
حٓدف انُشسة اإلخبازٌت نهٕكانت انمًمٕعمٕيماحمٍمت        

إنى إبساش حسكٍت انبحث انعهًً ٔانخطٌٕس انخكُمٕنمٕ مً 

فً يخخهف يساحهّ، بداٌت يٍ انمًمخمابمعمت تمى انمخمًمٌٕمم 

ٔانخقٍٍى ٔانخثًٍٍ ٔأخٍساً اإلسخغالل، السًٍا فً يٍمداٌ 

انعهٕو اال خًايٍت ٔاإلَساٍَت، ٔذنك يٍ خمالل يمس  

أْى انًسخجداث انحاصهت انًخعهقت بمُمشما ماث انمٕكمانمت 

انًٕعٕياحٍت، باإلعافت إنى إبمساش يمٕاعمٍمب انمبمحمث 

انٓايت انًسحبطت بًٓمايمٓما،  ٔانمخمً حمعمخمبمس كمحمهمقماث 

يخسهسهت َحأل يس  كم حهقت يُٓا فً يمد  خما  

عًٍ ْرِ انُشسٌت، ٔذنك كهّ فً إ از يسٍسة انبمحمث 

انعهًً ٔانخطٌٕس انخكمُمٕنمٕ مً، يمخمًمسمكمٍمٍ فمً ذنمك 

بشعازَا انري حبٍُُاِ ْٕٔ انسمعمً  يمٍ أ مم حمحمقمٍم  

يعسفت أحسٍ ٔحطٕز أحسٍ نهًجخًب انمجمصايمسي، بمًما 

ٌممعممبممس يممٍ امْممداف انممًممس ممٕة فممً يممٍممداٌ انممعممهممٕو 

اال خًايٍت ٔاإلَساٍَت، ٔحًشمٍما فمً ذاث انمٕعمج يمب 

انشعاز انري حبُخّ انًدٌسٌمت انمعمايمت نمهمبمحمث انمعمهمًمً 

 .ٔانخطٌٕس انخكُٕنٕ ً ْٕٔ يٍ أ م بحث يفٍد

انُشــسة انُشــسة 

  اإلخـــبازٌتاإلخـــبازٌت
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بذطذبذيذعذتذ  “   الذذاذ ا اطنذطذ ذ  ذ ” يعتبر مبحث  
مج ط متعدد اطختن نذ ت  هذ ذج يذجذمذع بذيذ   ذ ذج  
الح سجب ه  شقي   الرقم  جاإللذاذتذرج ذ  مذ  جذ ذ   
جالذذمذذ ذذطذذ  مذذ  جذذ ذذ  فخذذرل  ج ذذ ذذ  الذذ ذذ ذذس ج ذذ ذذ  

أل  طذذذرح اإلشذذذاذذذ لذذذيذذذ ت الذذذ ذذذ ذذذدسذذذيذذذ  .  الذذذعذذذ مذذذ ت
جاإللاترج ي  جالرقمي  الخ نذ  بذ شذتذاذ و الذحذجاسذيذب  
جمخت ف فج زة مع لج  المع جم ت جتخزي     ط مع ذ  
ل  إذا ل  يق      فسذ س مذ ذطذقذ  مذحذاذ   اذمذ  ف ذ  
يبق  طرحذ  مذيذاذ  ذيذ  دذيذر مذجذد إذا لذ  يذ خذذ بذعذيذ  
اط تب ر ف  فجذ ذزة الذذاذ ا اطنذطذ ذ  ذ  تذطذمذ  إلذ  
تقجي  الجظ ئف الذه ي  ل  رد المستعمو ل    ام  ف ذ ذ  
تشتاو ب مذر مذ ذ  ججهذ  خذطذ   ذمذو يرذعذ ذ  الذ ذرد 

لذذذلذذب يذذجذذب ف  تذذعذذتذذمذذد بذذحذذجث الذذذاذذ ا .  الذمذذسذذتذذعذذمذذو
اطنط         معره   ميق  بذ لذجظذ ئذف الذ ذ ذسذيذ  
ل  رد المستعمو  جمعره  ط تقو  مق  بع   الذعذ مذ ت  
في الع   الذي يدرس تشاو الذ ذاذ ت جاشذتذاذ لذ ذ   بذمذ  

جهج م  تعبذر  ذ ذ  بذعذض .  هي   لا ت البرمج    س  
مرااز البحث ه  الع ل  بسعي   إل  التقريب بذيذ  هذذ  
اطختن ن ت جخذ ذ  مذحذ جر بذحذث هذر ذيذ  مشذتذراذ  

ه ح  ه     ي  المطذ ف فمذ   إشذاذ لذيذ ت ذات .  بي   
طبيذعذ  مذتذعذددة اطخذتذنذ نذ ت تذ ذدف إلذ  تنذمذيذ  
الذذبذذرامذذظ جاأل ذذظذذمذذ  الذذرقذذمذذيذذ  الذذمذذججذذ ذذ  لذذ ذذسذذتذذعذذمذذ و 
الذذبذذشذذري  جيذذتذذ  هذذذا اطسذذتذذعذذمذذ و مذذ  طذذرف فهذذراد 
يستعم ج  جظذ ئذ ذ ذ  الذذهذ ذيذ  جقذدراتذ ذ  الذتذجانذ ذيذ  
جالتب ياي  جالتح ي ي  هذ  الذتذعذ مذو مذع األجذ ذزة الذتذ  

 .تشا    ت ب األ ظم  جالبرامظ
دير ف  اهتم   مذسسذسذ تذ ذ  الذعذ ذمذيذ  هذ  مذجذ و  

الع ج  اطجتم  ي  جاإل س  ي   بذمذ  هذيذ ذ  مذ  اذ ذيذ ت 
جمخ بر جمرااذز ججحذدات بذحذث  لذ  تذ ذتذبذ  بذعذد إلذ  
. فهمي  الطبيع  متعددة اطختن ن ت ه  هذا الذمذجذ و

جربم  لذلب بقيت بحجث   المتع ق  بذششذاذ لذيذ ت الذذاذ ا 

اطنط     تعذ  ذ  مذ  نذبذاذ  تذجذريذديذ  تذقذ ذو مذ  
 . إبدا يت       المستجل التطبيق 

تحو مثو هذ  المش اذو الذمذ ذ ذجذيذ  جالذتذ ذظذيذمذيذ   
  دة بشحدل طريقتي   فج ب م  مع تاجي  الم  دسيذ  
اس ب   الذمذعذ رف الرذرجريذ  هذ  اخذتذنذ ص  ذ ذ   جا 
ال  ذس ج ذ ذ  الذعذ مذ ت  فج إ ذ دة تذاذجيذ  خذريذجذ  
اسذ بذ ذ  الذمذعذ رف  فقس       الذ ذ ذس جالذ ذسذ  ذيذ ت جا 

 .جالم  رات الرقمي  جاإللاترج ي 
جيما  فير  ف    ار ه  إجراا ث لث يذتذمذثذو هذ   

تاييف مقررات فقس   معي   إلاس ب خريجيذ ذ   لذيذس 
ب لررجرة مع رف م  اختذنذ نذ ت فقسذ   فخذرل  بذو 
إلاسذذ بذذ ذذ  مذذ ذذ رات الذذتذذعذذ مذذو مذذع خذذريذذجذذ  تذذ ذذب 
اطختن ن ت جالتع ج  مع ذ  هذ  بذ ذجرة اإلشذاذ لذيذ ت 

بمع   ف  ذ  هذ  حذ جذ  مذ سذ  .  جت  يذ مش ريع البحث
إل  تاجي  ب حثي  ياذتذسذبذج  مذ ذ رات إ ذداد جا  ذجذ ز 

حذيذث يذمذاذ  ف  تذتذ ح .  “ البي يذ ” البحجث جالدراس ت 
هرص جديدة ل بتا ر جالذتذطذجيذر الذتذاذ ذجلذججذ  الذقذ بذو 

 .ل ستخدا  ه  الحي ة اطقتن دي  جاطجتم  ي 

   زســــــالة املـــــــــــدًــس الـعـامزســــــالة املـــــــــــدًــس الـعـامزســــــالة املـــــــــــدًــس الـعـام



 

تواصل الوكالة الموموعمويماتمبمة لممململمم امج الميمممو  ا  متمومايمبمة  
واإلنسانبة اج إطار الويا  الوسنمة  إلمبميما السميمج ومم ن مل عمومام 
ترقبة الللم اليموج والتطوبر التكنولمو مجو وكاو واملما لموما تعمومنمو 

الموممتميممممن لممالملممانموم المتممو مبميممج لممول المململممم  15-51الملمانمموم رقمم  
وم شير نواولر  51اليموج والتطوبر التكنولو جو لبم ننو لتاربخ 

ويمى وستوى ولر الوكالة الووعوياتبة لمللم اج  1152وم سنة 

الذبذجابذ  اليمو  ا  توايبة واإلنسانبةو ت  تنميمبم  بمو  تمكموبمنمج لمول 
نو ومما بصممطمممممب يمممممبمميمما لممالممممم ممة الذذجذذزائذذريذذ  لذذ ذذمذذجذذ ت الذذعذذ ذذمذذيذذ  

Algerian Scientific Journal Platform    ا ن مبزبة   
 (ASJP ) و ىكه األخبر و كوا سللت لنا اإلشار  عمومم نلمة نيمةاةنما

الساللةو ىج لوثالة ونصة إلمكمتمرونمبمة لممموم مةت الميمممومبمة الموطمنمبمةو 
تُممةار وممم طممر  وممركممز المملمملممم اممج اإليممة  المميممممموممج والممتمملممنممج           

(CERIST ) ؛ ت  اسمتملمةام المومنمصمة لم مرل لمومابمة المنماشمربمم ومم
الوقوع اج اخ الو ةت الوىوبة نو الناشربم الوفتمرسمبمم كموما بمطمممن 

وتية الونصة لوثالة عوام لوصول الموملمال .  يمبي  اج ىكا الو ال
الوراة نشره إلى الو مة الوينبةو وىمنما تممميمن المومنمصمة ةور الموسمبمط 
لبم صالن الولال والو مة الورسل إلبيا كلو الولالو اتلو  لتموثمبمن 
 مموممبمما المموممرالممل وتممتمملمميمميمما وممم تمماربممخ إرسممالممو إلممى  ممابممة الممنممشممر نو 

كوما تميمومل المومنمصمة يمممى ىمبمكمممة وتمنميمبم  الموم مةت ومم ن مل  
تصنبفمبميما وامن وميمابمبمر المتمراامبمةو وكلمو ومم ن مل عمومام الم موة  
اليموبة وسميمولمة وصمول المومسمتمخمةومبمم لميماو لماإلعماامة إلمى تم ىمبمل 
الو ةت لمتصنب  اج نى  الوواقا اليالوبةو لناًء يمى نتائج نيوال 

 .الم نة اليموبة الوطنبة لت ىبل الو ةت اليموبة
وقة ير  ىكا البو  التكوبنج وشاركة كلبر  وم طر  الملمالمثمبمم  

الكبم بشراوم يمى اليةبة وم الو ةت الميمممومبمة امج ومبمةام الميمممو  
ا  توايبة واإلنسانبة ووم وختم  ال اويات الوطنبةو وىم  رسسماء 
التلربر ووسايةبي ؛ وقلل اإليةم يم ا نطةن اج ايمالمبمات ىمكا 
البو  التكوبنج وم طر  السبة الوةبر لموكالة الووعوياتبة لممململمم 

اج اليمو  ا  توايبة واإلنسانبة األستاك وانا يوارو تمنماول المكمممومة 
لةابة لالترلبن لاللعورو ث  كانت لو الكموة لإيطاء لولة تيربفبمة 
وو ز  يم الوكالة الووعويماتمبمة لمايمتملمارىما ومسسمسمة إةاربمة لمةبمثمة 
تشر  يمى النشاط الللثجو وكلو ابوا بخص نشم تميما ونىم  الموميما  
الووكمة إلبياو ث  تناول لية كلو المكمممومة لمتملمةبم  يمرل ومو مز يمم 
واقمما الممومم ممةت المميممممموممبممة اممج المم ممزائممرو وا اممان المموايممة  الممتممج وممم 
المموممنممتمميممر نم تسمماىمم  اممج ا رتمملمماء لمميمما وسممتمملمملممةو لممتممتمم مماوز لممكلممو 
التصنب  يمى المومسمتموى الموطمنمج إلمى المتمصمنمبم  الميمالمومجو وكلمو 
لطلبية اللال اج لالة التزاويا لالوياببر الموميمتمومة و والموميمومول لميما 

 . يالوبا وم قلل الم نة اليموبة الوطنبة لت ىبل الو ةت اليموبة
  

 المستــــــــــــــــجدات
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الوةبمر المفمريمج لم يمة  لية كموة السبة الوةبر اليا  تناول الكموة  
لالوةبربة الياوة لممململمم الميمممومج والمتمطموبمر والوسشرات اليموبة والتلنبة 

التكنولو ج السبة لمربمو لمكمبم و والمكي رلمن ىمو ا خمر لمالملمعمورو 
لبتيرل لية كلو لممملمةبمم يمم الملموالمة الم مزائمربمة لممموم مةت الميمممومبمة 
والمةور المكي تمممميملممو وممم خممةل الممومسمماىموممة اممج يمموممممبمة تمرقممبمة الملمملممم 

 :اليموجو وكو وان ورلمتبم نساسبتبم
وتخص يومبة النشر اإللكترونج لمالمنمسملمة لممموم مةت :  المرح   األجل  

الوطنبة عوم اللوالة ا لكترونبةو والتج تت  لية يومبة اإللصاء التمج 
تمملممو  لمميمما المموممةبممربممة المميمماوممة لممممملمملممم المميممممموممج والممتممطمموبممر الممتممكممنممولممو ممج          

(DGRSDT)؛ 
اتتيمن ليومبة ايتموماة الموم مةت وتصمنمبمفميما وامن  : فم  المرح   الث  ي 

و " "Cو صممنمم " "Bو صممنمم " "Aنصممنمما  وىممج صممنمم  (  10) نرلمميممة 
و لمنماًء يمممى ومةى المتمراوميما لممموميمابمبمر الموملمةة  ومم طمر  ""Rصن 

الم نة اليموبة الوطنبة لت ىبل الو ةت اليموبةو نوا لالنسلة لممموم مةت 

إلمى لمبمم المتمراوميما  " "NCالتج   تلتر  الوياببر اتللى  بر وصنفة 
ليا لناًء يمى التلبمبم  المةوري المكي تملمو  لمو الممم منمة الميمممومبمة الموطمنمبمة 

 .لت ىبل الو ةت اليموبة
كوا نلو السبة لربو لكب  اللعور إلى نم يومبة التلبمبم  وسمتمومر   

ولشكل ةوري لتى لالنسلة لمو ةت التمج تم  ايمتموماةىماو والميمة  ومم 
كلو ىو عوام  التمرا  الموميمابمبمر ومم  ميمةو وومم  ميمة نخمرى لمتمى 
تصملمب  مومبما الموم مةت المميمممومبمة الموطمنمبمة ومململمولمة ومم طمر   مومبمما 

 .الو الس اليموبة لوختم  الوسسسات ال اويبة
لية كلو ت  تلسب  الوشاركبم إلى و وويتبم اج شكل ورشتمبمم   

لإشرا  السبة الوةبر اليما  األسمتماك ومانما يمومار والسمبمة لمربمو لمكمبم  
وومم مموممويممة وممم الممتمملممنممبممبممم الممخمملممراءو وقممة تمم  تممزوبممةىمم  خممةلمميمما لمم ىمم  
الويمووات التلنبة العروربمة المومتميممملمة لمكمبمفمبمة المتم ماون وما ومخمتممم  
اللبانات التج تلتعبيا يومبة الولوج  إلى اللوالة اإللكمتمرونمبمة لصمفمتميم  

 .رسساء تلربر نو وسايةبمو لالنسلة لمو ةت التج بشراوم يمبيا

 بمع د الع ج  اطجتم  ي  جاإل س  ي  ب لمراز الج مع   بد اهلل مرس   بتيب زةالمس هم  ه  تمجيو م تق  جط   -2

ل امللتقى الوطني املوسوم بـ    : كمساهمة معتبرة في ثمٍو

ــــــدخلــشالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة الـنـــــفــــــــــسُــــة الـمـــــــــــــــــدزســـــــــــــُــة؛ ثــ"  " ــخـُـص الــــواقع واستـــساثــجـــُـات الـتـــــ

 .2012دٌسمبر  06و 05املنظم بمعهد العلوم الاجتماعُة وإلانسانُة باملسكص الجامعي عبد هللا مسسلي بتِباشة ًومي 

ثكفلت الوكالة املوضوعاثُة للبحث في العلوم الاجتماعُة 

وإلانسانُة في إطاز  مهامها املندزجة ضمن املُادًن املسثبطة 

 بنشاطاتها، باملساهمة في السعاًة املادًة؛ 
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المموممصمماة   1152ةبسممومملممر  55لممتمماربممخ  
لموميماىمرات (  12) لمككرى المثماومنمة والمخمومسمبمم 

و ولمومنماسملمة ىمكه المككمرى  5621ةبسوملمر  55
األلبوة التج راح علبمتميما 
المميممةبممة وممم الشمميممةاء اممج 
سمملممبممل تمملمملممبممن ا سممتمملممةل 
ليكا الوطمم الم مالمجو لماةر 
السبة الوةبر اليا  األستماك 
وانا يمومار يمممى وسمتموى 
ولر الوكالة الووعويماتمبمة 
لممممممممملممممملممممم اممممج الممممميممممممممممو  
ا  مممتمممومممايمممبمممة واإلنسمممانمممبمممة 
لمممإلممملممماء وممملممماعمممر  يمممممممى 
وسماومما إطممارات ووممويمفممج 
الممموكمممالمممة الممموممموعمممويممماتمممبمممة 
تلسبسا ومنمو لميم  لم ىمومبمة 
ىكا البو  الومصماة  لميمكه 
الككرى التاربخبة لايتلارىا 

إلممةى الممومملممطممات المملممارز  اممج وسممار الممثممور  

المتملمربمربمة الم مزائمربمةو لمبمم اسمتميمرل السمبممة 
المومةبمر الميما  نسملمان ىمكه الموميماىمرات ومنموىمما 
لممم نممميممما  ممماءت كمممرة اممميمممل إلاشمممال ومممخمممطمممط 

ا ستيوار الفرنسج للباة  ال نرال ةب ول المكي 

كام بية  وم ورائو إلى الملمعماء يمممى ىموبمة 
الشميممن الم ممزائممري و ميممل المم مزائممر قممطميممة وممم 
ارنساو لبعب  السبة الوةبر الميما  نم إصمرار 
الشين ال زائري لفعل ةىاء 
ولنكة قاة  الثور  ةاميميم  إلمى 
تمممنممميمممبممم  وممميممماىمممرات سمممممممومممبمممة 
شومت وختم  ننملماء الموطمم 
طاللوا ابيما لما سمتملمةل المتما  
لممممممممممم مممممزائمممممرو إ  نم اشمممممل 
ا ستيوار كوا بعب  السمبمة 
المموممةبممر المميمما  كمميمماةتممو بمم ممةر 
لممالشمميممن المم ممزائممري وبمملممصممة 
اليةبة وم اللتمى المكبمم نملمم 
وةبنوم لي  لنيوة ا ستلةل؛

واج ختا  ىكه الولماعمر   
وقمم  المم مموممبمما تممرلممومما يمممممى 

 .شيةاء الثور 
ه لمجد جالخ جد لش دائ   **

 **األبرار جدامت الجزائر حرة مستق  
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للمعمور كمالميماة    2102102102نوا  مسات ا ستواع الثانبة اكانت لتاربخ 
وخالمر لملمم (  10)وةراء الوخالر ورسساء الفرن الونتوبة لياو والولةر  ل رلية 

 :وىج كل وم
 وخلر ا قتصاة والتنوبة وم  اوية يلة الرلوام وبر  ل ابة؛ 
  وخلر التمطملمبملمات المكمومبمة امج الميمممو  ا قمتمصماةبمة والمومالمبمة ومم  ماوميمة

 قاصةي ورلاح لورقمة؛
  وخلر الةراسات الم وبة ووخلر التطلبلات النفمسمبمة والمتمرلموبمة ومم  ماوميمة

 .11و 15قسنطبنة 

تولى السبة الوةبر اليا  األسمتماك ومانما يمومار رئماسمة  مممسمات ا سمتموماع    
ولوساية  السبة تووج كىملمج ومةبمر إةار  وتموموبمل الململمم الميمممومج لمالمومةبمربمة 
طمارات الموكمالمة  الياوة لمللم اليموج والتطوبر التكنولو جو ونساتمك  خملمراءو وار
الووعوياتبة الوكمفبم لإةار  ووتالميمة ومخمالمر الململمم؛ وقمة يمرامت الم مممسمات  
وقتا وطو  اج ا ستواع إلى وةراء الوخالر ورسساء الفرن الومنمتمومبمة لميما امبموما 
بخص لصبمة النشاطات الللثبة المومنم مز  و مبمر المومنم مز و ونبعما وما بمتميمممن  
لالتووبل التج كانت إلةى الوسائل الياوة التج تمومت إثمارتميماو لماإلعماامة إلمى 

 .التيرل إلى وس لة الوشاربا كات الصةى ا  توايج وا قتصاةي

لممموكمالمة الموموعمويماتمبمة لممململمم امج الميمممو  في إطار المهام المسندة   
ا  توايبة واإلنسانبةو تتواصل يومبة تنيبم   مممسمات ا سمتموماع لمالمنمسملمة 
لو ووية وم وخالر الللم اج وبةام اليمو  ا  توايبة واإلنسمانمبمة يمممى 

و والمتمج يمرامت ىمكه 11وستوى ولر الوكالة الووعوياتبة ل ماوميمة الملمممبمة 
الور  تزابةا نسلبا اج يةة الوخالر ولارنة ليةة الوخالر التمج تم  ا سمتموماع 

 : إلبيا اج نول  مسة؛ وقة توت لرو ة  مسات ا ستواع كوا بمج
لملمعمور ومةراء  12102 100 22 مسات ا ستواع األولى كانت لتاربخ 

ومخمالمر لملمم (  10) الوخالر ورسساء الفرن الونتوبة لياو والولمةر  لم رلميمة 
 :وىج كل وم

  وخلر لوار الةبانات واللعارات اج لول الللر المومتموسمط وومخملمر
 و تطلبلاتيا وم  اوية نلو لكر لملابة لتموسام؛..الفنووبنولو با

 تملمممبمل :  وخملمر الموقمابمة واألر منموومبما والمتملماطما المتمخمصمصمج لممململمم
 11الخطانو تيمبوبة الم ات والتةخمل المثملماامج ومم  ماوميمة الم مزائمر 

 .لوزربية
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ع البحثُة ذات الصدى الاجتماعي والاقتصادي -5  إلاشساف على عملُة متابعة مجموعة من املشاَز

فس ذدت الذمذديذريذ  الذعذ مذ  لذ ذبذحذث الذعذ ذمذ   
جالتطجير التا جلجج  إل  الجا ل  الذمذجرذج ذ تذيذ  
ل بحث ه  الع ج  اطجتم  ي  جاإل سذ  ذيذ  مذ ذمذ  
اإلشذراف  ذذ ذ   ذمذذ ذيذذ  مذذتذ بذذعذ  مذجذذمذج ذذ  مذذ  
الذذمذذشذذ ريذذع الذذبذذحذذثذذيذذ  ذات النذذدل اطجذذتذذمذذ  ذذ  
جاطقتن دي  جبطبيع  الح و ت ب المرتبط  بمج و 
:  تخنن    حيث تقدر هذ  المش ريع البحثي  بذذ

مشذرج ذذ   تذ  تذقذذديذذمذ ذذ  مذذ  طذرف هذذر  (  22) 
البحث الم تمي  لمخ بر البحث الت بع  لذمذخذتذ ذف 
مسسس ت التع ي  جالتاجي  الع لييذ   ذبذر ف ذحذ ا 
الجط   اج مع  فبج بار ب ق يد ت مس    جج معذ  
فحمد دراي  فدرار  جالمراز الج مع   جر الذبذشذيذر 

 12  جج مع  الذجذزائذر12البيض  جج مع  جهرا 
جج مع  حسذيذبذ  بذ  بذج ذ ذ  الشذ ذف  ججذ مذعذ  

ججذذ مذذعذذ  مذحذذمذذد لذذمذيذذ  دبذذ دذذيذذ   10قسذ ذذطذذيذذ ذذ 
  ججذ مذعذ  12ج 10  جج مع  ب تذ ذ  12سطيف

 . محمد خيرر بسارة
تمحجرت هذ  المش ريع البحثي  المقدم  مذ   

طرف هر  الذبذحذث حذجو  ذدة مذجارذيذع جذديذرة 
ب لبحث جذات الندل اطجتذمذ  ذ  جاطقذتذنذ دي  
ج ع   بذذلذب ف ذ ذ   ذبذ رة  ذ  مذجارذيذع تذعذ لذظ 
البعض م  اإلشا لي ت المرتبط  ب لجاقع المعيذش 
ه  ميدا  الع ج  اطجتم  ذيذ  جاإل سذ  ذيذ   هذ ذ  
بذلب ت ت  اذ سذتذجذ بذ  لذ ذتذحذجطت الذتذ  يذعذرهذ ذ  
المجتمع بارض ه   جتذحذديذد جتذحذ ذيذو األ ذظذمذ  
جالمع يير جالقي  جالظجاهر الت  تتحا  هي    جم  

 :بي     ذار     سبيو المث و م  يتع   بذ
   مجرجع العمذ لذ  اإلهذريذقذيذ  الذتذ  تسذتذد ذ

الذذدراسذذ  جالذذبذذحذذث مذذ  فجذذو الذذجقذذجف  ذذ ذذ  
ا عا س ت ذ   سذجاا السذ ذبذيذ  فج اإليذجذ بذيذ   

جمدل ت ثير ه      جاقع سج  العمو داخذو 
 الجزائر 

  إن ح  ظ   الجم  ذ ت الذمذحذ ذيذ  اذمذجرذجع
يتع   بدراس  مذيذدا ذيذ   ذ ذ  مسذتذجل جطيذ  
فدرار  مذذ  خذذ و الذذتذذراذذيذذز  ذذ ذذ  األهذذداف 
اطقتن دي  ل    هيم  يخص دجره  ه  إحذيذ ا 
مجارده  اطقتنذ ديذ   ذ ذ  مسذتذجل إقذ ذيذمذ ذ  
ألجو استخدام   جاستذثذمذ رهذ  الذمذثذ لذ   ذ ذ  
مستجل جميع جحدات   جبم  يذحذقذ  الذتذ ذمذيذ  

 اطقتن دي  
   مذذجرذذجع الذذمذذ ذذ جلذذ  النذذ ذذ  ذذيذذ  بذذ لذذ ذذسذذبذذ

ل مسسس ت الناذيذرة جالذمذتذجسذطذ  بذ لذجذ ذجب 
الجزائري ادراسذ   ذ ذ  مسذتذجل جطيذ  فدرار  
جذلب م  خ و التعريف بشستراتجي  المذ ذ جلذ  

 الن   ي  ب لم طق  
   فهمي  استخدا  الط ق  المتذجذددة هذ  تذ ذمذيذ

تج رة المق ير  بي  دجو السذ حذو اإلهذريذقذ  
لذتذحذقذيذ  الذتذ ذمذيذ  الذمذحذ ذيذ  ( م ل  جال يجر)

المستدام   جذلب م  خ و تقيي  السذيذ سذ ت 
الت  تتب  ه  الجزائر ه  إطذ ر د ذ  جتذ ذشذيذط 
تج رة المق يرذ  الذحذدجديذ  اذقذجة مذسثذرة هذ  

 التج رة الخ رجي  الجزائري  
   مذذجرذذجع تذذبذذيذذيذذض األمذذجاو اذذجذذريذذمذذ  لذذ ذذ

ا عاذ سذ ت خذطذيذرة  ذ ذ  اطقذتذنذ د الذجطذ ذ  
جاسذذتذذقذذرار الذذدجلذذ  الذذجذذزائذذريذذ   حذذيذذث يذذ ذذدف 
المجرجع إل  البحث    الجس ئو جاإلجرااات 
الجط ي  جالدجلذيذ  لذمذاذ هذحذ  هذذ  الذجذريذمذ   
جبذيذ   مذدل  ذجذ  ذ  السذيذ سذ  اطقذتذنذ ديذذ  
جالق  ذج ذيذ  جاذذا األمذ ذيذ  الذمذتذخذذة هذ  هذذا 

 اإلط ر 

   ال جرة دير الشر ذيذ  اذمذجرذجع يذ ذدف إلذ
رس ا اآلليذ ت  مراجع  تدا ي ت هذ  الظ هرة جا 

 ..الق  ج ي  ل حد م   
لإلش رة إ  جميذع هذذ  الذمذشذ ريذع الذبذحذثذيذ   

خرعت لدراس  مسبق  م  طرف خبراا مختني  
ذجي خبرة جا ذ اة  ذ لذيذ   اذمذرحذ ذ  فجلذيذ  قذبذو 
البدا ه   م ي  إ ج زه   جبعد الذمذجاهذقذ   ذ ذيذ ذ  
هش    ستست يد ا    م  دذ ف مذ لذ  هذ  إطذ ر 
مذذيذذزا ذذيذذ  النذذ ذذدج  الذذجطذذ ذذ  لذذ ذذبذذحذذث الذذعذذ ذذمذذ  

(FNRSDT) 2102جالتطجير التا جلجج  لس   
  جذلب ه  إط ر د   الدجل  لأل شط  الذمذتذعذ ذقذ  
ب لبحث الع م  جالتطجير التاذ ذجلذججذ  جهذقذ  لذمذ  

 01الذمذسرخ هذ   20-02ج ا ب  الق  ج  رق  
  المتع   بذ لذقذ  ذج  الذتذججذيذ ذ  2102ديسمبر 

 .حجو البحث الع م  جالتطجير التا جلجج 
م  ه   ي ت  دجر الجا ل  المجرج  تذيذ  هذ   

تتبع جميع هذ  الذمذشذ ريذع الذبذحذثذيذ  مذ  خذ و 
مراهق  جتججي  البذ حذثذيذ  جتذقذديذ  لذ ذ  مذخذتذ ذف 
المع جم ت الم  سب  جالتس يذ ت الذتذ  تذمذاذ ذ ذ  
م  إ ج ز بحجث  ذ ذمذيذ  فنذ ذيذ  تذاذج  مذ ذيذدة 

 .ل ب حثي  ف  س   جالع   جالمجتمع
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الذذ ذشذرة اإلخذذذب ري  ل ذجاذ لذ  الذمذذذجرذج ذ تذيذ  ل ذبذحث هذ  الع ج  
 -اطجذذذتذذمذ  ذذيذذ  جاإل ذذسذ  ذيذ 

 الع رج  12ج مع  الب يدة
 

 :اإلشراف
 المذذذديذذذذذذذذذذذر الع   

 األسذذذذذذذذت ذ م  ع  م ر
 اإل داد جاإلخراج

 األست ذ ب  سديرة ج جو
 رئيس قس  الع ق ت الدجلي  

 جاطتن و جاإل   

 ل تن و ب  
 :ه اس1ه تف

00100 11 22 122 
 :البريد اطلاترج  
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