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 :العلمية ديباجة الندوة

في الفلسفة والعلوم االجتماعية في العالم  الباحثين عديدلدى  لقناعات العلمية واملنهجيةا تتزايد       

د التي يالكف عن عملية االستعارة والنقل من املجال التداولي الغربي، فعملية التقل ضرورةبالعربي، 

كرست تبعية مستمرة للعقل الغربي بل املعرفي،  كلهاألم تؤتي  زمنية عقودمارسها العقل العربي منذ 

غات التفاعل الحضاري و  س، هذه التبعية التي بررها البعض تحت موالعلوم في  مجال املعرفة

تكون  أن دوال ت أنهاات النقدية اسن الدر مالعديد  أثبتت، اإلنسانية بين املجتمعات والتواصل املعرفي

للمجتمعات  والحضارية والسياسية الثقافية بالخصوصيات ةترديد صدى ملفاهيم ونظريات مشبع

ونسبتها إلى سطو على معارف الغير ال على فيه ؛ يعمل الباحثون معرفيلى براديغم إوتحولت  ،الغربية

 ن  التبعية والتقليد، ل  عمليةنقدية تجاه بممارسات ة اليوم للقيام لذلك باتت الحاجة ملح  الذات، 

 .ويتجاوزوه اآلخرينيضاهي ما لدى  ماب يأتي الباحثون  أن فترضياإلنتاج املعرفي؛ مسلك 

في الجامعات علم االجتماع وضعية لحتاج في زمننا الراهن إلى مساءلة نقدية من هذا املنطلق، ن          

، سعيا ناالثقافية واالجتماعية ملجتمعات الحياةفي  ، والسؤال عن دوره ومدى إسهامهجزائريةالالعربية و 

. املنهجي واإلبداعللتفكير العقالني في أوضاعنا االجتماعية واالقتصادية بروح االستقالل املعرفي 

م و علالالت الوشيجة بين النماذج املعرفية و كشف الدراسات في فلسفة العلوم املعاصرة تلك الص  وت

رؤية للعالم، ينسج في ظلها الباحثون مختلف املبادئ املعرفية ، فكل نموذج يستبطن يةاالجتماع

من الوعي املعرفي بالسس التي  ، لذلك نحتاج إلى مزيديمعرف لحقلي سة مية املؤس  يواملقدمات االبست

الكشف بالثقافية للمجتمعات الغربية، و املركزية  إحاالتينهض عليها هذا العلم، وذلك بتحريره من 

 دوات التي وظفها الباحثون الغربيون في دراسة مختلف الظواهر االجتماعيةعن اآلليات وال 

 جيب عن التساؤالت اآلتية:ت أنهذه الندوة العلمية  حاول تلذلك س واإلنسانية،

في الجامعات وعلم االجتماع  العلوم االجتماعيةشغلها تالتي  ما هي الوضعية الكاديمية -1

 العربية؟ 

بتسيمولجية التي تواجه املمارسات البحثية في علم االجتماع في الجامعات قات اال املعو  ما هي  -2

 ؟ الجزائرية

 في سياق املجتمعات العربية؟  علوم اجتماعية بديلةما هي املداخل املعرفية لتأسيس  -3

 :أهداف الندوة

 لعلم االجتماع  في الجزائر. االكاديميةتشخيص الوضعية  -

 في املنتج السوسيولجي العربي. يديولوجياامتداد ال الكشف عن  -

 الكشف عن طبيعة العالقة بين العلمي واالجتماعي في علم االجتماع. -



 سس املعرفية واملنهجية لصياغة علوم اجتماعية بديلة.تحديد ال  -
 

  :محاور الندوة 
 العربية.قراءة نقدية في الوضعية الكاديمية لعلم االجتماع في الجامعات  : املحور األول  -

 يديولوجية في املنتج السوسيولوجي العربي.للتحيزات ال قراءة نقدية  : املحور الثاني-

 للعلوم االجتماعية البديلة. السس املعرفية واملنهجية : املحور الثالث-
 

 :برنامج الندوة العلمية

 عنوان املداخلة اسم ولقب الباحث

ش يواملع لعلم االجتماع العلمية طموحاتال عماد الدين خيواني أحمد  الدكتور:

 .املوضوعفي تفكير الاالجتماعي؛ نحو إعادة 

: يديولوجي في املنتج السوسيولوجيحضور ال  )طالبة دكتوراه( الباحثة: فناي منال

  حالة رسائل الدكتوراه في علم االجتماع

املوضوعية بين هدف  :زمة العلوم االجتماعيةأ )طالبة دكتوراه( سفيان الباحث : سحوت

 .ديولوجيةو االعتبارات ال 

املشروع الفلسفي لطه عبد الرحمن  عبد الحليم مهورباشة :الدكتور 

 سيس املعرفي لعلوم اجتماعية بديلة.أوالت

 
  الطلبة املعنين بالندوة.

 علم االجتماع.طلبة املاستر لقسم  -

 علم االجتماعطلبة الدكتوراه لقسم  -

 :تاريخ ومكان الندوة
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