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 نسانيمدخل مفاهيمي وتأريخي للعمل التطوعي واإل -املحور األول 
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 تجارب محلية في تفعيل العمل التطوعي -1

 تجارب إقليمية في مجال العمل التطوعي -2

 تجارب عاملية في مجال العمل التطوعي -3

 

 

لملتقى ا ديباجة   

جاء في تقرير حالة التطوع في العالم لألمم املتحدة أن العمل التطوعي  

يحدث في جميع املجتمعات في العالم، وقد يختلف املصطلح الذي يعرفه 

واألشكال التي يتجلى بها في اللغات والثقافات املختلفة، ولكن القيم التي 

جل رفاه تقوده هي قيم مشتركة وعاملية، وهي الرغبة في املساهمة من أ

األفراد واملجتمعات املحلية، بدافع من رغبة ذاتية وبروح من التضامن 

ودون توقع مكافأة مادية فاملتطوعون مدفوعون  بواعز من القيم مثل: 

التضامن التقدير والثقة املتبادلة، حس االنتماء، التمكين، العدالة، 

ة منها: املساواة والحرية، وتأخذ مساهماتهم التطوعية أشكاال متنوع

املساعدة في القضاء على الفقر، تحسين خدمات الصحة والتعليم 

األساسية، توفير موارد مياه آمنة، معالجة القضايا البيئية والتغير املناخي، 

الحد من مخاطر الكوارث، مكافحة االستبعاد االجتماعي والنزاعات 

ر تحقيق العنيفة، وفي جميع املجاالت يساهم بإحالل السالم والتنمية عب

 الرفاهية لألفراد ومجتمعاتهم املحلية.

يعتبر املجتمع الجزائري من أكثر املجتمعات التي تسودها قيم 

التضامن والتكافل ومختلف أشكال املساعدات االجتماعية 

سواء في املدن أو الريف، وإن تباينت درجة تلك املساعدات 

طقة إلى واختلفت أشكالها وتطورت بتطور وتغير املجتمع ومن من

 أخرى.

وإنطالقا من ذلك جاءت هذه التظاهرة العلمية للوقوف على 

واقع العمل التطوعي املؤسس ي في املناطق الحضرية في املجتمع 

 الجزائري وأهم تمظهراته وأشكاله وغاياته.

 

 مخبر

 المجتمع واألسرة

1باتنة جامعة   

كلية العلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية

قسم علم االجتماع 

 والديموغرافيا

 الملتقى الوطني العلمي حول:

2019أفريل  18-17يومي:   

همية قى أ ت ل م ل ا  

تنبع أهمية املوضوع من أهميته العاملية واملحلية، حيث يحتل التطوع  ❑

الخطابات اإلنمائية على الصعيدين العاملي واإلقليمي وحتى القطري مكانة معتبرة في 

باعتباره شكال من أشكال املشاركة الشعبية ليس فقط لتحسين مستوى تقديم 

 الخدمات ولكن أيضا لتعزيز القيم التي تكرس التماسك واالنسجام االجتماعيين.

املجتمع  في أصالة املفهوم في الثقافة اإلسالمية والعربية واألمازيغية ❑

 .الجزائري 

يعتبر املفهوم بمثابة جسر غير مستغل نحو التنمية البشرية والتنمية  ❑

املستدامة والرفاه االجتماعي والسالم ملختلف األمم املتقدمة منها والسائرة في 

 طريق النمو واملتخلفة على حد السواء 

 

قى أهداف ت ل م ل ا  

 الوقوف على تباين مفهوم العمل التطوعي باختالف الحقبات الزمنية ❑

 ترسيخ ثقافة العمل التطوعي املؤسس ي  في املناطق الحضرية ❑

 آليات واستراتيجيات العمل التطوعي عامليا ومحليارصد آخر  ❑

 الوقوف على التجارب والخبرات املحلية باملوازاة مع الخبرات الدولية  ❑

تحفيز وتدريب الطلبة الجامعيين على خوض العمل التطوعي في املجتمعات  ❑

 املحلية

 

قى محاور ت ل م ل ا  

 المشرف العام للملتقى

مصطفىأ.د/ عوفي   

 رئيسة الملتقى
صباح د/ براهمي  

 رئيس اللجنة العلمية
 د/ عمراوي صالح الدين
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 ديباجة الملتقى
 

 

 يراعى في املداخالت الجدة واألصالة ومطابقتها ملعايير البحث العلمي ❑

 أن ال يكون البحث سبق نشره أو قدم في فعاليات علمية سابقة ❑

 خمسة قل عدد صفحات البحث عن عشر صفحات وأن ال تزيد عنيأن ال  ❑

  صفحة بما ف ها قائمة املراجع واملالحق.( 15-10عشر )

يرفق البحث بملخصين أحدهما باللغة العربية وا خر باللغة اإلنجليزية في  ❑

   لمة متضنا األهداف والنتائ .150حدود 

 عادي في املتن 14(  جم Sakkal Majallaيكتب البحث باللغة العربية بخط ) ❑

 Times Newنفس ال جم غلي ، وباللغة األجنبية بخط ) والعناوين

Roman عادي في املتن والعناوين نفس ال جم غلي .12(  جم  

أسفل  ل صفحة بنفس خط  (notes de bas de pageتكتب الهوام  آليا ) ❑

 .10املتن ب جم 

 نقطة بين 1,15سم من با ي الجهات، 1,5 سم من اليمين و2هوام  الصفحة  ❑

 األسطر.

 (word شكل ملف وورد )استمارة مشاركة علىمرفقة باملداخالت  املة ترسل  ❑

تشمل:  االسم واللقب، الرتبة، مؤسسة االنتساب، البريد اإللكتروني رقم 

الجوال، محور املشاركة وعنوان املداخلة، ملخصان أحدها باللغة العربية 

 والثاني باللغة اإلنجليزية وفق النموذج املرفق.

 ، باللغات: العربية، اإلنجليزية والفرنسيةتقبل املداخالت الفردية والثنائية ❑

تنشر أعمال امللتق  في كتاب جماعي ضمن سلسلة منشورات مخبر املجتمع  ❑

 واألسرة.

 يتكفل املخبر بوجبة الغداء واستراحة القهوة خالل يومي امللتق  ❑

املدعوون للمشاركة: األساتذة الباحثون، طلبة الدكتوراه، املنظمات  ❑

 .، املؤسسات الدينيةالطالبية، منظمات املجتمع املدني

 ترسل املداخالت حصرا على عنوان البريد اإللكتروني ا تي:  ❑

lsflabo.conference@gmail.com    

 طلبة الد تورا  املنتم   للم    

 1جامعة باتنة   عبيد مهدي ❑

 1جامعة باتنة   عيشور  سهام ❑

 1جامعة باتنة   مبار ي وليد ❑

 1جامعة باتنة   سنقوسة آمال ❑

 1جامعة باتنة   درنوني سارة  ❑

 1جامعة باتنة   لعرج يوسف ❑

 1جامعة باتنة   عروفي سليمة  ❑

 1جامعة باتنة   عطال جميلة ❑

 1جامعة باتنة   خصام وليد ❑

 جامعة سكيكدة  حشا  حنان ❑

 جامعة سطيف  غشام سهام ❑

 ضوابط المشاركة   اللجنة التنظيمية  اللجنة العلمية

 تواري  م مة

 2019 جانفي 10اإلعالن عن امللتق : 

 2019 مارس 20آخر أجل الستقبال املداخالت  املة:  

 2019 مارس 31اإلعالن عن املداخالت املقبولة : 

 2019 أفريل 08إرسال الدعوات:  

 2019 أفريل 18-17إنعقاد امللتق :  

 رسوم المشاركة

 دج لألساتذة  للمداخالت الفردية أو الثنائية بحضور متدخل 5000 ❑

  دج لكل مشارك على حدى.5000واحد فقط، في حالة حضور املشاركين معا 

 دج لطلبة الدكتوراه للمداخالت الفردية والثنائية  في حالة 3000 ❑

 دج لكل 3000حضور مشارك و احد  فقط، وفي حالة حضور املشاركين معا 

 مشارك  على حدى شريطة أن ال يكون املشارك الثاني أستاذ.

  دج.3000بالنسبة ملرافقي املشارك  فتقدر رسوم املرافق  الواحد  ❑

 1جامعة باتنة   أ.د/ عوفي مصطف   ❑

 1جامعة باتنة   أ.د/ العر ي بن الشيخ  ❑

 1جامعة باتنة   أ.د/ الحسين لوشن ❑

 2جامعة الجزائر   أ.د/ الهاشمي مقراني ❑

 جامعة عنابة   أ.د/ كريم  محمد فريحة  ❑

            جامعة سو  أهراس  أ.د/ الطيب صيد ❑

 جامعة  سكرة  أ.د/ عبد العالي دبلة ❑

 2جامعة البليدة    أ.د/ سليم العايب ❑

 جامعة األغوا    أ.د/ أمحمد دال  ي ❑

           جامعة برج بوعري    أ.د/ رشيد زرواتي ❑

 جامعة أدرار   أ.د/ محمد شوشان ❑

 جامعة  سكرة  أ.د/ عبيدة صبطي   ❑

 جامعة وهران  أ.د/ الحاج مراد موالي ❑

 جامعة  عنابة    أ.د/ فات  عمارة ❑

 جامعة عنابة   أ.د/ داود معمر ❑

 جامعة الطارف    أ.د/ مونية غريب ❑

 جامعة قسنطينة    أ.د/ يوسف عنصر ❑

 جامعة سطيف   أ.د/ كمال بلخيري  ❑

 جامعة خنشلة   أ.د/ ليندة شنافي ❑

 جامعة أدرار   أ.د/ لعلى بوكمي   ❑

 1جامعة باتنة   د/ عبد الحكيم بن  عطو   ❑

 جامعة مسيلة   د/ اسمهان بلوم ❑

 1جامعة باتنة    د/ أنس عرعار ❑

 جامعة  سكرة   د/ سامية بن عمر ❑

  1جامعة باتنة    د/ علي العكروف ❑

 1جامعة باتنة    د/  لثوم بيبيمون  ❑

 1جامعة باتنة    د/ سميرة لغويل ❑

 1جامعة باتنة    د/ ليلى شيخة ❑

 جامعة خنشلة  د/ نصر الدين بهتون  ❑

 جامعة  شار  د/ محمد  بن عمارة ❑

           جامعة سو  أهراس  د/ رضا سالطنية  ❑

 1جامعة باتنة    د/ سهام ونا  ي ❑

 1جامعة باتنة   د/ م ي الدين قنفود ❑

 1جامعة باتنة    د/ عادل  غزة ❑

 1جامعة باتنة    د/ سعاد دوبة ❑

 


