
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحاج لخضر باتنةجامعة 
 

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم 

 اإلسالمية

 الموقع اإللكتروني:

fac-shss-islamiques-ar.univ-batna.dz 

2015أكتوبر  26-27  

 

 

 :يومي تجري فعاليات الملتقى -

 2015أكتوبر  27 – 26

 آخر أجل إلرسال ملخص البحث مع استمارة المشاركة: -

 2015مارس  31

 يتم إعالم أصحاب الملخصات المقبولة في حدود:  -

 2015أفريل  30

 الستالم األبحاث كاملة: آخر أجل -

 2015جوان  15

 الرد النهائي على المتقدمين بالمداخالت: -

 2015سبتمبر  15

مكان انعقاد الملتقى قاعة المحاضرات الكبرى بمقر  -

 الكلية.

 
 
 

 

توجه جميع المراسالت المتعلقة بالملتقى إلى اللجنة التنظيمية 

 : العناوين التاليةللملتقى على 

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم  العنوان البريدي:

 الجزائر. –والية باتنة  –اإلسالمية، طريق بسكرة 

  العنوان االلكتروني:    

  universite_societe@yahoo.com 

 213 33 25 33 96 هاتف:

 213 33 25 33 95 فاكس:

 المحور الرابع

 نظرة المجتمع إلى الجامعة ووظيفتها
 .نظرة النخب السياسية إلى الجامعة -
 .نظرة النخب الثقافية إلى الجامعة -
 .نظرة األساتذة والطلبة إلى الجامعة -
 .نظرة فئات المجتمع األخرى إلى الجامعة -

 المحور الخامس

الجامعة في اآلفاق المستقبلية لدور 

 المجتمع
 .إسهام الجامعة في بناء الشخصية الفردية والجماعية -
 .إسهام الجامعة في النهوض العلمي والمعرفي -
 .إسهام الجامعة في تعليم المهارات وتنميتها -
  .إسهام الجامعة في التفاعل الثقافي -
 .إسهام الجامعة في تحقيق األمن الفكري -
 .إسهام الجامعة في الوحدة الوطنية -
 .إسهام الجامعة في اإلصالح والتغيير االجتماعي -
 .إسهام الجامعة في التنشئة السياسية -
 .إسهام الجامعة في التنمية والنهوض االقتصادي -
 .إسهام الجامعة في الحفاظ على البيئة -

 
 

 

 

اللغة  :تقدم األبحاث وملخصاتها بإحدى اللغات الثالث -1
 اإلنجليزية.ة، اللغة الفرنسية واللغة العربي

 أن تكون في أحد المحاور المذكورة أعاله. -2
حجم  Traditional Arabicتكتب األبحاث بالخط العربي  -3

 times new roman 14وبالخط ، 12الهوامش حجم  16
 .11والهوامش حجم 

أن تتصف األبحاث باألصالة والجدية وااللتزام بالشروط  -4
 صفحة. 20ال تتجاوز أكاديميا وأن المتبعة  العلمية والمنهجية

   تطبع أعمال الملتقى وتنشر في كتاب الملتقى. -5

 ثالثا: شروط المشاركة في الملتقى

 المراسالت

 رابعا: تواريخ مهمة

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ12BN-UnivSocAg.pdf
www.arabpsynet.com/Congress/CongJ12BN-UnivSocAg.pdf

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ12BN-UnivSocAg.pdf

mailto:Universite_societe@yahoo.com
www.arabpsynet.com/Congress/CongJ12BN-UnivSocAg.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذلك كانت دراسة مكانة الجامعة وتحديد وظائفها ومعرفة الدور 

المرجو منها، من األهمية بمكان، وهذه الدراسة ال يكفي أن تكون فردية، 

وإنما يتطلب األمر أن تكون دراسة جماعية تخضع للحوار والنقاش 

العلمي، حتى تتضح فيها وجهات النظر المختلفة ويحظى كل منها بفرصة 

 التمحيص.الدرس و

هذا ما دعا إلى التفكير ـ على مستوى كلية العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر ـ في عقد ملتقى دولي 

لتبادل وجهات النظر المختلفة بشأن مكانة الجامعة ووظائفها والدور 

وظائف المرجو منها داخل كل مجتمع ومدى قيام الجامعات حاليا بأداء ال

 وتحقيق األدوار المرجوة منها.

وهناك عدة إشكاالت يمكن طرحها كإضاءات للباحثين واألساتذة 

الراغبين في المشاركة في فعاليات هذا الملتقى الدولي، يمكن صياغتها في 

 التساؤالت التالية:

 متى نشأت الجامعة؟ وماذا كانت أهداف منشئيها؟ -

والعالم العربي واإلسالمي كيف تطورت الجامعات في الغرب  -

 حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم؟

ما طبيعة العالقة التي تربط الجامعة بالمجتمع؟ وهل هذه  -

 العالقة واضحة ومحددة؟

ما هي الوظائف المرسومة نظريا للجامعات في األدبيات  -

 السياسية والثقافية للدول والمجتمعات اإلنسانية في هذا العصر؟

هل هذه الوظائف واضحة ومتفق عليها بين فئات المجتمع  -

 المتعددة؟

ما مدى أداء الجامعات لهذه الوظائف في المجتمعات المختلفة،  -

 وفي العالم العربي والجزائر بصفة خاصة؟

هل تقدم الجامعة للمجتمع ما يحتاج إليه من مخرجات بشرية  -

 وعلمية وثقافية؟

ات من القيام بوظائفها؟ وما هل هناك عوائق تمنع الجامع -

 طبيعة هذه العوائق؟

 ما واقع العالقة بين الجامعة والمجتمع؟ -

ما طبيعة نظرة مكونات المجتمع المختلفة إلى الجامعة وإلى  -

 الدور الذي يجب أن تؤديه؟

كيف يمكن للجامعات في عالم اليوم أن ُتْسِهَم في تطور  -

زدهار المعرفة وإصالح المجتمعات اإلنسانية وثراء العلم وا

األوضاع واستقرار الدول؟ وما الوسائل والشروط المطلوب 

 توفيرها لتحقق الجامعة األدوار المرجوة منها؟

هذه التساؤالت وغيرها، لعل تنوع اإلجابات عنها، من شأنه أن 

ُيْسِهم في النهوض بالجامعة وترقية أدائها لتصبح فاعال أساسا في حركية 

 ا رئيسا في تقدمه وتطوره.المجتمع ومساهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجامعة في العصر الحديث ُتعتبر إحدى أهم المؤسسات الفاعلة 

في أي مجتمع أو أمة، وذلك لما تتميز به من خصائص وما تنفرد به من 

أكثر من غيرها من  مميزات تمكنها من التأثير في واقع المجتمع وحركيته

المؤسسات. ولذلك تحرص الدول في العالم كله ـ المتقدمة منها والمتخلفة ـ 

على إنشاء الجامعات وتطويرها وتوفير اإلمكانات المختلفة لها، حتى تؤدي 

 الوظائف المنوطة بها في إطار كل مجتمع.

إال أن أداء الجامعات للوظائف المنوطة بها يختلف بين مجتمع  

تبعا لنظرة كل مجتمع إلى الجامعة والدور المطلوب منها داخل هذا  وآخر،

المجتمع، وتتدخل عوامل عديدة في تحديد نظرة المجتمع إلى الجامعة 

وطبيعة تعامله معها. وهذه العوامل تختلف بين مجتمع وآخر، تبعا للواقع 

 الذي يعيشه هذا المجتمع والمرتبة التي يتبوؤها في سلم الحضارة.

 

 

 دعوة للمشاركة
يتشرف السيد مدير جامعة الحاج لخضر    

بباتنة األستاذ الدكتور الطاهر بن عبيد 
وم اإلنسانية واالجتماعية لوعميد كلية الع

والعلوم اإلسالمية األستاذ الدكتور صالح 
دعوة الباحثين المهتمين بالجامعة ببوبشيش 

والمجتمع إلى المشاركة في الملتقى الدولي 
 بعنوان: السابع الذي تقيمه الكلية 

 الجامعة والمجتمع..الواقع واآلفاق

 

 

 

 

 المحور األول

 الجامعة ودورها التاريخي
 .نشأة الجامعات وتطورها في الغرب -

نشأة الجامعات وتطورها في العالم العربي  -

 .واإلسالمي

 .نشأة الجامعة الجزائرية وتطورها -

 .الدور التاريخي للجامعات -

 

 المحور الثاني

 وظائف الجامعة في المجتمع
 .التعليمية للجامعةالوظيفة  -

 .الوظيفة التربوية للجامعة -

 .الوظيفة الثقافية للجامعة -

 .الوظيفة االقتصادية للجامعة -

 .الجامعة وتواصل األجيال -

 

 المحور الثالث

 واقع الجامعات ومدى أدائها لوظائفها
 .واقع الجامعات الغربية -

 .واقع الجامعات العربية واإلسالمية -

 .واقع الجامعة الجزائرية -

 .التحديات التي تواجه الجامعة في الواقع -

 .االختراق الثقافي للجامعة وخطره -
 
 
 
 
 

: محاور الملتقىثانيا  

فكرة الملتقى وإشكالتيهأوال:   

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ12BN-UnivSocAg.pdf

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ12BN-UnivSocAg.pdf

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ12BN-UnivSocAg.pdf


 

 

 

 ....................................................................................................................................:واللّقب االسم

 ........ : ...........................................................................................................................العلمية الّرتبة

 ..........................................................................................................................................:الجامعة

 ...........................................................................................................................................  : البلد

 ........................................................................................................................................... :هاتف

 ............................................................................................................................................:فاكس

 .............................................................................................................................. :االلكتروني البريد

 : المداخلة محور

....................................................................................................................................... 

 :المداخلة عنوان

 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 :المداخلة لّخصم

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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 استمـــارة المشاركـــة


