
         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                            
 باتنة –جامعة الحاج لخضر                       

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

 مخبر المجتمع واألسرة

 يوم دراسي حول ينظم 

 البيئة االجتماعية والصحة األسرية 
اليوم الدراسيبرنامج   

 :الموضوع  هدافأ

 .التعرف على واقع البيئة االجتماعية والصحة األسرية  في المجتمع الجزائري -1     

  البحث  حيد المقاربات والمنهجيات وأدواتتو سوسيولوجية تستهدف  بتحليالت ونقاشاتالقيام  -2
 . الجزائري حول األسرة وقضاياها الراهنة االجتماعي لدى الطالب الباحث

في  إشراك كل الفاعلين الجامعيين من طلبة وأساتذة وباحثين في محاولة معالجة هذا الموضوع -3
 . المرحلة بالذاتهذه 

 . الصحة األسريةبلورة رؤية علمية وعملية للتعامل مع  -4

 :محاور اليوم الدراسي

 . نمط المعيشة في الحياة اليومية وثقافة الصحة األسرية -أوال
 .البيئة والصحة والمرض مقاربة سوسيولوجية -ثانيا

 .البيئة االجتماعية كسبب لحدوث المرض ومصدر للوقاية والعالج  -ثالثا    

 

 

 



 

 . الكلمة االفتتاحية لمدير المخبر، ثم كلمة لرئيس قسم العلوم االجتماعية

 صالح بوبشيش/ د.أ  الرسمي من طرف عميد الكليةاالفتتاح 

 مطاطحة عزالدين/ مقرر الجلستين أ

 مصطفى عوفي/ أد:  األولى رئيس الجلسة

 -رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي -البروفيسور مصطفى خياطي
 ثقافة الصحة األسرية في الجزائر - رئيس قسم طب األطفال، مستشفى الحراش

 .تطور علم االجتماع الصحة -جامعة بسكرة – عبد العالي دبلة/ أد

  .الصحة والمرض من وجهة نظر السوسيولوجيا -جامعة خنشلة -ليندة شنافي/ د

 -مقاربة سوسيولوجية -الصحة و الفضاء األسري -جامعة باتنة -فطيمة دريد/ د
 .الرعاية الصحية داخل األسرة -باتنةجامعة  -حسين لوشن/ أد

 .الثقافة الصحية ونمط التغذية -جامعة باتنة -فاتح بعيط/ أ

 بلقاسم بوقرة/ أد: الثانيةرئيس الجلسة 

 .واقع الصحة األسرية ونمط المعيشة في الحياة اليومية – أحمد بوذراع/ أد

التحليل  -جامعة خنشلة -عاشوري شكري/ أجامعة باتنة  -مصطفى عوفي/ أد
 .السوسيولوجي للصحة والمرض داخل البيئة االجتماعية

 .مواجهة العنف األسري من منظور الخدمة االجتماعية -جامعة سطيف-كمال بلخيري/ د

 محاولة الحمل واإلنجاب من االحتكار الطبي إلى  -جامعة باتنة -محي الدين قنفود/ أ
 االحتكار السوسيولوجي

الخصائص االجتماعية  -جامعة باتنة -علي العكروف/أ ،باتنةجامعة -العربي بن الشيخ/أد
 (الذاتي واإلكلينيكي)بأسلوب الفحص الوقائي لثديهن والديموغرافية للسيدات وعالقتها

 باتنة -للتوليد وأمراض النساء'' مريم بوعتورة''دراسة ميدانية بالمؤسسة االستشفائية  -


