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  ةلجم ي+ رشنلل ةوعد

 نويجولويسوس

 ةرصاعملا ةيعامتجالا تاساردلل ةيبرعلا ةلجملا

 

 ةمكحم ةيلود ةيميداكأ ةلجم ،"ةرصاعملا ةيعامتجالا تاساردلل ةيبرعلا ةلجملا" "نويجولويسوس" ةلجم

 .ةيجولويسوسلا تالاجملا فلتخم ي+ ثوحبلا رشنب UVعت يSو ،نولعاف زكرم نع ردصت ةيونس فصن

 يeولويسوسلا لاجملاب نbمتهملاو تاثحابلاو نbثحابلا ةداسلا ةوعدب ةلجملا ريرحت ةئيه فرشتت

 رهش ي+ ردصيس يذلا لوألا اهددع ي+ ةيجولويسوسلا لوقحلا mVش ي+ ةيملعلا مkhاماهسإو مghاحبأب ةكراشملل

 .2020 ناوج

 "نويجولويسوس" ةلجم ي+ رشنلا طورشو تاميلعت

 :ةماع تابلطتم 

 ةيفرعملا ھلوقحو عامتجالا ملعب ةقلعتملا تاساردلاو ثوحبلا عيمج ”نويجولويسوس“ ةلجم رشنت  

 �ملعلا ثحبلا ي+ ميكحتلا طورشو �bياعمل ثوحبلا هذه عضختو ةيسنرفلاو ةي}bلجنالاو ةيبرعلا :تاغللا عيمجب

 :ةيلاتلا طورشلل اقفو اghوحب رشنتو ،نbصصختم فرط نم �ميداكألا

 .اkhامامتها نمض نوكي نأو )ةيملع( ةلجملا تاهجوت عم لاقملا قباطتي نأ - 

 اقفوو ،ه�bياعمو �ملعلا ثحبلا طورش ھيف رفوتت نأو ،ىرخأ ةهج ي+ هرشن قبسي ملو اثيدح ثحبلا نوكي نأ -

 .ةلجملا ي+ ةعبتملا رشنلا دعاوقل

 ي+ امب .)17X25( تاحفص 10 نع لقي ال نأو ،��Vقأ دحك ةحفص 30 ى�ع لاقملا مجح ديزي ال نأ ط��شي -

 )ةلجملا بلاق مدختسي( .ثحبلا قحالم كلذ

 .ةملك 20 نع ناونعلا تاملك ددع ىدعتت نأ بجي ال -

 ا�hلإ �متني �mلا ةسسؤملاو ةيملعلا ھتبترو ثحابلا مسا ،لاقملل لماكلا ناونعلا ى�وألا ةقرولا نمضتت -

 تاملكلا عم ةي}bلكنالا ةغللاب رخألاو لاقملا ةغلب امهدحأ نbصخلمو ،ينو��كلالا دي��لا ،)��خملا وأ ةعماجلا(

 .)تاملك سمخ( ةيحاتفملا

 ةبسنلاب 12 مجحلاو ن�ملل ةبسنلاب 14 ھساقم Sakkal Majalla عون نم طخ ةيبرعلاب ةيملعلا ةداملا بتكت -

 ةبسنلاب 10 مجحلاو ،12 مجحب  Times new  romanطخب بتكيف ةيبنجألا ةغللاب امأ ،تالاحإلاو شماوهلل

 .تالاحإلاو شماوهلل



 

 

 ى�عأ :ي�ي امك نوكت ةحفصلا شماوهو .مس 23*17 ساقم ةقرولا :ي�ي امك نوكت ةيثحبلا ةقرولا شماوه -

 ثحبلل فاضي ال نأو ،ةدرفم روطسلا نbب ةفاسملا ك��ت ،مس2 راسيلا ،مس2 نbميلا ى�ع ،مس2 لفسأ ،مس2

 .دوسألا �bغ نول يأ

 تاظحالملا بتكت امنيب .اهقوف اهماقرأو اهؤامسأ بتكتو صنلا ي+ ةيحيضوتلا لاكشألاو ةينايبلا موسرلا جردت - 

 .اهلفسأ ةيحيضوتلا

 :تالاحإلاو شيمh®لا

  APA  ةقيرطل اقفو شيمh®لا ماظن ى�ع ةلجملا دمتعت 

 :ميكحتلا تاءارجإ

 .نbصصختم فرط نم �ملع ميكحتل ةلجملل لسرت �mلا تالاقملا لك عضخت 

 ةنجل رارق ى�ع ءانب تاليدعت لاخدإ وأ اh®غايص ةداعإ تالاقملا باحصأ نم ةلجملا ريرحت ةئيه بلطت نأ نكمي 

 .عوضوملاب ساسملا نود رمألا مزل mVم مدقملا لاقملا ى�ع ةيلكشلا تاليدعتلا ضعب ءارجإ اهل قحي امك .ميكحتلا

 :رشنلا تاءارجإ

 هديدحت مت يذلا ددعلا نع رظنلا فرصب رشنلل ھلوبق خيرات بسح رشنلل هرود ذخأي رشنلل لوبقملا ثحبلا 

 .ھيلإ لسرأ يذلا ددعلا وأ

 ،بيت��لا اذه ي+ رود يأ ىرخأ تارابتعا يأل سيلو ،ةينف تارابتعا قفو ةلجملا ددع ي+ رشنلا دنع ثوحبلا بترت

 .رشنلا تاءارجإ ي+ ةيملع �bغ تارابتعا يأل ناكم ال ھنأ امك

 sociologioune@gmail.com  :ي�اتلا ينو��كلالا دي��لا ى�إ اتقؤم تالاقملا لسرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ةلجملا ريرحت سيئر

  رئازجلا ،1 ةنتاب ةعماج ،شامه دعاس .د 

  :ةلجملا �bتركس

 يدامح ديلو

 

 ةلجملا ريرحت ةئيه

 سنوت رانملا ةعماج يناديعس �bنم .1

 برغملا   ساف رهظ ةعماج كارشلا دمحأ .2

 رئازجلا 2 نارهو ةعماج عجقل رداقلا دبع .3

 نميلا ندع ةعماج ي�bمشلا �bمس .4

 نانبل ةينانبللا ةعماجلا دامع �Uغلا دبع .5

 رصم قيزاقزلا ةعماج يرابلا دبع ةماسأ .6

 برغملا ريداكأ  رهز نبا ةعماج �¸نع نامحرلا دبع .7

 رئازجلا 1 ةنتاب ةعماج  نوميبيب موثلك .8

 ةيدوعسلا فيان ةعماج �bقشل نامحرلا دبع .9

 رئازجلا ضيبلا ةعماج كوكيس رديوق .10

 برغملا  رهز نبا ةعماج  بيعشوب لودجم .11

 نانبل ةينانبللا ةعماجلا  دارم قراط .12

 سنوت ةصفق ةعماج يوايحيلا باهش .13

 رئازجلا ةيادرغ ةعماج ةجاوخ زيزعلا دبع .14

 برغملا  رهز نبا ةعماج �مساقلا ة}ºك .15

 ةيدوعسلا دوعس كلملا ةعماج  �¸يرغلا UVم .16

  تارامإلا  نامجع ةعماج  ةيروبأ  اهم .17

 رصم رح ثحاب يودب �V¼وم دمحأ .18

 رئازجلا 1 ةنتاب ةعماج �مهارب حابص .19

 


	
	



