
تعريفي بورتري 
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المجتمع الجزائري 
المعاصر







لياتدعمب
 
نتاجيةوآالقتصاديةآلمؤسساتوبينمعرفيةكمؤسسةآلجامعةبينآلمتبادلوآلتنسيقآلتعاونآ عالميةآالإ وآالإ

خرى 
أ
.آال

سبابعلىآلوقوف
أ
شكاليةورآءآلكامنةآال معآلمعاصر،آلجزآئري آلمجتمعفيآالجتماعيةآلمشكالتحجمفيآلتزآيدآإ

نجعتحديد
أ
ساليبآلوسائلآ

أ
.يدآلتعقمنآلعاليآلمستوىذآتآلمشكالتهذهحدةمنوآلتخفيفلمعالجةوآال

لياتهآلعلميآلبحثمناهجتطوير
 
دوآتهوآ

أ
.آلمعاصرري آلجزآئمجتمعنافيآلمدروسةآلظوآهروطبيعةيتناسببماوآ

عمالنشر
أ
لك ترونيةآلورقيةآلوسائطخاللمنآلمخبرونشاطاتآ .وآالإ

ياموثقافيةعلميةوندوآتملتقياتتنظيم
أ
هدآفوتحقيقتعزيزفيتسهممستديرةوموآئددرآسيةوآ

أ
آلكبرى آلعلميةآال

.للمخبر

طيرعمليةدعم
أ
آلتابعةآلبحثتمجموعافيآلمنخرطينوآلدك تورآهآلماسترآلماجستير،لطلبةالسيماآلبيدآغوجيآلتا

.للمخبر

ساتذةتكوينتعزيز
أ
ليفآلبحثمجالفيآلباحثينآال

أ
.وآلتا

ساتذةآهتماماتتوجيه
أ
.وقضاياهآلجزآئري آلمجتمعبمشكالتآالهتمامنحووآلباحثينآال



هدآف
أ
:يهدف المخبر إلى: المخبرآ

الوطنيةالساحةفيالمطروحةالكبرى والمسائلالمشكالتواقعتشخيص.

-تفعيلإلىيؤديبما..يةاإلعالمالتربوية،االقتصادية،المختلفةالمجتمعومؤسساتالمخبربينوالتعاونالتواصلعمليةتعميق
لمنوذلكالمجتمع،فيدورها يخلقبمااتالمؤسسهذهمعبالتنسيقإنجازهايتمالبحثمشاريعإطارفيالشراكةتجسيرخال

والبحثالعاليالتعليمرةوزاسياسةعليهنصتمثلماالمحيطعلىالجامعةانفتاحالستراتجيةتحقيقاوالمجتمعالجامعةبينتواصال
.العلمي

بحاثبالدراساتالجزائريةالمك تبةإثراء
أ

الجزائري المجتمعاياقضحول(والتطبيقيةالنظرية)والمتخصصةالمعمقةالعلميةواال
.ومشكالته

الجزائري المجتمعحولواالمبريقيالتنظيري الجانبوتطويرالمعرفيالرصيدإثراء.

وبينالباحثين،ينبالعلميالتفاعلروحوإذكاءالميدانية،والتطبيقيةالنظريةالبحوثإنجازعلىوالتدريبالعلميالتكوين
ساتذة

أ
.العلياالدراساتوطلبةوالباحثيناال

البشري الموردفيواالستثمارالمستدامةالتنميةتحقيقإلىالراميالوطنيالمشروعفياإلسهام.









عضاء
أ
آال آلمشرف آلموضوع  آلفرقة

نبوطغا،اليزيدبوعروري ،الدواديقروازالشريف،زروخي
الوهابعبدلمطاعينصيرة،

عيربوالشالعزيزبدع
لةموقع

أ
من:معاصرالالعربيالفكرمشاريعفياإلصالحيةالمسا

العملسؤالإلىالنظرسؤال
ولى

أ
آال

نصررزاق،العبدقربوعذراع،هللاعبدالحليم،عبدماهورباشا
نويعمارنواري،الدين

الطاهر سعود الجزائرفيوالثقافيةالفكريةالتيارات
آلثانية

مقران،الرزاقعبد
أ

نوري دريسالدين،زينخرشيا
سفاري ميلود

وتسييرةالتنميمتطلباتبينالجزائرفيالريعيةالمداخيل
االجتماعيةالتوترات

آلثالثة

وخةبود،الرزقيك تافالحليم،عبدجاللنجوى،فلكاوي
.كريمةفودادمريم،

نور 
أ

مقرانيا
-وسيوالسالمساراتفيدراسة:االجتماعيوالنوعالمقاولتية

ةثقافية
أ

الجزائرفيالمقاولةللمرا
آلرآبعة

منير،اشبومنقالرحمونيالسالم،عبدعمور الغني،عبدعليوة
طاهرالشريفدمحممهادي،

روزبلعقعبد الرزاق 
ديدالتجرهانات:القيممنظومةعلىوانعكاساتهاالحداثة

التربوي
آلخامسة

اميةسزعبوبجميلة،العلويسهام،المةبنفضيلة،زرارقة فيروز زرارقة نماطه:الجزائري المجتمعفياإلجراميالسلوك
أ

ملوالعواا
انتشارهفيالمتحكمة

آلسادسة

مين،دمحمقيرواني
أ

صاملكريم،اعبدقريدالعالي،عبدبلعيفةا
لميندمحمهيشور السالم،عبد

جمال لحمر طفالوقايةفيالمدنيالمجتمعدور 
أ

نحرافاالمنالمهمشيناال آلسابعة

عمراويالدينجماللوصيف،موسى،بلقاسمصحراوي سفيان لوصيف ة
أ

1962-1954التحريريةوالثورةالجزائريةالمرا آلثامنة



للمخبرطلبة الدكتوراه المنتمين

05 CNEPRUأعضاء فرق البحث 

العدد السنة د.م.لدكتوراهطلبة
06 2014 والعملالتنظيماجتماععلم
03 2015

04 2014
04العلوم اإلنسانية وإبيستيمولوجيةفلسفة القيم  2015

04 2014 العامةوالعالقاتاإلشهار
04 2013

06نفسيةوعالجاتتربيةإعادات 2015
31 المجموع

36
الكليالمجموع









(من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر)برنامج الثالثي األول 
المكانتاريخ انعقاد الندوةمنشطو الندوةعنوان الندوةعدد الندوة

الندوات مبقر املخربقاعة 2014أكتوبر 27االثنني مقراينأنور . دالعنف يف الوسط اجلامعيظاهرة األوىلالندوة 

ةالندوة الثاني
اجلامعي العلوم االجتماعية يف جتربة اإلصالح

(2014-1962)يف اجلزائر 
الندوات مبقر املخرببقاعة 2014نوفمرب 11الثالثاء سعودالطاهر .د

ريقها فريوز زرارقة وأعضاء ف. ديف الوسط احلضرياجلرمية ةالثالثالندوة 
البحثي

الندوات مبقر املخرببقاعة 2014ديسمرب02الثالثاء 

قاعة احملاضرات باجلامعة2014ديسمرب 16-15خنبة من األساتذةائري املعاصراالجتاهات الثقافية يف اجملتمع اجلز يملتقى وطن
2015يناير 03إلى 2014ديسمبر 18العطلة الشتوية من 

(من شهر يناير إلى شهر مارس)برنامج الثالثي الثاني 
التوقيت والمكانتاريخ انعقاد الندوةمنشطو الندوةعنوان الندوةعدد الندوة

يب موقع املسألة اإلصالحية يف الفكر العر ةالرابعالندوة 
املعاصر

وفريقه عبد العزيز بوالشعري. د
البحثي

الندوات مبقر املخرببقاعة 2015جانفيشهر 

ريقه عبد الرزاق بلعقروز وف. دواحلداثةالقيم ةالندوة اخلامس
البحثي

الندوات مبقر املخرببقاعة 2015فرباير شهر 

2015إبريل إلى 2015مارس االمتحانات والعطلة الربيعية من 

(جويليةمن شهر إبريل إلى شهر )برنامج الثالثي الثالث 
التوقيت والمكانتاريخ انعقاد الندوةمنشطو الندوةعنوان الندوةعدد الندوة

الندوة 
السادسة

ملهمشنيااجملتمع املدين يف وقاية األطفال دور 
من االحنراف

املخربالندوات مبقر بقاعة 2015أفريل22األربعاء حثيمجال حلمر وفريقه الب. د



(من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر)برنامج الثالثي األول 
المكانتاريخ انعقاد الندوةمنشطو الندوةعنوان الندوةعدد الندوة

قاعة الندوات بمقر املخبر2015نوفمبر 02الاثنين سفاري وفريقه البحثيميلودد .أفي الجزائرالريعيةاملداخيلالندوة العاشرة
الندوة الحادية عشر

بورشاتمتبوعة 
متخصصة

البناء املنهجي للفكر واملمارسة البحثية
عبد الرزاق، بلعقروز . د
عبد الرزاق أمقران، .د
صالح الدينتيغليت. د

4000قاعة املناقشات بالكلية، مبنى 2015ديسمبر 01الثالثاء 
بيداغوجيمقعد 

سطيفمحطات من تاريخ الثورة في والية الندوة الثانية عشر

بشير . د، سفيان لوصيف. د
قائد ناحية )رابح ملطاعي. أ،فايد

(أثناء الثورةسطيف
(متقاعدمقدم)عباشةالسعيد 

املحاضرات الكبرى قاعة2015ديسمبر 09ألاربعاء 

2016يناير 02إلى 2015ديسمبر  17العطلة الشتوية من 

(شهر يناير إلى شهر مارسمن )الثانيالثالثي برنامج 
المكانتاريخ انعقاد الندوةمنشطو الندوةعنوان الندوةعدد الندوة

قاعة الندوات بمقر املخبر2016يناير 25الاثنين وفريقه البحثيمقرانيأنور . دفي الجزائرواملقاولتيةالجندرالندوة الثالثة عشر

الندوة الرابعة عشر
قاعة الندوات بمقر املخبر2016فبراير 23الثالثاء الطاهر سعود وفريقه البحثي. دالتيارات الفكرية والثقافية في الجزائر

2015إبريل 03إلى 2015مارس 17االمتحانات والعطلة الربيعية من 

(جويليةمن شهر إبريل إلى شهر )برنامج الثالثي الثالث 
المكانتاريخ انعقاد الندوةمنشطو الندوةعنوان الندوةعدد الندوة

سؤال املفاهيم في العلوم الاجتماعيةالندوة الخامسة عشر
. دعبد الرزاق، بلعقروز . د

عبد. دعبد العزيز، بوالشعير 

ماهورباشةالحليم 

قاعة الندوات بمقر املخبر2016أفريل11

قاعة الندوات بمقر املخبر..مقرانيأنور . دسؤال العمل في املجتمعالندوة السادسة عشر



(من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر)برنامج الثالثي األول 
المكانتاريخ انعقاد الندوةمنشطو الندوةعنوان الندوةعدد الندوة

البناء املنهجي للفكر واملمارسة الورشة ألاولى
البحثية

ساميةعواج.  د

ديسمبر 01الاثنين 
2015

قاعة الندوات بمقر املخبر
بوالشعيرعبد العزيز .د

مقرانيأنور .د
صالح الدينتيغليت.د

ديسمبر 15الثالثاء املهارات الدراسية للطالب الجامعيالورشة الثانية
2015

قاعة املناقشات بالكلية، 
بيداغوجيمقعد 4000مبنى 

تقنيات البحث الاجتماعيالورشة الثالثة
فاروق يعلى.د

حسان حامي. أ
املحاضرات الكبرى قاعة2016مارس 



















عضاء آلمخبر
أ
نتاج آلفكري ال :آالإ

ملنيحممدامعةجلومعرفيةعلميةمضافةقيمةتشّكلشابةفكريةطاقاتاملخربيضم
والفكرييالعلمحضورهاإىلوباإلضافةككل،اجلزائريةوللجامعةبل2سطيفدباغني،

:املستوىعلى
احمللي.
والوطين.
خاللمنيتجلىدويلمستوىعلىهامحضورهلا:

املغرب،نس،تو :منكليفالدوليةوالندواتامللتقياتيفالعديدةمشاركاهتا
...السعوديةقطر،ماليزيا،النمسا،فرنسا،األردن،

مثلحمكمةعامليةودورياتوطنيةدورياتيفاملتخصصللمقالالعلميالنشر:
....ةمعاصر قضاياجملةالكلمة،جملةاملعرفة،إسالميةجملةالتجديد،جملة
آلزايدالدوليةائزةاجليفبلعقروزالرزاقعبد)والدوليةالوطنيةاجلوائزيفاملشاركة

(1945ماي08حولحبثأحسنجائزةلوصيفسفيانالعربية،باإلماراتهنيان





















شكرا على استماعكم 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


