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 توطئة:

للمجتمع التي تضمن األسرة هي الخلية األساسية 

المشكالت في متخبط المجتمع الاستقراره ورفاهيته، ف

األسرية مجتمع ضعيف وغير قادر على النهوض باألجيال 

 م.وضمان مستقبله

 ،أغلبية الدولقبل  منة خاص  وقد حظيت األسرة بحماية 

بل وحتى من المجتمع الدولي، حيث تم وضع كم هائل من 

التشريعات والوثائق الدولية التي تنظم عالقة أفرادها 

فيما بينهم على قاعدة المساواة المطلقة بين المرأة 

لغاء األدوار الفطرية المسماة بالنمطية إوالرجل لدرجة 

تعرف باألسرة "المعاصرة" والتي ال وخلق كيانات جديدة 

بر الزواج هو أساس تكوينها مما أفقدها قدسيتها تعت

 . سيما الدينية

األسرة وحتى  األسرهذه األنماط الجديدة من غير أن 

أصبحت قد فقدت نسيجها وترابطها وبمفهومها التقليدي 

لكل أنواع المشكالت االجتماعية بدءا من انتشار  عرضة  

اإلهمال ظاهرة العنف بين مختلف أفرادها واتساع فجوة 

سيما عقوِق األبناء وتساهِل  وسوء المعاملة فيما بينهم

والجرائم واالنحراف  ارتفاع نسب الطالقناهيك عن اآلباء، 

 .وتعاطي المخدرات.. وحتى جنوح األحداث

رات جذرية بعضها مرتبط األسرة العربية تغي   تشهد  كما 

باإلمالءات والبرامج الدولية التي تسعى لتنظيم األسرة 

خالل حماية المرأة سيما من العنف األسري، وكذلك  من

حماية وتوفير احتياجات األطفال، المراهقين، الشباب 

والمسنين، ليترجم ذلك بتعديالت مست مختلف قوانين 

ثار آاألحوال الشخصية العربية، وتغيرات أخرى مرتبطة ب

ا على العولمة واالنفتاح على الثقافات الغربية، مما أثر سلب  

ظومة القيمية لألسرة العربية وترابط أفرادها بل المن

 .وحتى على أدوراهم ومسؤولياتهم

 :المؤتمرأهداف 

أسباب تراجع العالقات يهدف المؤتمر إلى دراسة 

ة  وانحاللها األسرية  والوقوف ، العربيةفي المجتمعات  خاص 

للوصول إلى اقتراح حلول عند أبرز التحديات التي تواجهها 

   .لحمايتهافعالة  ياتآلو

 : محاور المؤتمر

األسرة ودورها في النهوض أهمية وحدة  المحور األول:

 .بالمجتمعات

والثقافية  ،الفكرية ،االجتماعيةالتحديات  المحور الثاني:

  .العربيةالتي تواجه األسرة 

وتراجع العالقات بين تفكك األسرة عوامل  :الثالثالمحور 

 .أفرادها

 .التنشئة االجتماعية عالقة التفكك األسري ب :المحور الرابع

على المستوى ألسرة القانونية لحماية ال المحور الخامس:

  .الوطني المحلي والدولي

واالجتماعية دور المؤسسات التربوية  المحور السادس:

 .في حماية األسرة

دور اإلعالم في التوعية على أهمية الترابط  :السابعالمحور 

 األسري.



 المشاركة:طريقة 

للتحكيم  يعرض يمكن التسجيل للمشاركة ببحث

أو الحضور فقط والحصول  ،مداخلةبأو  ،قصد النشر

 :على شهادة حسب طبيعة المشاركة

  ل : يحصللنشرمقبول في حال المشاركة ببحث

 على شهادة مشاركة ونشر. )ة(لمشاركا

  في حال المشاركة ببحث لم يقبل للنشر أو

على شهادة المشارك)ة( : يحصل مداخلة

 مشاركة.

 يحصل في حال المشاركة بالحضور فقط :

 على شهادة حضور.المشارك)ة( 

 :للتسجيل

ترسل استمارة التسجيل حصرّيا على: 

conferences@jilrc.com 

  

 

 

 

 

    التسجيل متوفرة في الموقعوتفاصيل  استمارة

www.jilrc.com 
 

 

 : قبول البحوث للنشرشروط ومعايير 

أن يكون البحث في أحد المحاور األساسية  •

وأال  يكون قد سبقت المشاركة به ، للمؤتمر

شر  في ندوات أو مؤتمرات أو تم تقديمه للن 

 من قبل؛

مراعاة المنهج العلمي ومعاييره في كتابة  يجب   •

حليل؛ ية في الت  ز باألصالة والجد   البحث، وأن يتمي 

 .تقبل البحوث الفردية فقط •

م البحوث باللغة العربية، اإلنجليزية أو تقد   •

م مع البحث ملخص ال يتجاوز   10الفرنسية، ويقد 

 .أسطر بلغة غير لغة البحث

 (A4) حة  حجم( صف20أال يتجاوز البحث عشرين ) •

 شاملة  المراجع والمالحق؛

 MICROSOFT) تكتب البحوث على برنامج •

WORD) بخط  Traditional Arabic  14حجم 

 11بالنسبة لمتن المداخالت باللغة العربية، و

 Times Newبالنسبة للهوامش، وبخـــط

Roman   للمداخالت باللغة األجنبية  12حجم

 للهوامش؛ بالنسبة 10بالنسبة للمتن وبحجم 

وضع الهوامش والتعليقات آليا  في نهاية كل  •

صفحة، والمراجع والفهارس والمالحق في نهاية 

 .البحث

ا  2018اكتوبر  20قبل ترسل الملخصات  • حصري 

 conferences@jilrc.com  على:

تخضع األبحاث للتحكيم من قبل اللجنة العلمية  •

 .للمركز

والمشاركة فعال  للنشر تنشر األبحاث المقبولة  •

بسلسلة مركز جيل البحث  المؤتمرفي جلسات 

  (ISSN 2409-3963)  العلمي ألعمال المؤتمرات

 ال تمنح شهادات مشاركة للغائبين عن جلسات المؤتمر مهما كان سبب الغياب.

 .واإلقامة على عاتق المشاركينالتنقل  نفقات 
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