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 .المواطنةوتنمية االتجاهات االجتماعية ودورها في تربية  ����

الثقافة المجتمعية والوعي المجتمعي ودورهما في تربية  ����
  .المواطنةوتنمية 

وتنمية التكامل بين المؤسسات المجتمعية في تربية  ����
 .المواطنة

 � ـــــــــــــــ�ب وا���ا
	ــــــــــــا��� .4

 المواطنة عند الشباب الجزائريمفهوم  ����

 البطالة والمواطنة ����

 الخدمة الوطنية والمواطنة ����

 والمواطنة" الحراقة"ظاهرة  ����

 هجرة األدمغة والمواطنة ����

  �ـــــــــــا���ا
	و �ـــــــــــــ����� ا�ـــــا��	��. 5

 وحقوق المواطنة االقتصاديةالتنمية  ����

 التنمية البشرية وحقوق المواطنة ����

  الحكم الصالح وحقوق المواطنة ����

6 .	
  �نـــــــــــ���ق ا�ــــــــــ� و��ـــــــــا���ا

  .حقوق االنسان مقابل حقوق المواطنة ����

  .الشريعة االسالمية وحقوق االنسان والمواطنة ����

 .الدستور الوطني وحقوق االنسان والمواطنة ����

  �ـــــــا���ا
	� ـــــو#	��� ـــ� %$ #�"�ــــ�رب ا� و��ــــا���. 7

 .المواطنةوتنمية تجارب الدول العربية في تربية  ����

 .المواطنةوتنمية في تربية تجارب البلدان االسالمية  ����

 . المواطنةوتنمية تجارب البلدان الغربية في تربية  ����

 �ـــــــــــــ اف ا��+#�ـــــــــ� أهــــــــ)��ً'

 . المواطنة وتنمية بتربيةِإثارة االهتمام على أوسع نطاق  ����

  .المواطنةوتنمية بالمشاكل الناجمة عن عدم االهتمام بتربية التَعريف  ����

 بالمواطنةالمرتبط تطوير البحث العلمي والتَربوي والنفسي  ����
على َأوسع نطاق. 

  �ـــــــــــأوً. -� - 

تعني المواطنة حب المواطن لوطنه وانتمائه له، والشعور بمشكالته 
واإلسهام اإليجابي للتعاون مع الغير على حلها، والتفاني في خدمته، 

قيمه وقوانينه، والمشاركة الفعالة في األنشطة وااللتزام بمبادئه و
واألعمال والبرامج التي تستهدف رقي الوطن والمحافظة على 

األسرة، المؤسسة التعليمية، (أما مؤسسات المجتمع المختلفة . مكتسباته
) مؤسسات المجتمع األخرى كالنوادي والمساجد، وسائل اإلعالم،،،

د أفراد المجتمع من خالل يجب أن نغرس ونعزز روح المواطنة عن
تزويدهم بالمعارف النظرية والعملية عن كافة مكونات وطنهم االيجابية، 
مثل األرض والشعب والسلطة والسياسة والتاريخ والجغرافيا، وترسخ 
في نفوسهم محبة الوطن، والوحدة الوطنية بالتماسك والتعاضد 

على تحفيزهم على  االجتماعي، وتعميق الوالء واالنتماء للوطن، والقدرة
  . خدمة الوطن والشعب بإخالص وتفاني

تنمية « وحدة بحث اها على عاتقهتواستكماالً للرسالة التي حمل
العلم بتبني البحث في قضايا  2سطيفبجامعة » الموارد البشرية

 المواطنةوتربية تنمية الدعو الخبراء والباحثين في مجال ت والوطن،
ار نظمه بهدف تبادل األفكتالذي  لثامناللمشاركة في المؤتمر الدولي 

المواطنة وتعزيزها تربية تنمية و سبل والخبرات والتجارب حول أنجح 
يأمل أن تتناول المداخالت والبحوث واألوراق و. بناءفي نفوس األ

  .البحثية محاور المؤتمر كلها بما يسهم في سبر غور هذه اإلشكالية

�ً�  �ـــــ�ور ا��+#�ـــــ� -/ـــــ)�

  �ــــــــــــــــا���ا
	و �ةــــــــا12. 1

  .أساليب التنشئة االجتماعية ودورها في تربية المواطنة �

  .البيئة األسرية ودورها في تربية المواطنة �

  . االتجاهات الوالدية نحو تربية المواطنة �

  �ــــــ� وا���ا
	ـــــــــــا�� ر1 .2

معلمين، أولياء األمور، موجهين، مديري (دور األفراد  ����
 . في تربية المواطنة) المدارس

  .يم المدرسي ودورها في تربية المواطنةأساليب التقو ����

  .المناهج الدراسية وكتب األطفال ودورها في تربية المواطنة ����

  �ى ـــــــ� ا82ــــــــ�ت ا������6ــــا��+�1. 3

األندية االجتماعية، مراكز الشباب واألندية الرياضية، وسائل (
اإلعالم، الجمعيات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، القطاع 

  :المواطنةوتنمية وتربية  )ألعمال، النوادي الثقافيةالخاص ورجال ا
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 ونمط 16، بحجم أن يكتب البحث على الكمبيوتر ����

(Traditional Arabic) سم عند  2على أن يترك هامش ب  ،)1( مسافة
 .كل من حواف الصفحة

أن يقع على عاتق الباحث التحقق من عدم وجود األخطاء  ����
 .اإلمالئية واللغوية في النص الكامل للبحث

عن طريق البريد وم الباحث بإرسال أصل البحث أن يق ����
 doylettres@yahoo.fr:  االلكتروني

  .في عدد خاص محكمتنشر االبحاث 

 �ــــ; -:�ـــ� #�ار�ـــ�1"6ً

 2013/ 09/ 30  :آخر موعد الستالم ملخصات البحوث هو ����

  30/10/2013: اشعار بقبول ملخصات البحوث هو ����

 2014/ 01/ 30: وعد الستالم البحوث كاملة هآخر مو ����

 05/03/2014: اشعار بالقبول النهائي للبحوث هو  ����

 ـ>تـــــــــ� ا��ـ�ا1ــــــ)�-ً	

منسق   –توجه المراسالت باسم األستاذ الدكتور لحسن بوعبداهللا 
      :البريد اإللكتروني  .الجزائر، سطيف، 2سطيفجامعة  ،الملتقى

.frdoylettres@yahoo    unité_drh_setif@yahoo.fr 
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 ةاالسالمياالستفادة من أفضل الخبرات والتجارب العربية و ���� 
  .المواطنةوتنمية الدولية المتعلقة بتربية و

والباحثين في توثيق الصالت العلمية والتَربوية بين المهتمين  ����
 .مجاالت المواطنة في بلدان العالم المختلفة

رـــفي المؤتم ةـــون للمشاركـــا المدعـــرابع  

 .أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية ����

 .الباحثون وطالب الدراسات العليا ����

 .الموطنةوتنمية تربية بالمهتمون الباحثون والمفكرون و ����

تربية بأعضاء الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية  ����
 .مواطنةالوتنمية 

رـــالمؤتماد ـــان انعقـــا مكــخامس  

في ربوع جامعة والتنمية  للمواطنة لثامنالمؤتمر الدولي ينعقد ا
 ).الجزائر( 2سطيف 

اتــاث والدراســم األبحــروط تقديــا شــسادس  

أن يكون موضوع البحث متصالً بأحد محاور المؤتمر،  ����
 .ويشترط أال يكون قد سبق نشره أو تم التقدم به إلى مؤتمر آخر

لمتعارف عليها في أن يكون البحث مستوفياً للقواعد العلمية ا ����
  البحوث العلميةكتابة 

   � � � � � �   � � � � � �
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