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 مع     بالتعاون   تركيا قسم علم االجتماع   بإسطنبول يدنأجامعة 

 الجزائر 2السياسية بالجزائر  جامعة وهران الفكرية و  مختبر األبعاد القيمية للتحوالت

 قضايا األسرة والتعليم والمجتمع  العلمي الدولي األول حول المؤتمر نينظما

 تركيا-بإسطنبول 2020مارس  29و 28يومي 

 

 ور المؤتمرمحا

 اإلطار الَمفاهيمي والنظري لألسرة، التعليم، المجتمع

 الواقع والعوائق لقضايا األسرة، التعليم والمجتمع بمداخلها المتنوعة

 التحديات واإلرهاصات زمن الكونية الَعالمية حول االسرة ولمجتمع و التعليم

 نماذج تاريخية رائدة )أوروبا، أسيا، أمريكا، إفريقيا ... (

 التحديات الراهنة واستشراف مستقبل األسرة، التعليم، المجتمع

 حقوق المرأة والمناقشات بين الجنسين

 

 :و البريد تواريخ مهــمة

 . 2020فيفري  29آخر أجل إلرسال المداخالت كاملة:  •

    bendridim@hotmail.fr :بالنسبة للمداخالت باللغة العربية 

  kongreduran@gmail.comبالنسبة للمداخالت باللغة التركية واإلنجليزية:   

 . كتاب جماعي ذو ترقيم دولي في المداخالت المقبولة تطبع -

mailto:bendridim@hotmail.fr
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تركيا قسم علم االجتماع   جامعة أيدن بإسطنبول  

 بالتعاون مع     

                                             مختبر األبعاد القيمية للتحوالت الفكرية والسياسية بالجزائر   

 ينظمان المؤتمر العلمي الدولي األول حول   )محمد بن أحمد(، الجزائر 2جامعة وهران 

 إرهاصات الواقع ورهانات المستقبل  قضايا األسرة والتعليم والمجتمع  

 تركيا-بإسطنبول  2020مارس    29و  28يومي  

 

 :ئة المؤتمرهي

  :للمؤتمر  ناالشرفـي ناالرئيس
 أ. د. ياديكار ايزميرلي : يدنأاستانبول  رئيس جامعة  •
 .د. بوعرفة عبد القادر.: أالمختبررئيس  •

 : رئيسا المؤتمر
 ، جامعة أيدن، تركيا. أ.د. حاجي دوران •
 هراس، الجزائر. أ، جامعة سوق د. بن دريدي منيرأ. •

 :للمؤتمررئيسا اللجنة العلمية 
 نبول أيدين تركيا أ.د. حاجي دوران, جامعة استا  •
 هراس، الجزائر.أ، جامعة سوق د. طرابلسي عبد الحق •

 

 : الجنة التنظيمية للمؤتمر
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 أ.د. حاجي دوران  جامعة استانبول ايدين 
 أ.د. بن دريدي منير، جامعة سوق أهراس، الجزائر 

 . رحيمة نكهة جيقريقجي جامعة استانبول ايدين أ.د
 ايدين  أ.د. ابراهيم حقي ايدين جامعة استانبول

 د. كوكجان جاتلي  جامعة استانبول ايدين 
 جامعة استانبول ايدين  د.خاقان اوزجيليك

 ألباحثة. فاطيمة شينكول جامعة استانبول ايدين 

 

 : توطئة

أن بناَء المجتمع وتطويره ينطلق دوما ب ول؛ يكتشف  عوب والحضارات والد  إن المتأمَل لتاريخ الش        
ها الخلية األَساس  في تكوين البناء القاعدي ألي مشروع حضاري أو سياسي، من َعَتبة األسرة، باعتبار 

 تمرير عملية ة والثقافية، إْذ تلعب دورا مهما فياالجتماعي للتنشئةهي اإلطار األمثل  ذلك أن األسرةَ 
 ة، وت رشد الفرد نحو معالم الحق والخير والجمال. مجتمعي الو  تربويةال الرسائل

  بالخصوص،  فلسفة الحضارة والعلوم االجتماعيةاطن األنموذج من أهم إشكاليات يعتبر تكوين المو   
كننا فال يم ويرتبط الحديث عن إشكالية األسرة بالتعليم والمجتمع، نظرا للترابط الوظيفي والهيكلي بينهم،

  لية البعض، فمسؤو بدون ربطها ببعضها  ثةعن متغير من المتغيرات الثال ثحوال التحد بأي حال من األ
 .للطفل والعملية  المدرسة تقع في صلب عملية التنشئة العلميةو سرة األ

مع   بناء اإلنسان الذي سيتعامل مستقبال استراتيجيةسرة مع كل مكونات المجتمع برسم تقوم األ    
تتعلق بمصيره  الصائبة التي والمواقف القرارات  يتخذ فيتعلم كيف مشكالت مجتمعه تعامال إيجابيا،

ستحقق ال  ومتزنة مدروسة وموجهةية ربو عملية التالكانت كلما  ياناته العميقة. ونجزم بأنهومصير ك
 ا.ومتعاون امتماسك ،االحص امجتمع ، وتنشئنجاحها وتفوقهامحالة 

جتماعية  إقتصادية و إ مشكالت بتعلق تهما عوائق كثيرة، وأغلبها تكتنفإن بناَء األسرة والمجتمع    
إكراهات لى إتعرضها  ،...الخ، زيادة عن ذلكمية والجهل،األ كك، العنف،الفقر، التفك وسياسية،

خاصة زمن طغيان ثقافة   ،صعبة والتعليم التربية والم تمثلة في الحضارية اوظيفته تجعلضغوطات و 
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والتواصل داخل األسر،   التفاعل فرصلى تقليل إأدت  ، التيجديدةالتكنولوجية الشارع والوسائط ال
 داخل المجتمع. العالقات االجتماعيةو   طوتفكيك الرواب

علينا التفكير   إن تقلص وظائف األسرة، وتطورها الرهيب نحو األسرة المتناهية في الصغر، يفرض  
دراسة   المؤتمر الدولي واستشراف ما يكون عليه مستقبلها، ومن فيض ما سبق، نحاول من خالل 

ومحاولة التنبؤ واستشراف  ، سرة، التعليم، المجتمعاأل ةثالثي الواقع الحقيقي الذي تعيشه اإلشكالية لفهم 
 .ما تكون عليه، خاصة ضمن التحوالت العالمية المتسارعة، والت دافع الحضاري 

 : المؤتمرهداف أ

 :األهداف التالية لتحقيق المؤتمريهدف  

 ، التعليم، المجتمع. سرةالتعرف على واقع األ -
 . األسرة، التعليم، المجتمعالتي تواجهها رجية الداخلية والخاهم التحديات أالتعرف على  -
 األسرة، التعليم، المجتمع. ثار هذه التحديات على أللتقليل من  ساليبوأ لياتأقتراح نماذج و إ -
 فتح نافذة للباحثين من مختلف التخصصات للتعاون ومد جسور المعرفة فيما بينهم. -
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 : المؤتمرمحاور  

 . ، التعليم، المجتمعوالنظري لألسرة الَمفاهيميالمحور األول: اإلطار 
جتماعية، نفسية، إلقضايا األسرة، التعليم والمجتمع بمداخلها المتنوعة ) الواقع والعوائقالمحور الثاني: 
 ثقافية......الخ(

 رهاصات زمن الكونية الَعالمية واإل التحديات: المحور الثالث
 .ووسائل التواصل التكنولوجيا  -
 ة.المتغيرات االجتماعي  -
 المتغيرات السياسية.  -
 المتغيرات االقتصادية.  -
 المتغيرات القانونية.  -

 أوروبا، أسيا، أمريكا، إفريقيا ... ( رائدة )نماذج تاريخية المحور الرابع: 

 .ألسرة، التعليم، المجتمعمستقبل ا واستشرافالراهنة  المحور الخامس: التحديات

 المحور السادس . 

 : مؤتمرالمشاركون المستهدفون من ال
 األساتذة والباحثون واألكاديميون من كل التخصصات. -
 عالم.إلالهيئات الرسمية وا -
 . ، التعليم، المجتمعالمنظمات والهيئات والجمعيات المهتمة باألسرة -
 .طلبة الدكتوراه -

 :ضوابط المشاركة في المؤتمر

 ارف عليها.تتوافر فيها المعايير العلمية المتعيشترط في البحوث المقدمة للمؤتمر أن  -
 أحد محاور المؤتمر. ب مقترنان يكون البحث أ -
 .أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في ملتقيات أو فعاليات سابقة -
 . نجليزيةإلا ،التركية، العربية :اآلتية المشاركات باللغات -
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أما    14مقاس  (Simplified Arabic) أن يكون البحث المكتوب باللغة العربية بخط -
وهوامش  ،  12مقاس (Times New Roman) لغة األجنبية فيكون بخطالمكتوب بال

 من كل الجهات.  ( سم2,5الصفحة تكون )
 . كلمة 5000وال يزيد عن  كلمة  3000يقل البحث عن أال  -
 ، مع ضرورةوالبريد اإللكتروني  ،لهاتف المحمولأرقام السيرته الذاتية مع  يرفق الباحث ملخصا -

 .المداخلة عنوان جهة العمل في ورقةذكر 
 البريد االلكتروني:  لىإ WORDمستوفية للشروط السابقة على شكل ملف ترسل المداخالت  -

  bendridim@hotmail.fr   :بالنسبة للمداخالت باللغة العربية

 kongreduran@gmail.com واإلنجليزية:    بالنسبة للمداخالت باللغة التركية

 : للمؤتمر اللجنة العلمية
 أ.د. حاجي دوران  جامعة استانبول ايدين 

 . الجزائر(.2.د. بوعرفة عبد القادر )مختبر األبعاد جامعة وهرانأ
 (جامعة استانبول ايدين)أ.د. رحيمة نكهة جيقريقجي 

 ( انبول ايدينجامعة است)أ.د. ابراهيم حقي ايدين 
 )جامعة استانبول ايدين(أ.د. حاجي دوران  

 )جامعة استانبول ايدين( أ.د. محمود أرصالن  
 أ.د. وجدي أقيوز )جامعة استانبول ايدين(
 أ.د. جبرْائل قيصه )جامعة استانبول ايدين(
 أ. د. موسي تاش ديلن )جامعة صاقاريا (

 أ.د. حياتي كوكالك )جامعة استانبول ايدين( 
 . سامي شينار  ) منظمة علماء علم االجتماع(.دأ

 أ.د. قدير جان ئاتان )جامعة صباح الدين زعيم(
 أ.د. يوجل بوليت )جامعة استانبول( 

 د. اولجاي قوالق اوغلي )جامعة استانبول ايدين( أ.
 )جامعة استانبول ايدين(د. كوكجان جاتلي  

 .زائر(، الج2جامعة وهران مختبر األبعادد. بوزيد بومدين ) .أ
 .، الجزائر(2مختبر األبعاد، جامعة وهراند. عمر الزاوي ).أ

mailto:bendridim@hotmail.fr
mailto:kongreduran@gmail.com
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 )جامعة استانبول( أ.د. عمر  ايدين  
 .أ.د. فريحة محمد كريم )جامعة عنابة. الجزائر(

 (مرمارا)جامعة أ.د. عمر صاي  
 )جامعة استانبول ايدين( أ.د. حسين  ألمالي  

 .ر(الجزائ أ.د. بن دريدي فوزي )جامعة سوق اهراس.
 أ.د. عبد الحسين رزوق مجيد الجبوري )جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. العراق(

 أ.د. عدالة لعجال )جامعة مستغانم. الجزائر(.
 (، الجزائر2)مختبر األبعاد، جامعة وهراند. زاير أبو الدهاج 

 . الجزائر(2جامعة وهران ،د. بلبولة مصطفى )مختبر األبعاد
 . الجزائر(.2عابدين )مختبر األبعاد، جامعة وهراند. مغربي زين ال

 هراس. الجزائر(.أد. رضا سالطنية )جامعة سوق 
 د. يحي محمد أحمد غالب )جامعة قطر، قطر(. 

 هراس. الجزائر(.أد. بن دريدي منير )جامعة سوق 
 محمد جبالة )جامعة معسكر. الجزائر(.د. 

 فلسطين(. ى بغزة.جامعة االقصد. منصور عبد القادر محمد منصور )
 د. لموشي زينب )جامعة سكيكدة. الجزائر(.

 د. سحر محمد إبراهيم غراب )جامعة القاهرة. مصر(.
 د. راضية حميدة )المدرسة العسكرية العليا لإلعالم واالتصال. الجزائر(

 .د. معتز سوبجاكي )جامعة الجنان. لبنان(
 هراس. الجزائر(.أد. جمال مراد )جامعة سوق 

 

 

 :يخ مهــمةتوار 

 .2020فيفري   29آخر أجل إلرسال المداخالت كاملة:  •
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 . 2020مارس   05الرد بالقبول النهائي:   •

 . 2020مارس    29و  28يومي: تاريخ المؤتمر،  •

 اسطنبول، تركيا. -جامعة أيدن  مكان االنعقاد: •

 رسوم وحقوق المشاركة: 

حقيبة المؤتمر، تتضمن  دوالر، 100قدرها يقع على الباحث المشارك بمداخلة تسديد لزوم مالية    -
 جلسات المؤتمر. وفي بريك بين ككتاب المؤتمر، ال

 مالحظة:  

 ال تتكفل الجهة المنظمة بأي مصاريف خاصة بالمشارك. -
 على حسابه الخاص. قامتهإتنقله و بمصاريف  يتكفل كل باحث مشارك -
 تقبل المشاركات الثنائية فقط. -
  .الحصول على الفيزا إجراءات ث لتسهيلترسل الجهة المنظمة دعوة رسمية للباح -
 . كتاب جماعي ذو ترقيم دولي في المداخالت المقبولة تطبع -
 -تركيا-ينعقد المؤتمر في رحاب جامعة أيدن بإسطنبول  -
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Istanbul Aydın University and Algeria Oran 2 University  

First International Family, Society and Education Congress 

28-29 March 2020 Istanbul Aydın University Florya Campus 

 

 

Topics of the Congress 

Conceptual framework of relations between family, society and education 

Socio-psychological and economic aspects of family, community and educational problems 

Historical examples of family, society and education and their reflections on today’s world 

Domestic violence and conflict 

Women's rights and gender debates 

Effects of global and post-modern changes on family, society and education  

 

 

Important Dates and Communication 

Deadline of Abstract Submission  : 29 February 2020 

Adresses to send the Papers: 

Arabic: bendridim@hotmail.fr    

Turkish and English: kongreduran@gmail.com 

 

Accepted and presented papers will be published in the proceedings. 

 

 

 

 

mailto:bendridim@hotmail.fr
mailto:kongreduran@gmail.com
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Istanbul Aydın University and Algeria Oran Muhammed Bin Ahmet University 

First International Family, Society and Education Congress 

28-29 March 2020 Istanbul Aydın University Florya Campus 

 

Congress Honorary Presidents 

Chairman of the Board of Trustees of Istanbul Aydın University: Doç. Dr. Mustafa Aydın 

Rector of Istanbul Aydın University, Prof. Dr. Yadigar İzmirli 

Oran University, Algeria Political and Intellectual Values Research Center: Prof. Dr. Bouarfe 

Abdulkader 

 

Congress Organizing Committee Presidents 

Prof. Dr. Hacı Duran, İstanbul Aydın Üniversitesi 

Prof. Dr. Bendridi Mounir, Cezayir Souk Ahras Üniversitesi/Cezayir 

 

Congress Organizing Committee 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Istanbul Aydın University  

Prof. Dr. Rahime Nükhet Çıkrıkçı, Istanbul Aydın University 

Prof. Dr. Hacı Duran Istanbul Aydın University 

Prof. Dr. Bendridi Mounir, Algeria Souk Ahras University /Algeria 

Dr. Öğr. Gör. Gökçen Çatlı 

Dr. Öğr. Gör. M. Hakan Özçelik 

Ögr. Gör. Dr. Burcu Güdücü 

Araş. Gör. Fatmanur Şengül 
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Call for Paper 

It is a known fact that family is the most important institution of social life. With this feature, 

the family has played an important role in the establishment of social life, the formation of 

nations and states since the establishment of the first civilizations. Therefore, it can be said 

that the family has been a fundamental actor in all civilization and society projects. Moreover 

it has enabled humanity to survive. This shows that the family is an important factor in the 

existence of nations and the maintenance of their cultural structures. As it is well known; 

family provides the basic education of the society and individuals and fulfils the functions 

specified by maturing people according to the values of solidarity, cooperation, goodness, 

reality and beauty.  

Consciousness of being an ideal citizen has always been one of the most important problems 

of philosophy of civilization and social sciences. It is known that the awareness of being a 

good citizen depends on the family, social consciousness and educational institutions. Society, 

education and family interact with each other in these aspects. It is hard to imagine to design a 

society, independent of the interactions of these variables, which are complementary to each 

other, or strive to survive. Family and school have always played a dominant role in the 

upbringing of children, the personality formation and the establishment and maintenance of a 

healthy society. 

The family, together with the various units of the society, prepares the individual not only to 

establish their own life, but also to take social responsibilities. During this process, the 

individual matures and learns what kind of positive and effective decisions they will make 

about himself and his social responsibilities. The more balanced, organized and efficient the 

education process is the more successful one’s effort will be for the individual and the society. 

Although the family has carried out such important functions in terms of the origins of our 

current civilization and our existence and reaching our present day, it is experiencing serious 

concussions today. Unexpected disruptions occur in social bonds and commitments. The 

efficiency of legal and classical educational institutions is decreasing. 

Findings about the social disintegration, the decrease in the efficiency of classical educational 

institutions, and the disintegration and the inability to function of the family have come to the 

fore in many scientific studies. This situation, which shocks society and civilization, is seen in 

economic and political fields. Poverty, migration, violence, division, conflict, ignorance, 

despair, anxiety, suicide, terror and tension shake the public health and safety. 

Technological progress itself cannot be a solution to the problem. On the contrary, the 

progress in communication and information technologies, in particular, neutralizes natural 

social bonds, communication channels and social ties. Hence, direct and sincere 

communication and interaction within  the family is reduced. The channels of attaining 

knowledge are controlled by educational institutions. The common consciousness of the 

society is distorted with virtual super-simulations. Dependence on exaggerated virtual reality 

is increasing. Consumption habits reinforce the dependence on exaggerated realities in virtual 

environments. 
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Problems in the field of family, society and education are not unique to any country or 

society. All countries and societies have problems in these areas. Therefore, we aimed to 

organize an international scientific congress on this topic. So, it will be possible to compare 

the changes and problems in the family, society and education in different nations and 

societies. 

Congress Objectives 

- To learn the current status of family, community and education 

- To investigate the internal and external problems faced by family, society and education. 

- To develop new model proposals to solve emerging problems in the fields of family, society 

and education 

- To encourage experts working in different sciences to work in the fields of family, society 

and education. 

- To provide scientific investigation of domestic violence, conflict and incompatibilities 

 

Topics of the Congress 

1-Conceptual framework of relations between family, society and education 

2-Psychological, sociological, cultural and economic aspects of family, community and 

educational problems 

3-Historical examples of family, society and education and their reflections on today’s world 

4-Domestic violence and conflict 

5-Women's rights and gender debates 

6-Effects of global and post-modern changes on family, society and education 

(Communication technologies, Biotechnologies, Political changes, Economic innovations, 

Hybrid identities, Cultures of war and violence, Discrimination, Migration, etc.) 

5-Current status of family, society and education, related discourses and expectations about 

the subject 

 

Target Group  

1-Academicians, researchers and experts 

2-Official institutions and their representatives 

3-Media institutions and their representatives 

4-Voluntary organizations on the subject 
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Scientific and Referee Committee 

Prof. Dr. Abdulhussein Razooqi Al-juoobri, Information Technology &Communications 

University, Iraq 

Prof. Dr. Adala Leadjel, Mostaghanem University, Algeria 

Prof. Dr. Bendridi faouzi, Souk Ahras University, Algeria 

Prof. Dr. Bendridi mounir, Souk Ahras University, Algeria 

Prof.Dr.  Bouzid Boumediene , Dimensional Laboratory, Oran University 2, Algeria 

Prof. Dr. Bouarfa Abdelkader, Dimensional Laboratory, University of Oran 2, Algeria 

Prof. Dr. Cebrail Kısa, Istanbul Aydın University  

Prof.Dr.  Friha Mohamed Karim, Badji Mokhtar-Annaba University, Algeria 

Prof. Dr. Hacı Duran Istanbul Aydın University 

Prof. Dr. Halis Ayhan, Istanbul Aydın University  

Prof. Dr. Hayati Kökelekli, Istanbul Aydın University 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Istanbul Aydın University 

Prof. Dr. Kadir Canatan, Sebahattin Zaim University 

Prof. Dr. Mahmut Arslan, Istanbul Aydın University 

Prof. Dr. Musa Taşdelen, Marmara University 

Prof. Dr. Omar Zaoui , Dimensional Laboratory, Oran University 2, Algeria 
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Participation Conditions 

1-Papers must comply with scientific findings and methods. 

2- Papers must comply with the content of the congress and subject titles 

3- Papers must not be published and presented before. 

4- Papers must be written in one of these languages: Turkish, Arabic and English 

5-Turkish and English papers must be presented in Times New Roman 12 pt and Arabic 

papers in 14 pt. Page margin must be 2.5 inch in all directions. 

6- Papers must be between 3000 and 5000 characters. 

7-Participants must add their institution names, short CVs and contact addresses as a separate 

page at the end of the paper. 

8-Papers must be submitted to the addresses listed below in Word format as an attached file. 

 

   Prof. Dr. Hacı Duran : kongreduran@gmail.com 

   Prof. Dr. Bendridi Mounir : bendridim@hotmail.com 

 

mailto:kongreduran@gmail.com
mailto:bendridim@hotmail.com
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Important Dates 

Deadline of Abstract Submission  : 20 February 2020 

Notification of Abstract Acceptance : 05 March 2020  

Congress Dates    : 28-29 March 2020 

Congress Address : Istanbul Aydın University Florya Campus, 

Beşyol District, İnönü Street, No:38, 

Küçükçekmece/İstanbul 

Congress Fee  :The congress fee is 100 $ and it includes : 

Congress package, Book of Abstracts and 

Participation Certificate 

 

Participants are responsible for paying transportation and accommodation expenses 

themselves. 


