اٌـسـىـّـــت
ٌٍذساساث االخخّاػ١ت
مجلة دولية دورية مستقلة محكمة متخصصة
تعنى بالبحوث االجتماعية
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الافخخاحُت
بقلم

ألاطخاذ الدكخىز طعُد عُادي

طُاطت حظُير املىازد البؼسٍت وفعالُت جطبُقها لألطلىب الخدزٍبي كمىهج مً
مىاهج جحظين ألاداء البؼسي في املؤطظت العمىمُت الجصائسٍت
ألاطخاذة:آطُت قسهان -جامعت الجصائس -6-بىشزَعت
العىف السٍاض ي في املجخمع الجصائسي-قساءة في املظبباث والاوعكاطاث-
الدكخىزة  :طامُت فسفاز-جامعت البىٍسة
الاطدثمازالخاص ودوزه في جىمُت زوح املقاولت الظُاحُت لدي أصحاب املؼازَع
في الجصائس.
الاطخاذة:عدمان زقُت-جامعت الجصائس.6.
الخىظُم الاجخماعي في الجصائس مالمحه ،مساحله ،واقعه ،طبل النهىض به
ألاطخاذ:عبد القادزبسٍم-جامعت الجصائس.6.
إػكالُت القُادة إلادازٍت وعملُت اجخاذ القساز
ألاطخاذة  :القفــل ٌظمُىه-املسكصالجامعي جِباشة
اطخخدام القىىاث الخلفصٍىهُت إلاخبازٍت لخفاعلُت ػبكاث الخىاصل إلاجخماعي:
حالت "الفِع بىك " -دزاطت لعُىت مً صفحاث "الفِع بىك" لقىاحي "بي بي
س ي و فساوع 62خالل عام -6106
ألاطخاذة :فاطمت الصهساء عمازي-جامعت الجصائس10
جمثالث املجخمع لظاهسة عقم املسأة
ألاطخاذ  :أزشاشي دمح-جامعت جلمظان
العالقت بين املظاهدة الاجخماعُت وضغىط الحُاة والصحت الىفظُت لدي
جالمُر املسحلت الثاهىٍت
ألاطخاذة  :جعسٍسطلُمت -جامعت الجصائس6

الاهنرهذ والعالقاث الاجخماعُت في الىطا الحيسي الجصائسي
ألاطخاذ ُ :بىعسوج دمح هجُب  -جامعت الجصائس6
مفهىم الشخصُت بين الثقافت والفعل الاجخماعي-محاولت للكؼف عً
املدلىالث الاضطسابُت للشخصُت و عالقتها باشدواجُت الثقافت و الفعل
الاجخماعي داخل الجماعت الاجخماعُت في ظل الخفاعالث الاجخماعُت-
ألاطخاذة  :هىازي زٍم-أبى القاطم طعد هللا جامعت الجصائس-2-
مكاهت املسأة الجصائسٍت في ظل الخغيرالاجخماعي الحاصل في املجخمع الجصائسي
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ألاطخاذة  :هالل غىُمت -جامعت جيزي وشو
قساءة طىطُىلىجُت لظاهسة إلادمان على املخدزاث واملؤثساث العقلُت
ألاطخاذ :مفخاح حظً-جامعت الجصائس 6
"واقع جىظُف املعسفت الظىطُىلىجُت في املؤطظاث الجصائسٍت"-دزاطت
مُداهُت على خسٍجي علم الاجخماع العاملين.
ألاطخاذ :كيروزهصسالدًً-جامعت ططُف6
املجمعاث الظكىُت العالُت و جأثيرها على عالقاث الجىاز
الاطخاذة :لكىىغ صباح-جامعت مىخىزي قظىطُىت -6-
الخصىف في الدًاهاث الظماوٍت
ألاطخاذ  :أحمـد عـاػىزي-جامعت جلمظان
العدالت إلاجسائُت في املؤطظت الجامعُت واوعكاطها على الىالء الخىظُمي لدي
هُئت الخدزَع-دزاطت مُداهُت بجامعت قاصدي مسباح وزقلت
الدكخىز :دمح ُّدز -جامعت عمازثلُجي ألاغىاط
جأثيرالجاهب الاجخماعي في جكىًٍ شخصُت صالح باي الظُاطُت وإلاقخصادًت
ألاطخاذ  :طاهسي عبد الحلُم-جامعت عباض لغسوزخيؼلت
الدًً والحداثت
ألاطخاذة:فخُحت بلمكي-جامعت جلمظان
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اإلفخخاز١ت
بمٍُ األسخار اٌذوخٛس سؼ١ذ ػ١ادٞ
اصداْ ٘زا اٌؼذد ِٓ ِدٍت اٌسىّت ٌٍذساساث االخخّاػ١ت ببالت ِٓ اٌّماالث اٌؼٍّ١ت ٚاٌذساساث
األواد١ّ٠ت إٌٛػ١ت اٌخ ٟأٔدضحٙا ٔخبت ِٓ األساحزة ٚاٌبازث ٓ١اٌّخخصٚ ٓ١اٌّاسس ٓ١ػٍِ ٝسخ ٜٛاٌؼذ٠ذ ْ
اٌداِؼاث اٌدضائش٠ت ف ٟاألسواْ األسػت ِٓ اٌمطش اٌدضائشٚ ،ٞإداسة اٌّدٍت إر حسخف ٟبٙزٖ إٌخبت
اٌّّخاصة ِٓ بازثٕ١ا ٚحباسن ٘زا اٌّسخ ٜٛاٌشف١غ ِٓ اٌىخابت ٚاٌذساست ٚاٌغٕشاء اٌؼٍّ ،ٟفغٕٙا حفخر أبٛابٙا
ٚآفالٙا ٌدّ١غ اٌبازث ٓ١اٌدضائشٚ ٓ١٠غ١ش اٌدضائش ٓ١٠داخً ٚخاسج اٌدضائشِ ،ؼخبشة أْ ٘زا إٌّبش اٌؼٍّٟ
اٌسش ٚاٌّسؤٚي ِ٘ ٛخاذ ٌدّ١غ اٌشاغب ٓ١بخمذ ُ٠أفىاسُ٘ اإل٠داب١ت إٌد١بت خذِت ٌٍؼٍُ ٚاٌّؼشفت ِٚساّ٘ت
ِٕ ُٙف ٟحفؼِ ً١صادس اٌبسث ٚاٌخسٌٍ ً١صاٌر حشل١ت اٌداِؼت اٌدضائش٠ت ٌخى ْٛفِ ٟصاف ٔظ١شاحٙا اٌخٟ
سدٍج زضٛس٘ا االلٍٚ ّٟ١اٌؼاٌّ ٟبّساّ٘اث خادة ٛٔٚػ١ت ٚسائذة.
خاءث اٌّ ماالث ٚاٌذساساث اٌٛاسدة ف٘ ٟزا اٌؼذد اٌغٕ ٟبخٕٛع ِٕٙدٚ ٟحمِٕٚ ٟؼشف ٟبفؼً حفخسٙا
ػٍ ٝوث١ش ِٓ ِ١ادٚ ٓ٠آفاق اٌؼٍ َٛاالخخّاػ١تِ ٛ٘ ،ا حسبزٖ ٚحسث ػٍ ٗ١إداسة اٌّدٍت ٌّادة ِادة داػّت
باٌخصٛص الحدا٘اث اٌبسث اٌسٛسٌٛٛ١خ ٟف ٟاٌدضائش ،اٌخ ٟحٙ١ٌٛا اٌّصادس اٌسى١ِٛت ف ٟاٌسٍطت
اٌدضائش٠ت ا٘خّاِا ِٚخابؼت ٚاسخغالال ،األِش اٌز٠ ٞشفغ ِٓ ِسخ ٜٛاٌخسف١ض ٚاٌخشد١غ.
داسث احدا٘اث اٌىخابت ف٘ ٟزٖ اٌّماالث ٚاٌذساساث ػٍِ ٝدّٛػت ِٓ اإلشىاٌ١اث اٌشإ٘ت اٌخٟ
حّاسط فٙ١ا سِٛص اٌد ً١اٌساٌ ِٓ ٟػٍُ االخخّاع باٌدضائش إٌظش ٚاٌخذل١ك ٚاٌخسٍٚ ً١اسخخشاج إٌخائح
ٚاٌسٍٛي  ِٓٚب٘ ٓ١زٖ اٌّساٚس اٌشئ١س١ت اٌخ ٟأخظّج اٌس١اق اٌؼاَ ٌٍفىشة اٌسائشة ػبش ٘زا اٌؼذد ِٓ
اٌّدٍت ِا :ٍٟ٠
 اٌّدّٛػت األٚ ٌٝٚحخضّٓ بالت ِٓ اٌّماالث اٌخ ٟحٕاٌٚج خٛأب ِخخٍفت ِٓ لضا٠ا ػٍُ االخخّاع اٌخٕظُ١ٚاٌؼًّ ٚإٌّظّت ٚاالٔساق اٌّ١ٕٙت ف ٟاٌّؤست اٌدضائش٠ت ٔٚدذ ِٓ ب ٓ١اٌّساّ٘ ٓ١فٙ١ا األساحزة
ٚاٌبازث :ْٛلشٔاْ آس١ا ،ػذِاْ سل١ت ،ػبذ اٌمادس بش ِٓ ُ٠خاِؼت اٌدضائش ٚ 2دمحم دس ِٓ خاِؼت ػّاس
ثٍ١د ٟباألغٛاط ٚو١شٚس ٔصش اٌذ ِٓ ٓ٠خاِؼت سط١ف.2
اٌّدّٛػت اٌثأ١ت ِٓ اٌّماالث إٌّشٛسة حٕاٌٚج ظٛا٘ش ِخخٍفت ِٓ فضاءاث ػٍُ اخخّاع االٔسشافٚاٌدشّ٠ت ساّ٘ج فٙ١ا وزٌه ٔخبت ِٓ أساحزحٕا اٌبازث ُِٕٙٚ ٓ١ساِ١ت فشفاس ِٓ خاِؼت ِسٕذ اٌٚساج
باٌب٠ٛشة ٚازسٓ ِفخاذ ِٓ خاِؼت اٌدضائش .2
اٌّدّٛػت اٌثاٌثت ٚضّج ػذدا ِٓ اٌّماالث اٌد١ذة ٚاٌخ ٟحٕاٌٚج خٛأب ِّٙت ِٓ ٔسك األسشة ٚاٌؼائٍتف ٟاٌدضائشٚ ،وأج ِٓ اٌّساّ٘ ٓ١ف ٟوخابخٙا األساحزة اٌبازث ْٛاسصاص ٞدمحم ِٓ خاِؼت أب ٟبىش بٍما٠ذ
بخٍّساْ ٛٔٚاس ٞس ، ُ٠دمحم ٔد١ب بٛػشٚج ٚفاطّت اٌض٘شاء ػّاس ِٓ ٞخاِؼت اٌدضائش ٌٚ 2ىٕٛش صباذ
ِٓ خاِؼت بش١ش ِٕخٛس 2 ٞبمسٕطٕ١ت ٘ٚالي غّٕ١ت ِٓ خاِؼت ح١ضٚ ٞص.ٚ

اٌّدّٛػت اٌشابؼت ٚحخشىً ِٓ ِماالث األساحزة ٚاٌبازث ٓ١اٌز ٓ٠حخصصٛا بذساست ظٛا٘ش ِخخٍفت ِٓ ػٍُاخخّاع اٌذٚ ٓ٠األخالق ٚاٌسٍٛن االخخّاػ ِٓٚ ٟب٘ ٓ١ؤالء اٌبازثٔ ٓ١زوش أزّذ ػاشٛس ،ٞفخ١ست بٍّىٟ
ِٓ خاِؼت أب ٟبىش بٍما٠ذ بخٍّساْ ٚطا٘ش ٞػبذ اٌسٍ ِٓ ُ١خاِؼت ػباط ٌغشٚس بخٕشٍت.
وً أِإٔ١ا ٚطّٛزاحٕا أْ ٠ى٘ ْٛزا اٌؼذد ِٓ اٌّدٍت إضافت ػٍّ١ت ٔٛػ١ت ٌٍّىخبت اٌدضائش٠تٚ ،أْ
حىِ ْٛماالحٗ ٚدساساحٗ فضاءا ِفخٛزا ِٚخازا أِاَ اٌبازثٚ ٓ١األساحزة داخً ٚخاسج اٌدضائشٚ ٞسص١ذا
ٔٛػ١ا فِ ٟس١شة اٌداِؼت اٌدضائش٠ت إٌا٘ضت.

أ.د/سؼ١ذ ػ١ادٞ

