
 الجزائر /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 مخبر املجتمع الجزائري املعاصر

 راذ  الن   الدولي تؤمرراملبرنامج 
م
 : ب  (Paradigme )يةرف  ع  ج امل

 
 اشت   ق  ط  ا ومن  هم ت  ين

م
 االهم غ

 ZOOMمقنية التحاضر عن بعد

 2021ماي  25/26الثاء واألربعاء: الثأيام 

 القاعة الدكتورالية  25/05/2021اليوم األول الثالثاء: 

 10.30-9.30لجلسة االفتتاحية:  ا

 .2كلمة الدكتور  يوسف عيبش نائب رئيس جامعة سطيف -

 واالجتماعيةكلية اإلنسانية عميد ، نصر الدين غرافالدكتور كلمة 

 املعاصرمدير مخبر املجتمع الجزائري عبد الحليم مهورباشة، الدكتور كلمة  -

                                                                                                                                     للمؤتمر    املنسق العلمي  ،هشام شراد الدكتور  كلمة -

 عبد الرزاق أمقران-رئيس الجلسة : د                                  11.30 -10.30الجلسة األولى: 

1 Dr .Boudiaf Mustapha/ 
Université Constantine 

Restriction et extension dans le paradigme de Thomas  Kuhn 
Essai de définition 

جامعة العرري حربوش/  2

 2سطيف

 مفهوم البراديغم في فلسفة العلوم

النروذج املعرفي النظرية واملنهج: جدلية العالقة التبادلية، وإشكالية التوظيف  2سيدهم ذهبية/ جامعة سطيف 3

 املنهجي

4 Soumiala Qulale/ Université 
Mali 

Relativiste  dans société : Les paradigmes positivistes et 
africains 

5 Dr.Belfar Boubaaya Naciera/ 
Université Setif2. 

In Search of paradigms 

  

 



 

 عبد الرزاق بلعقروز -رئيس الجلسة : د                       12.30-11.30:  الجلسة الثانية

 الكالسيكي والرؤية امليكانيكية للعالمأنروذج العلم  داود خليفة/ جامعة الشلف-د 1

 -مقاربة جون ماري لوغاي -النروذج املعرفي بين البساطة والتركيب   2بن ولهة التوفيق/ جامعة سطيف -د 2

 صراع البراديغرات في فلسفة العقل وآثاره على أبحاث الذكاء االصطناعي مذكور مليكة/ جامعة الشلف -د 3

   ة العلوم وماريخها من منظور عرفاني )سيد حسين نصر أنروذجا(لسفف جامعة خنشلةالشريف طاوطاو/ -د 4

عبد الحليم مهورباشة/ جامعة  -د 5

 2سطيف
من البراديغم الوضعي إلى البراديغم : املنهج في املعرفة السوسيولوجية ستؤال

 التأويلي

 

 13.00-12.30استراحة: 

 ال  بومجل عبد امل رئيس الجلسة : د.                     13.30 -13.00: الجلسة الثالثة

عبد الكريم عنيات/ جامعة  -د 1

 2سطيف

 نقد العقل البراديغمي؛ بحث في حدود ومشروعية مفهوم النروذج املعرفي

 والبراديغم في مأسيس الحقائق العلريةلوجيا و امليثدثنائية  آسيا الواعر/ جامعة عنابة -د 2

3 Dr- Medjkoune Malika/ 
Université Bejaia 

L’objectivité : source d’un esprit scientifique 

األسس النروذج املعرفي في الرؤيتين اإلسالمية والغربية: دراسة محليلية في  2د. إيران قرقي/ جامعة سطيف-ط 4

 بين طارق رمضان وادغار موران األبعاد و التعالقات

 نقد  نراذج  الحداثة  الغربية عند  "عبد  الوهاب  املسيري" 1بامنة وفاء برمرية/ جامعة 5

 

 سامية عواج. رئيس الجلسة : د                        14.30 -13.30: الجلسة الرابعة

 االمصال إلى لالمصال باراديغم استعارة من: Le Constructivisme البنائية 2نورالدين هريس ي/ جامعة سطيف-د 1

 كامل كباراديغم

الوضع املعرفي للبراديغم النقدي في الدراسات اإلعالمية واالمصالية )يورغن  جامعة بسكرة عبادة هشام/-د 2

 هابرماس نروذجا(

النراذج املعرفية في اإلعالم واالمصال وإشكالية مرجرة املصطلح في البيئات  2نورالدين مبني/ جامعة سطيف-د 3

 والغربيةالعلرية العربية 

حسان عبد هللا/ جامعة -د 4

 مصردمياط.

  مسارات التشغيل: في التوحيدي في العلوم التربويةنروذج املعرال

 



 القاعة الدكتورالية 2021 ماي 26األربعاء:   اليوم الثاني

 فيروز  زرارقة رئيس الجلسة : د.                        10.30-09.30: الجلسة الخامسة

1 Gilles Ferréol/ université de 

Franche-Comté. 
Les paradigmes sociologiques :opposition ou complémentarité !  

 وقلق التفكك البراديغم املعرفي الوضعي؛مخاض التأسيس عراد الدين خيواني -د 2

، ط.د هباش ي دريس نوريد.  3

 2/جامعة سطيففوزية

من أنثروبولوجية محلية إلى نروذج  الهبيتوس. وسويولوجيا الجزائر، بورديو

 معرفي لنقد الحداثة

 البراديغرا الجديدة لدى آالن موران: قطيعة أم استررارية؟ 2علي حرودي/جامعة سطيف. د 4

قراءة في : مرارسة البحث في العلوم االجتراعية وارمباطها بالنراذج املعرفية 2جامعة سطيف قروي رفيق/ د. 5

 التجليات والحدود

 

 النوي الجرعي. رئيس الجلسة : د                11.30 -10.30: السادسة لجلسةا

1 Dr. Loubna Achheb/ 
Université Setif2. 

Centre/périphérie dans la littérature algérienne, de la 
naissance d’un paradigme à son agonie 

2 Dr .Souad Baba Saci-Redouane/ 
Université Setif2 

L’analyse des discours constituants comme paradigme 

d’interdisciplinarité entre l’analyse du discours et la 

philosophie  

3 Dr. Soizic ESCURIGNAN/ 
Université Paris 8 

Alphonse X le Sage : vers une sortie du paradigme des deux 
Glaives 

بوخامم  -يوسف/ ط.دمناصرية  -د 4

 1رحيرة/ جامعة بامنة

  البراديغم في منهج األطباء الفرنسيين لتبرير االستعرار الفرنس ي في الجزائر

 

   أشغال املتؤمرر ختتاما 

 


