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  : امللخلىدًباحت

 

جخجذد معألت املىاػىت في ول اظخدلاق جمش  به ألاوػان فهي العلذ الزي ًدصً الىػً،رلً 

أن الىثير مً ألاصماث والخىجشاث في العذًذ مً البلذان هي مدصلت لخغُِب معألت 

املىاػىت،وهى ما ًىعىغ في صىسة اخخلان ظُاس ي وهؽاؼت للعلم الاحخماعي الزي ػاملا وان 

 . في املجخمعسمؼلبا إوعاهُا هىهه عامال أظاظُا في جىفير ألامً والاظخلشا

ومً أهم مظاهش املىاػىت ًبرص الفعل الاهخخابي هعلىن ٌعبر عً الىعي الاحخماعي واملؽاسهت 

 .الفاعلت في الحُاة الاحخماعُت والعُاظُت

 :طمً هزا العُاق ًأحي هزا امللخلى ملىاكؽت املداوس الخالُت

 :مداوس امللخلى

  ٌ  : إلاػاس املفاهُمي لـ   :املدىس ألاو

  الفعل الاهخخابي. 

  العلم الاحخماعي. 

  املىاػىت والفعل الاهخخابي :الثاوياملدىس . 

 مدذداث املؽاسهت في الفعل الاهخخابي بالجضائش. 

 جمثالث الفعل الاهخخابي بين الحم والىاحب. 

 املىاػىت والعلم الاحخماعي :املدىس الثالث 

 ملىماث العلم الاحخماعي 

 ججاسب دولُت سائذة في العلم الاحخماعي. 

 

 



     :أهذاف امللخلى

 : يهذف امللخلى إلى

 .إبشاص أهمُت مىطىع املىاػىت  -

 . أفشاد املجخمع بأهمُت الفعل الاهخخابي جىعُت -

 . للعضوف على مماسظت الفعل الاهخخابيإبشاص مخخلف الاوعياظاث العلبُت -

 . ججاسب دولُت  في العلم الاحخماعيظلُؽ الظىء علىث -

غ العلم الذساظاث العلمُتألاوادًمُت والبدىث إبشاص  أهمُت  -  في غشط كُم املىاػىت وجىَش

 .الاحخماعي والخىعُت بأهمُت الفعل الاهخخابي

 :املعىُىن باملؽاسهت في امللخلى

 

 وػلبت الذساظاث العلُا. ألاظاجزة والباخثين. 

 ٌالهُئاث والعلؼاث املخخصت في هزا املجا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بشابذ مدمذ الؽُخ مذًش حامعت الجلفت/  د .   أ:الشئِغ الؽشفي للملخلى الىػني 

 كيؽىبت عبذ الشخمان عمُذ ولُت العلىم الاحخماعُت وإلاوعاهُت. د: املؽشف العام للملخلى الىػني

ض.  د: الىػنيسئِغ امللخلى .  ، حامعت الجلفتػىاٌ عبذ العٍض

 الجلفت، حامعت جىمي بللاظم. د: ألامين العام للملخلى الىػني

 بشاهُمي ام الععىد / د : العلمُتسئِغ اللجىت 

 حاب هللا بىحمعت. د: امللشس العام للملخلى الىػني

ً العابذًً. د: سئِغ لجىت صُاغت جىصُاث واكتراخاث امللخلى الىػني  بؽيري ٍص

 : الىػىُتأعظاء اللجىت العلمُت

 حامعت الاهخماء اظم العظى حامعت الاهخماء اظم العظى

م . د.أ  حامعت الجلفت خعان هؽام. د.أ حامعت الجلفتطبع مٍش

ض . د.أ  حامعت الجلفت بياي املُلىد.د.أ حامعت غشداًت خىاحت عبذ العٍض

 حامعت الجلفت بً العشبي امدمذ. د.أ حامعت الجلفتبىهشبىغ عضالذًً . د.أ

 حامعت املعُلت دخماوي مدمذ . د حامعت الجلفت بشاهُمي ام الععىد . د

 حامعت الاغىاغ بعُؽ بً حذو  سطىان. د.أ حامعت الجلفت خلباو ي لخظش. د

 حامعت الاغىاغ بً ظلُم الحعين. د حامعت الجلفت بىماهت مدمذ. د

 حامعت الجلفت حلىد سؼُذ. د حامعت الجلفت بً حذو خظشة فؼُمت الضهشة. أ

ب خعين. د  حامعت الجلفت بللماسي هذي. د حامعت الجلفت غٍش

ض.أ ض . د حامعت الجلفت د حىاوي عبذ العٍض  حامعت الجلفتػىاٌ عبذ العٍض

 حامعت الجلفت ػعبت  ظعاد .د حامعت الجلفت بلٌى أخمذ. د

 حامعت الجلفت جىمي بللاظم. د حامعت الجلفت حىدي مدمذ علي. د

 حامعت الجلفت علت املخخاس. د حامعت الجلفت مدفىظي فؤاد. د

 حامعت الجلفت بىعبذلي هىس الذًً. د حامعت الجلفت بىسكذة صغير. د

 حامعت الجلفت كً مدمذ. د املشهض الجامعي غليزان بغذاد باي عبذ اللادس. د

 حامعت الجلفت ظشبىث عبذ املالً. د حامعت خيؽلت ػشاد ػاسق . د

 حامعت الجلفت عضوص مدمذ. د حامعت الجلفت عاًذي حماٌ. د

 حامعت الجلفت لعِص ي ظعذ. د حامعت الجلفت بً ملىهت بلخير .  د

 حامعت الجلفت عامش الهادي. د حامعت ألاغىاغ عبذ العالم أميرة.د

ً العابذًً. د حامعت الجلفت ػلحت املععىد. د  حامعت الجلفت بؽيري ٍص

 حامعت الاغىاغ خلُفي سابذ.د حامعت الجلفت بلبٌى هصيرة. د

 حامعت الجلفت بً عبذ العالم مدمذ. د.أ حامعت الجلفت دسماػ أظُا. د

 حامعت الجلفت بشاهُمي املبرون. د.أ حامعت الجلفت ظالمي خذًجت. د

 حامعت  الجلفت بىوؽادة ًاظين. د حامعت الجلفت ؼشفي عامش . د

 حامعت الاغىاغ خشان العشبي. د.أ حامعت الجلفت خشواػ ملين. د

 حامعت الاغىاغ بىدالي مدمذ. د حامعت الجلفت لىدل خيرة . د

 حامعت الاغىاغ هىسي مدمذ. د حامعت الجلفت مذاط أخمذ. د



 حامعت الجلفت خمُذاث املِعىم.د حامعت ألاغىاغ عبذ املجُذ بىمذًً.د

 حامعت الجلفت دخماوي مدمذ بىمذًً. د حامعت ألاغىاغ صسهىح امدمذ.د

 حامعت الجلفت ػىباٌ ابشاهُم.د حامعت الجلفت خمُذة عبذ اللادس. أ

 حامعت ظُذي بلعباط طبع عامش. د حامعت الجلفت عامش الهادي. د

 حامعت غشداًت بىهىة علي.د حامعت غشداًت خبي مدمذ.د

س ي هماٌ.د  حامعت الجلفت الحاج ًىظف ملُىت. د حامعت غشداًت لعَى

 حامعت الجلفت حاب هللا بىحمعت.د  حامعت املعُلت دلُمي مدمذ . د

 حامعت الجلفت ًىوس ي عِس ى.د حامعت الجلفت حاب هللا ظعذ عشابي. د

 حامعت الجلفت بً عشوط أخمذ.د حامعت الجلفت ؼذاد عبذ الشخمً.د

 حامعت الجلفت عباط ًاظين.د حامعت الجلفت ؼعُبي  مدمذ.د

 حامعت الجلفت خشبي ظلُم.  د.أ حامعت الجلفت لؼشش ي الؼُب. د.أ

 حامعت الجلفت بلعذٌ الؼُب.د حامعت الجلفت هشفاوي بً دومت.د

 حامعت الجلفت ػُبي مُلىد.د حامعت الجلفت العابذ ميهىب.د

 حامعت الجلفت ػهالٌ عِس ى.د حامعت الجلفت واوي مدمذ.د

ج مفخاح هادًت .د حامعت الجلفت ظالمي العجاٌ. د ٍش  حامعت بشج بىعٍش

 حامعت الجلفت صسمان مدمذ. د حامعت باجىت كىفىد محي الذًً .د

 حامعت بعىشة بشاهُمي الؼاهش .د 02حامعت الجضائش  ظىٍذ العاًذ.د

ىعي اللشادي .د 01حامعت ظؼُف ػدص ي بللاظم .د  حامعت معخغاهم كٍش

 حامعت الجلفت بً علي خلُل.د حامعت الجلفت بً دساح باًت.د

 حامعت ألاغىغ جىوس ي فاًضة. د حامعت ألاغىغ بيرام مدمذ. د.أ
 

 

 

 جلعِؾ خالذ. د : سئِغ اللجىت الخىظُمُت

 :أعظاء اللجىت الخىظُمُت

س ي دخمان. د كشكُؽ عمش.أ ؼعثان لخظش. د  كعمُت مدمذ. أ ظَى

مان. أ ل مدمذ. أ مىصىس ججاوي. أ هاًلي ظهام.  أ عُىت هٍش  لهٍض

ب مخخاس.  أ بً هُدٌى مدمذ. أ دودو هىسالذًً. أ  عالبت ابشاهُم. أ غٍش

 مضاسي فاًضة. أ بً غلِس ي ظعاد.أ بً عامش صهشة. أ حلُؼت عباط. أ

 عمشان خذة. د فُؼغ ظاعذ. أ بً ؼىت أم الخير.أ كشود أخمذ. أ

 لجلؽ أخالم.أ عؼاوة ظلُم. أ داودي خيرة. د بلخيري اظماء

ٌ .أ هشفاوي عمش.أ عبذ العالي حمُلت  ػالبي مصؼفى.أ كىادسي حلى

 ظاملي فاػمت الضهشاء.أ كىىهت أماٌ.أ ؼاسبي مدمىد.أ خيري هىح.أ

ف.أ بهىاط بىبىش.د  حلُؼت عباط.أ صذًلي ملين.أ طُف مدمذ الؽٍش

ذ.أ ػلحت مشاد.أ بللشع ًىوغ.أ ل بشاهُم.أ بً غشبي فٍش  لهٍض

 عمىس ملين.د لعجاٌ باًت.أ خمُذة  مدمذ.أ ؼىت ظلُم.أ

 



 

   :ؼشوغ املؽاسهت 

 . وأن جدلم أخذ أهذاف امللخلىًجب أن جىىن املذاخالث طمً مداوس امللخلى -

 . أو جم وؽشها أخشي أن ال جىىن املذاخالث امللترخت أعماال ظبم جلذًمها في ملخلُاث -

ت واللغت املذاخالث الفشدًت أو الثىائُت املدشسة بجلبل  -  وجشفم بملخص بلغت أخشي .اللغت الفشوعُتالعشبُت واللغت إلاهجليًز

 .وولماث مفخاخُت

 Times)  باللغت العشبُت، وبخؽ14، حجم  Simplified Arabicصفدت بخؽ  (15)ال ًجب أن ًخجاوص البدث خمعت عؽش  -

New Roman (Titres CS  تأو باللغت الفشوعُت 12حجم  . الاهجليًز

لت الخىثُم العاملي اظخخذام ًجب  - ش خعب إلاصذاس ألاخير إلافي APAالـ ػٍش  .خالت والتهمِؾ والخدٍش

 .العيرة الزاجُت للمؽاسهين -

 :وسؼاث مفخىخت أًام امللخلى 

 . فدىي امللخلى في وسؼاث جىظُم -

 . والفعل الاهخخابي  الاحخماعي بعع اللىائذ والصىس عً ظاهشة العلم وجلذًم عشض -

-  

 .ًخم اهخلاء ووؽش املذاخالث الىىعُت املخخصصت على ؼيل هخاب حماعي مدىم مً أعماٌ امللخلى الىػني :مالخظت هامت

 

     : الخاليد الالىتروويجشظل املذاخالث واملت إلى البري  -
 Boudjemaa17@gmail.com    Tel: 0665901803-   djelfasocio@yahoo.fr :Email  

  

 : هامتمىاعُذ 

 2019 دٌعمبر 01:   يومداخالتآخر أجل الستالم الم. 

 2019 دٌعمبر 10 :  العلمية يوم من طرف اللجنةمذاخالتهم املقبول ين املشاركثاريخ إعالم. 

 2019  دٌعمبر17:    ثاريخ انعقاد امللتقى 
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