الجمهوريـة الجزائرية الديمقراطية الشعبيــــــة

كميــة العوم االجتماعيـة و اإلنسانية
جامعة قاصدي مربــــــــــاح ورقمـــــــــــة
قسـم عمم االجتماع و الديمغرافيــــــــا

محضر اجتماع المجنة العممية لمممتقى الدولي الثاني حول المجاالت االجتماعية التقميدية
و الحديثة و إنتاج الهوية الفردية و الجماعية
يوم الخميس الموافق لمثالثين أكتوبر ألفان أربعة عشر عمى الساعة العاشرة صباحا انعقد اجتماع عمل
وتنسيق لمجنة العممية لمممتقى الدولي الثاني حول "المجاالت االجتماعية التقميدية والحديثة و إنتاج اليوية
الفردية و الجماعية في المجتمع الجزائري " تحت إشراف رئيس المجنة العممية لمممتقى الدكتورة بغدادي
خيرة و بحضور أعضاء المجنة العممية اآلتية أسماءىم :
الحاضرون :
 -الدكتورة بغدادي خي ـرة

رئيـس المجنة العممية لمممتقى

-الدكتورة جابـ ـر مميـ ـكة

عضو بالمجنة العممية لمممتقى

-الدكتور كبـ ـ ـ ـار عبد اهلل

عضو بالمجنة العممية لمممتقى

األستاذ حمداوي عمراألستاذ بودبزة ناص ـ ـ ـراألستاذ رٌاب رابــــح-األستاذة زم ـ ـوري زينب

عضو بالمجنة العممية لمممتقى
عضو بالمجنة العممية لمممتقى
عضو بالمجنة العممية لمممتقى
عضو بالمجنة العممية لمممتقى

-األستاذة عـــزٌز سامٌـة

عضو بالمجنة العممية لمممتقى

جــــــــــــــدول األعمال
 تحدي ـ ـ ــد المداخالت المقبولة و المداخالت المرفوضة و المعدلة و توزيعيا حسب المحاورتحديد عدد الورشات حسب عدد المداخالت-اقتراح البرنامج النيائي لمجمسات

في البداية و بعد الترحيب بأعضاء المجنة العممية لمممتقى من طرف رئيس المجنة العممية لمممتقى
الدكتورة بغدادي خيرة و بعد التذكير بجدول أعمال االجتماع
أخذت رئيس المجنة العممية لمممتقى الدكتورة بغدادي خيرة الكممة لتقديم نظرة عامة حول الوضعية العامةلممداخالت الواردة في المحاور األربعة التي تم استقباليا منذ شير أوت إلى يومنا ىذا و عددىا 06
مداخمة و بعد قراءتيا و التمعن فييا تم تسجيل المالحظات التالية :
ان معظم المداخالت ال تصب في إشكالية الممتقى و إن كانت ذات عالقة بمحاور الممتقى فيي التحمل إشكالية متأصمة ومعمقة من حيث الطرح أحيانا
يصبح المتغير المستقل ىو التابع و أحيانا يظير التابع ىو المستقل والمشكل في مفيوم اليوية كل
متدخل يطرحو من منظور مختمف عن الذي جاءت بو اإلشكالية وعميو قررت المجنة العممية لمممتقى
ضرورة تعديميا عمى األقل لتتماشى مع المحاور و عدد المداخالت التي تم تعديميا أربع مداخالت
المحور األول  :إشكالية العالقة بين الفرد و األسرة في المجال العمراني الريفي و المجال العمرانيالحضري  ،عالجت مفهوم الهوية من منظور عمراني و مورفولوجي بحت  ،المدن القديمة و الحفاظ
عمى هويتها المعمارية و المداخمة الوحيدة التي كانت تصب في اشكالية الممتقى ما عدا مداخمة األستاذ
الدكتور بن عيسى محمد الميدي و الدكتورة بغدادي خيرة " مجاالت التواصل االجتماعي بين الهوية
االفتراضية و الهوية الحقيقية " و مداخمة بودبزة والطالبة تمار ربيعة " الهوية الفردية لمعامل الريفي
والمجاالت االجتماعية " و عميو اقترحت من طرف المجنة العممية لتكون في الجمسة االفتتاحية
المحور الثاني  :معظم المداخالت لم تيضم اليوية في المجال الضرفي ما عدا مداخمة الدكتور بنعيسى ومحمد شراد و عميو اقترحت من طرف المجنة العممية من بين المداخالت في الجمسة الختامية

المحور الثالث  :مفيوم اليوية اتخذ بعدا آخر مالمح الشخصية لمفرد أي يجسد شخصية الفرد فيمواقع التواصل االجتماعي و ليس كتشكل اجتماعي ىوياتي بالمعنى الذي جاءت بو إشكالية الممتقى من
جية اخرى فان معظم الدراسات تتعرض إلى التأثير االجتماعي ليذه المواقع عمى التواصل في األسرة
والعالقات االجتماعية و التأثير عمى اليوية الثقافية و معظم المداخالت في ىذا المحور تعالج نفس
الموضوع
من حيث المعالجة كان الطرح سطحي و اإلشكاليات المطروحة غير متأصمة و غير معمقة و قد ارتئأعضاء المجنة العممية اقتراح مداخمة الدكتور بن عيسى و الدكتورة بغدادي خيرة " مجاالت التواصل
االجتماعي بين الهوية االفتراضية والهوية الحقيقية " لتكون في جمسة االفتتاح .
المحور الرابع  :اتخذ مفيوم اليوية المينية بعد مغاير لمبعد المطروح في اشكالية الممتقى بحيث يطرحاليوية من حيث كيفية تعزيزىا و الحفاظ عمييا في المجال االجتماعي و ليس من خالل تشكميا ككيان
اجتماعي في المنظمة ما عدا مداخمة الدكتور بشتمة مختار التجاذب بين المجال االجتماعي و المجال
الميني في تشكيل اليوية " التي وجدت المجنة العممية أنيا اقرب إلى اإلشكالية و اقترحت أن تكون في
الجمسة االفتتاحية

مداخلة األستاذ مكرومة جالل " اليوية التنظيمية في المجال الميني المتعدد الثقافات " جامعة سكيكدةمداخمة األستاذ سبع هشام " مساىمة الثقافة التسييرية في بناء اليوية التنظيمية في المؤسسة الصناعيةالخاصة " جامعة سطيف اال أن الطرح غير لم يكن معمق بالشكل الكافي
 تم رفض بعض المداخالت كونيا ال تمت بصمة لموضوع الممتقى و عددىا ثالث مداخالتبعض المداخالت تم تعديميا بعد البت فييا من طرف لجنة القراءة و عددىا ستة مداخالتفي األخير ،ألحت رئيسة المجنة العممية لمممتقى الدكتورة بغدادي خيرة عمى تشكيل لجنة التوصيات
وتحضير التوصيات الخاصة بالممتقى قبل وصول موعد الممتقى من طرف األعضاء و تقييميا في
االجتماع المقبل .
اقفل المحضر في اليوم و الشير و السنة أعاله
كاتبة االجتماع
بغدادي خيرة

الرقــــم اسم المتدخل

عنوان المداخلة

المداخالت المرفوضة  30 :مداخالت

المؤسسة

10
10
10

أ.جــدو فــــؤاد
أ.لعـور اسماعٌل
د.مامــً فٌروز
زرارقـــــــة
أ.عدال حكٌمة

االمن الفكري كمدخل لتعزيـ ـ ـ ـ ـ ـز اليوية

لممجتمع في ظل التحديات الدولية الراىنة

جامعة بسكرة

واقع المواطنة التنظيمية لدى أفراد الحماية

جامعة عنابة

المدنية

الشباب وعولمة العنف في المؤسسات
التعميمية ،أي تأثير لوسائل اإلعالم؟

جامعة سطٌف 2

المداخالت المعدلة  30 :مداخالت

عنوان المداخلة

الرقم اسم المتدخل
10
األسرة وصراع القيم الثقافية في ظل العولمة ( سؤال جامعة
أ.فالق شبرة مٌلود
مستغانم
األصالة والمعاصرة )
 10أ.خوجة ٌوسف
عادل
10

اليوية الثقافية في السياق اإلعالمي في ظل العولمة

أ.بن قوٌدر عاشور واقع األسرة الجزائرية في المجال الريفي في ظل

أ.حكٌم حسام

المؤسسة

جامعة بجاٌة
جامعة ورقلة

التحوالت التكنولوجية

ظاىرة الزواج المبكر كممارسة تقميدية من أجل إعادة

 10أ.بن زٌان
نورالدٌن
إنتاج اليوية داخل األسرة في المجال العمراني
أ.طلباوي الحوسٌن

جامعة ورقلة

الحضري

10
10

د .مرقومة منصور
د.دروٌش محمد

سؤال اليوية بين النظرية وواقع الثقافة في ظل العولمة
من خالل وسائل اإلعالم المرئية العربية والجزائرية
ّى ّوية الجماعات غير الرسمية في المجال الحضري

مداخالت الورشة االولى ( الدمج بٌن المحور االول و الثانً )

جامعة
مستغانم
المركز الجامعي
بغميزان

المقرر  :بن حدوش عٌسى

رئٌس الجلسة  :د.بن زاف جمٌلة

اشكالٌة العالقة بٌن الفرد و االسرة فً المجال العمرانً الرٌفً و المجال
العمرانً الحضري
المؤسسة
عنوان المداخلة
الرقم اسم المتدخل
جامعة البلٌدة
د.العاٌب سلٌم
10
تأثير المجال العمراني عمى ىوية
جامعة ورقلة
الفرد باألسرة
أ.دهٌمً زٌنب
أ.وداش ضاوٌة

إشكالية اليوية الفردية في المجال

10

د.سخسوخ حسن

الهوية لدي
مقاربة نفس-اجتماعية ألزمة ُ
المراهق من أسرة مفككة

10

أ.جالل فاطمة
الزهرة
أٌ.خلف رفٌقة

العالقات األسرية في األسرة

10

الرتبة
محاضر أ
مساعد أ

جامعة الجزائر  2مساعد أ

العمراني الحضري

10

الحضرية
المرجعيات االجتماعية و الثقافية بين

د.سعدو حورٌة

األسرة و الشباب في الوسط الحضري

10

د.جابر ملٌكة

األسرة وتشكٌل الهوٌة االجتماعٌة
فً ظل المتغٌرات الثقافٌة الحدٌثة

10

أ.بن زٌان
تقميدية من أجل إعادة إنتاج اليوية
نورالدٌن
أ.طلباوي الحوسٌن داخل األسرة في المجال العمراني

10

ظاىرة الزواج المبكر كممارسة

د.أ بن عٌسى
أ.بوسحلة اٌناس

10

د .بعلي إكردوشن
زاهية /
أ.بن بردي مليكة

01

أ .ميدني شايب ذراع

أ.العمري وفاء

الرابط االجتماعي في األسرة

الجزائرية " بين المجال االجتماعي

جامعة سطٌف  2محاضر ب
جامعة الشلف

جامعة الجزائر  2محاضر أ
محاضر ب
جامعة ورقلة
مساعد أ
جامعة ورقلة
مساعد أ
جامعة ورقلة

المتجانس والمجال االجتماعي غير
المتجانس"
le processus identitaire et
identificatoire chez
l’adolescente anorexique,
étude de deux cas à Oued
Souf et deux cas à Béjaia
مورفولوجية المدينة الجزائرية
وتمثالت اليوية.

مساعد

استاذ التعلٌم العالً
مساعد

محاضر ب
جامعة ورقلة

مساعد
مساعد أ

جامعة بسكرة
مساعد أ

(الوجو األخر لمدن التريف)
أ.بن قويدر عاشور

00

أثر التغيرات االجتماعية عمى االسرة

جامعة ورقلة

الحضري

جامعة الجزائر 2

و الفرد في المجال العمراني

أ.حسام حكيم

األسرة وصراع القيم الثقافية في ظل

00
أ.فالق شبرة مولود

العولمة(سؤال األصالة والمعاصرة).

جاهعح هسرغانن

مساعد أ

مساعد

المحور الثاني  :إشكالية المجاالت االجتماعية الظرفية وعالقتها بالفرد و األسرة
استاذ التعلٌم العالً
د.أ بن عيسى
تحميل سوسيولوجي لمجاالت تفاعل

10
10

10

محمد الميدي

الطالب الجامعي وتأثيرىا عمى اليوية

أ.االسود فطيمة

والفعل

د.أ بن عيسى

المضامين الثقافية لممجاالت االجتماعية

محمد الميدي

وعالقتيا بتشكيل واعادة تشكيل ىوية

أ.كوشي ايتسام

البطالين"

د.رحاب مختار

الجماعات العرفية غير الرسمية ودورىا

أ.بوزغاية باية

في تشكل ىوية اجتماعية فرعية لمطالب

داخل الوسط الجامعي
الشباب الجزائري بين اليوية واالغتراب

10

د.بن عمارة سمية

دارسة تحميمية ألوضاع الشباب الجزائري

10

د.درويش محمد

ّى ّوية الجماعات غير الرسمية في
المجال الحضري

10

د.أ.بن عيسى

اليوية و الفعل االجتماعي دراسة

محمد الميدي

سسيولوجية لمجماعات الظرفية

جامعة ورقلة

استاذ التعلٌم العالً

جامعة ورقلة

مساعد ب

جامعة المسٌلة

محاضر

جامعة ورقلة

مساعد

جامعة ورقلة

محاضر ب

المركز الجامعً
غلٌزان

محاضر ب

جامعة ورقلة

أ.شراد محمد

مـداخالت الورشة الثانٌة
رئٌس الجلسة  :د.امحمد الربٌع

طالبة

المقرر  :أ.عرٌف عبد الرزاق

استاذ التعلٌم
العالً

الهوية و المجاالت االجتماعية االفتراضية
01

أ .قوت سهام
أ .بلغلٌفً نوال

02

أ .بوزٌدي رجاء
أ.قــــودة عزٌــز

03

أ.بن سحلة مفٌدة

أ نبيل طيوري

اثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي عمى

العالقات االجتماعية لدى فئة الشباب 'الفيس
المشاركة االفتراضية
الشاب الجزائري بي
بوكننموذجا'

والمشاركة الواقعية

الشبكات االجتماعية وأثرىا عمى العالقات
االجتماعية لدى الطمبة

"الفيس بوك وتويتر نموذجا

04

أ.عامري خديجة

الفضاءات االجتماعية وأثرىا عمى تشكيل

أ .بمعربي غنية

اليوية الثقافية لمشباب الجزائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري

د .قنيفة ن ـ ـورة

مقاربة تحميمية لإلشكال اليوياتي اإلفتراضي

المؤسسة

الرتبة

جامعة قسنطينة 2

محاضر
محاضر

جامعة ورقمة

مساعد
مساعد

جامعة تبسة

مساعد

جامعة قسنطينة

مساعد

جامعة االغواط

مساعد

جامعة برج

مساعد

بوعريريج
05

أ .سميشي وداد
06

أ.بن دار نسيمة

07

أ.بن عيشة عبدالكريم

لدى الشباب الجامعي المستخدم لمفايس بوك

األسرة

08

09

10

الشباب وممارسات اليويات االفتراضية عبر

أ.جمولي مختار

شبكات التواصل االجتماعي

أ .العيادي وردة

Le facebook un monde qui dépasse le

د.عطوي مميكة
عبد الجميل حسناوي

مساعد

الوجود االجتماعي في المجتمع االفتراضي
وأثره عمى ميارات التواصل االجتماعي داخل

أ .العيادي مريم

جامعة ام البواقي

virtuel Qui sommes-nous entre le réel

محاضر

مساعد
جامعة تبسة
جامعة مستغانم

مساعد
مساعد
هساعذ

جاهعح سكٍكذة

? et le virtuel

دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل

جامعة الجزائر 3

محاضر

اليوية الثقافية لدى الشباب الجامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

أ.ايت مولود ياسمينة

االسرخذام الوفشط لالنرشند و ذأثٍشه على

جاهعح وسقلح

أ .محدب رزيقة

هىٌح الطالة الجاهعً

جاهعح ذٍضي

دساسح هٍذانٍح تجاهعح ذٍضي وصو

وصو

هساعذ
هساعذ

التفاعل اإلجتماعي داخل المجتمع اإلفتراضي

11

أ.فرج هللا صورٌة
أ.شرقً رحٌمة

12

أ.خوجة عادل يوسف الهوٌة الثقافٌة فً السٌاق اإلعالمً
تحت ظل العولمة
أ.محمد عرقوب

13

14
15

أ.محامدٌة اٌمان
أ.هادفً سمٌة
د.سالف مشري
حياة مشـ ــري
د .يوسف جوادي
أ .عمر عموط

16

أ.حمودة سلٌمة
حالسة فاٌزة

17

أ.سمٌة عزابً
أ.طٌبً أحمد

00

د.مرقومة منصور

00

أ.ضٌف ٌاسٌن
أ.لطرش فٌروز

01

د.أ.بن عٌسى محمد
المهدي
د.بغدادي خٌرة

مساعد

جامعة ورقمة

و إنعكاسو عمى القيم اإلجتماعي

نحو رؤية سوسيولوجية في مفيوم اليوية
الثقافية والعولمة .
مستويات تشكل اليوية االجتماعية (بعد

مساعد

جامعة بجاٌة
جامعة وهران
جامعة ورقمة

مساعد أ

جامعة سكيكدة

مساعد أ

جامعة الوادي

محاضر

الصداقة)

طالبة

لدى عينة من طمبة الجامعة مستخدمي
الصور النمطية وتشكيل اليوية الجماعية
شبكات التواصل االجتماعي
اثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي

جامعة بسكرة

المجتمع االفتراضي و العالقات األسرية
شبكات التواصل االجتماعي

جاهعح وسقلح

هساعذ
طالثح

جاهعح تسكشج هساعذ
هساعذ

سؤال الهوٌة بٌن النظرٌة وواقع الثقافة فً
جاهعح
ظل العولمة من خالل وسائل اإلعالم المرئٌة هسرغانن
العربٌة والجزائرٌة
أثر وسائل اإلعالم على الهوٌة لدى الشباب
الجزائري
من السٌاق الواقعً إلى المجتمع االفتراضً
مجاالت التواصل االجتماعً بٌن الهوٌة
االفتراضٌة و الهوٌة الحقٌقٌة

محاضر
مساعد

عمى اليوية النفسية لدى طمبة المرحمة الثانوية

جاهعح ذثسح

هحاضش أ
هساعذ
هساعذ

جاهعح وسقلح

مداخالت الورشة الثالثة
رئٌس الجلسة  :كبار عبد هللا

مساعد
مساعد

المقرر  :بن داودالعربً

اسرار الرعلٍن العالً
هحاضش ب

إشكالية العالقة بين المجال المهني و الهوية
01

أ.عزٌز سامٌة
شنوف زٌنب

02

د.أ بوشاللق نادٌا
براهمٌة جهاد

المؤسسة

التمثالت االجتماعية لممشروع الميني لدى

جامعة ورقمة

الهوية المهنية واالجتماعية لدى عمال عقود ما

جامعة ورقمة

الطالب الجامعي وأثره عمى ىويتو الفردية
واالجتماعية
قبل التشغيل

03

أ .بوشرمة سامٌة
أ .بوغندوسة سهام

التصورات االجتماعية لميوية المينية لدى

جامعة بجاية

04

أ.سبع هشام
أ.محمد لمٌن هٌشور

مساىمة الثقافة التسييرية في بناء اليوية

جامعة قالمة

التنظيمية في المؤسسة الصناعية الخاصة

جامعة سطيف 2

05

د .حميمو نبيل

البناء اإلجتماعي لميوية المينية لدى

جامعة بسكرة

د.كبار عبد اهلل

الصيدلي

جامعة ورقمة

د .بن صافً عائشة

مدى مساىمة المناخ المدرسي في تعزيز

جامعة الجزائر 2

06

07

د .خالدي ٌمٌنة
قوٌدري ٌحً

08

أ.بوكرومة جالل
أ .العٌفة محمد

09
أ .بوساحة نجاة
10

د.زكري نرجس
د.مدقن كلثوم

11

د.خوانً احمد عماد
الدٌـــــــن
أ.رزقٌن فاطمة
الزهراء
أ.ثالٌجٌة نورة
أٌ.سعد لبنى

12

األخصائيين النفسانيين

جامعة سكيكدة

اليوية المينية لدى المعممين
ىوية العامل الجزائري في الشركات األجنبية

جامعة ورقمة

المتعددة الجنسيات الجزائر
اليوية التنظيمية في المجال الميني المتعدد

جامعة سكيكدة

الثقافات
ىوية األستاذ الجامعي في ظل التغيرات

جامعة ورقمة

التكنولوجية الحديثة
تغير مفيوم اليوي ـ ـ ـ ـة لدى بعض اطارات
جامعة ورقم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
جذلٍح الهىٌح و الرغٍٍش :الوجال الرشتىي
نوىرجا

الروثالخ االجرواعٍح للهىٌح الوهنٍح
للطثٍة الجضائشي "دساسح هٍذانٍـــــح "

جامعة ورقمة
جاهعح سطٍف
جاهعح وسقلح
جاهعح سكٍكذج

13

د.مـــداغ محمد
الشرٌف
أ.كركوب ابراهٌـم
عز الدٌـــــن

La formation entant que vecteur
de production des valeurs et du
renforcement identitaire
Eléments de réflexion pour une
approche renouvelée.

14

د.بخوش احمد
أ.حمداوي عمر

15

د.بن ققة سعاد
أ.مسعودي كلثوم

16
د.بشتلة مختار
 17أ.عزٌز سامٌة
شنوف زٌنب

جامعة الجزائر

جامعة باتنة
جامعة ورقلة

الهوٌة التنظٌمٌة وتشكٌل الرأسمال
االجتماعً لألساذزج الثاحثٍن فً هؤسسح
الرعلٍن العالً
اليوية المينية لممرأة العاممة الجزائرية في ظل

جامعة بسكرة

متطمبات األمن اإلنساني

جامعة ورقمة

التجاذب بين المجال االجتماعي و المجال

جامعة باتنة

الميني في تشكيل اليوية
التمثالت االجتماعية لممشروع الميني لدى

جامعة ورقمة

الطالب الجامعي وأثره عمى ىويتو الفردية
واالجتماعية

مداخالت الجلسة االفتتاحٌة
الجمسة االفتتاحية

المؤسسة

رئيس الجمسة  :د.عبد القادر خميفة المقرر  :أ .رياب رابح
10

10

د.بشتلة مختار

تشكيل اليوية

د.أ.بن عٌسى
محمد المهدي

مجاالت التواصل االجتماعي بين اليوية االفتراضية و

د.بغدادٌخٌرة
10

التجاذب بين المجال االجتماعي و المجال الميني في

أ .بودبزة ناصر
.تمار ربٌعة

جامعة باتنة
جامعة ورقمة

اليوية الحقيقية

اليوية الفردية لمعامل الريفي والمجاالت االجتماعية .

جامعة ورقمة

مداخالت الجلسة الختامٌة
الجمسة االفتتاحية
رئيس الجمسة  :د .مرقومة منصور
01

02

د .أ  .بوشاللق
نادٌا
براهمٌة جهاد
أ .عزٌز سامٌة
شنوف زٌنب

03

المؤسسة
المقرر  :أ.

اليوية المينية واالجتماعية لدى عمال عقود ما قبل
التشغيل
التمثالت االجتماعية لممشروع الميني لدى الطالب

جامعة ورقمة

الجامعي وأثره عمى ىويتو الفردية واالجتماعية

أ.مكرومة جالل

أ العيفة محمد

جامعة ورقمة

اليوية التنظيمية في المجال الميني المتعدد الثقافات

جامعة سكيكدة

التي ينتمي إلييا األعضاء و أىدافيا و نشاطيا انطالقا من األىداف المسطرة في الكانفا الخاصةبالمخبر أحيمت الكممة بعدىا إلى أعضاء الفرقة لتقديم مواضيعيم و اىتماماتيم في مجال البحث
الدكتورة بغدادي خيرة أشارت إلى اىتماماتيا حول وسائل اإلعالم و التغير االجتماعي
األستاذة جابر مميكة أشارت إلى اىتمامات موضوعيا الخاص بالتعميمية في الجامعة
األستاذة فرج اهلل صورية أشارت إلى موضوعيا الذي ييتم باإلصالحات التربوية
األستاذ حمداوي عمر أشار إلى موضوعو الخاص الذي يعالج الثقافة التنظيمية و البحث العممي

بعد تقديم كل عضو لموضوعو اقترحت األستاذة جابر مميكة تقسيم ىذه المواضيع إلى جزئيات وعناصر
مفصمة :
الموضوع الجزئي األول  :التغير االجتماعي و اإلصالحات التربوية
الموضوع الجزئي الثاني  :وسائل اإلعالم و التغير االجتماعي
الموضوع الجزئي الثالث  :الثقافة التنظيمية و الجامعة
الموضوع الجزئي الرابع  :التعميمية في الجامعة
ألحت رئيسة الفرقة الدكتورة بغدادي عمى إيجاد صيغة موحدة في بمورة مشروع موضوع بحث يجمع بين
ىذه االىتمامات و يندرج ضمن إشكالية المخبر
وتم االتفاق عمى بمورة مشروع موضوع انطالقا من ىذه العناصر في االجتماعات المقبمة عمى ان يبرمج
الحقا اجتماع تكميمي بعد عيد األضحى مباشرة
في األخير أكدت رئيسة الفرقة الدكتورة بغدادي خيرة عمى ضرورة تنظيم اجتماعات دورية و متابعة
مستمرة و تقييمية لألعمال المقترحة من طرف أعضاء الفرقة لمخروج بمشروع عممي
في األخير تطرقت األستاذة إلى برمجة االجتماع القادم بعد عيد األضحى
اقفل المحضر في اليوم و الشير و السنة أعاله

كاتبة االجتماع

 تناول القضاٌا و االهتمامات المتعلقة بمقاٌٌس االتصال فً النظامٌن الكالسٌكً و الجدٌد -رفع النقائص الموجودة فً البرامج المدرسة فً مقاٌٌس االتصال

 ضبط االنشغاالت و االقتراحات الخاصة بهذه المقاٌٌسبعد تصفح البرنامج الخاص بكل المقاٌٌس الخاصة باالتصال من طرف فرٌق التكوٌن و هً كاألتً :
مقٌاس االتصال و التغٌر االجتماعً فً النظامٌن القدٌم و الجدٌد المؤطرٌن من طرف األستاذة بغداديخٌرة و األستاذ كبار عبد هللا
–مقٌاس استراتٌجٌات االتصال فً النظامٌن القدٌم و الجدٌد و المؤطرٌن من طرف كل من األستاذ بن
حدوش واألستاذ كبار .
مقٌاس علم االجتماع اإلعالمً المؤطر من طرف األستاذ مازن الحوشمقٌاس تكنولوجٌا االتصال و المعلومات و مقٌاس مدخل إلى علم اجتماع االتصال المؤطر من طرفاألستاذة مبارك شٌماء .
بداٌة توجهت األستاذة بغدادي بالتحٌة و تم شرح الهدف من هذا االجتماع الخاص بفرٌق التكوٌن
وأشارت إلى ضرورة التنسٌق بٌن األساتذة الذٌن ٌدرسون المقاٌٌس المتشابهة فً االتصال سواء فً
النظام الكالسٌكً او الجدٌد و ذلك من خالل النظر فً الموضوعات المتشابهة فً بعض المحاور
الخاصة بمقاٌٌس االتصال مثل التغٌر االجتماعً المدرس من طرف األستاذة بغدادي فً النظام الجدٌد
ونفسه الذي ٌدرس من طرف األستاذ كبار فً النظام القدٌم و ذلك بتدرٌس الموضوعات المتشابهة من
طرف أستاذ واحد فً نفس المقٌاس المطروح لتفادي التكرار و الملل عند الطالب وتأكٌد حضوره .
تدخل األستاذ مازن الذي أشار إلى ضرورة مناقشة أسئلة االمتحان الخاصة بالمقاٌٌس المتشابهة حتى الٌكون هناك تشابه فً أسئلة االمتحان
أما األستاذ بن حدوش ٌقترح تدرٌس النظرٌات الخاصة باإلعالم و االتصال كنماذج فقط للطلبة
و فً نفس السٌاق أشارت األستاذة بغدادي إلى ضرورة تدرٌس النظرٌات الخاصة بسسٌولوجٌا اإلعالم
فً علم االجتماع اإلعالمً لتوظٌفها فً الدراسات السسٌولوجٌة و تفادي توظٌف النظرٌات الخاصة
باإلعالم و االتصال فً الدراسات السوسٌولوجٌة الن توظٌفها فً علم االجتماع ٌأخذ منحى آخر .
ضرورة تكٌٌف مقٌاس استراتٌجٌات االتصال مع علم االجتماع ألنها تتالءم مع علوم اإلعالم واالتصال
أما تدخل األستاذ كبار فقد تمحور حول اقتراح جوالت مٌدانٌة حول المقاٌٌس المدرسة فً االتصال
والفصل بٌن سسٌولوجٌا اإلعالم و سسٌولوجٌا االتصال و البحث عن سسٌولوجٌا االتصال فً النظرٌات
السوسٌولوجٌة المعاصرة .
تدخل االستعاذة مبارك شٌماء تضمن اقتراح تغٌٌر تسمٌة مقٌاس تكنولوجٌا االتصال و المعلومات و أن
ٌكون المقٌاس ضمن الوحدة االستكشافٌة أي ٌدرس فً السداسً األول فقط .

اقفل المحضر فً الٌوم و الشهر و السنة أعاله

كاتبة االجتماع

األستاذة بغدادي

