قاعة المحاضرات الكبرى

إشكالية اليوم الدراسي:
يعيش المجتمع الجزائري تغيرا اجتماعيا مرده زحف المنظومة الحديثة على المنظومة التقليدية ومزاحمتها لها على جميع األصعدة ،ونتيجة لهذا التزاحم بين
منظومتين حديثة وتقليدية طرأ ارتباك على مواقف وقيم األفراد مما يؤثر على الثوابت الثقافية التي يبني بواسطتها الفرد ىويتو ،ذلك أن الهوية تحتاج إلى
مراجع ثقافية وقيمية واضحة وثابتة لبناء الشخصية الفردية والمجتمعية ،لذلك فموضوع الهوية يطرح بنفسو بقوة وبشكل متواصل ،فمسألة اللغة واألصل
والمفاىيم المغلوطة حول الدين ،ووجود جهات تريد زعزعة الثوابت الوطنية وإضفاء الغموض حول عناصر الهوية الجزائرية ،وتداعيات العولمة التي زادت
من تأجيج ىذه الخالفات ،والتي عززتها وسائل اإلعالم التي تعتبر القنوات التي روجت لمفاىيم وأفكار أفرزت العديد من القضايا التي تمس عناصر الهوية،
كل ىذا جعل ىذا الموضوع يطرح نفسو على مستوى البحث العلمي محاولة إليجاد توافق بين الخطاب الثقافي والرسمي لهوية تعزز فلسفة المجتمع
وتطلعاتو.
من أجل ىذا كلو ستكون إشكالية ىذا اليوم الدراسي للبحث عن تحديات الهوية في المجتمع الجزائري على العديد من المستويات ،على مستوى األسرة
والمنظومة التربوية واإلعالم والدين وىكذا .
محاور اليوم الدراسي:
 إشكالية الهوية ،المفهوم وبعده السوسيو تاريخي في المجتمع الجزائري.األسرة والمدرسة وبناء الهويةاإلعالم والشباب والهوية الخطاب الديني والسياسي ورىانات الهوية استراتيجيات الحفاظ على الهويةشروط المشاركة:
يجب عمى المتدخمون احترام الخصائص الموالية لمورقة البحثية :
 أن يتسم البحث بالحداثة والعمق في الطرح ،وكذا السالمة المغوية ،وااللتزام بالشروط األكاديمية المتبعة في مثل ىذه البحوث العممية
 المداخالت تكون فردية .
 أال يكون البحث قد نشر من قبل أو قدم لمنشر إلى جية تحكيمية ،أو نال بو صاحبو درجة عممية ،أو قدم إلى م لتقى عممي آخر.

 إرفاق المداخمة بممخص لمبحث وأىدافو وعناصره ،وفقا لمموعد المحدد عمى أال يتجاوز عشرة أسطر ،مع ممخص بمغة مختمفة ( فرنسية أو انجميزية ).
 استعمال خط  SimplifiedArabicلمغة العربية حجم  14مع تيميش بنفس الخط وحجم .10
 ترك مسافة  2,5سم في جوانب الصفحة الثالثة واليمين 3سم ،وأال يزيد البحث عن  20صفحة وال يقل عن  10صفحات.

 جميع المداخالت تعرض لمتحكيم وفق الشروط المتبعة أكاديميا وتنشر من تتوفر فييا الشروط في عدد خاص لدفاتر المخبر .
 تاريخ انعقاد اليوم الدراسي 05 :ديسمبر 2017


– عمى الراغبين في المشاركة في اليوم الدراسي إرسال أوراقيم البحثية قبل30/11/2017 :

