمالتعلمية.
 أن تتوافق البحوث مع أحد احملاور الوارد ذكرها يف إشكالية اليومالدراسي .
 أن تكون املواضيع حمدّدة بدقة وملتزمة مبنهجية البحث العلمي يفالتوثيق وبطريقة  APAمع تقديم املراجع كاملة يف آخر البحث.
 أن ال تتعدى صفحات املداخلة  52صفحة وال تقل عن  52ص مبا يفذلك املالحق واملراجع،وأن تكتب خبط:
 Traditional Arabic51بالنسبة للبحوث املقدمة باللغة العربية،
و  Times New Roman 12بالنسبة للبحوث املقدمة باللغات

تواريخ هامة :
 -آخر أجل الستقبال املداخالت كاملة  52فيفري 5152

اجلمهورية اجلزاررية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية
قسم العلوم اإلجتماعية

 -تاريخ اإلشعار بالقبول النهاري للمداخالت يوم  52فيفري 5152

تنـظـم

املراسالت:

يوم دراسي حول :

ترسل كامل املداخالت على الربيد اإللكرتوني لليوم
الدراسي

guenifa2013@live.fr
jeunesse@univ-oeb.dz

بعض أشكال العنف
املمارس على املرأة يف اجملتمع
احلضري اجلزارري
يف إطار مشروع حبث CNEPRU

األجنبية ،و اهلوامش كلها 5.2سنم .
 ختضع مجيع املداخالت للتحكيم العلمي للجنة العلمية لليومالدراسي

ويبلغ الرد بالقبول أو الرفض ألصحابها عرب الربيد

اإللكرتوني .
 ال تتحمل جامعة العربي بن مهيدي أي نفقات -سيتم نشر أعمال اليوم الدراسي يف كتاب علمي

 55فيفري 5152

بقاعة احملاضرات بكلية العلوم
اإلجتماعية واإلنسانية

