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 ، (ISSRA)رئازFGا نع ةيعامتجالا مولعلا 89 ثاحبالا د3عم لمع" ،¨§¦اقلا ناني| ن�ت و رك�وب لمأ ،ن�ت�رئازج ن�تباش ن�تثحاب فارشا تحت

 :ª9 ةيس©ئرلا ھفاد|أ لقتسم ثاحبأ زكرمك

 .ةرصاعملا رئازG¯ل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا بناوFGا فلتخم لوح ة�رظنلاو ةيقي�»مالا تاساردلا عمجو جاتنإ -1

 ةيلودلا ةيميدا²ألا ةحاسلا jkع ن��رئازFGا ن�ثحابلا نم ديدج ليج ةيقرت كلذكو ةيل�±ا ةيثحبلا تاردقلا ز�زع� 89 ةم|اسملا -2

 فلتخم نم ن�صصختملاو ،صا¸Fا عاطقلا نم ن�لعافلاو ماعلا رارقلا عانصو ¨¶لعلا عمتG±ا دارفأ ن�ب راو�Fاو ��كفتلل ءاضف قلخ -3

 ..ي/دملا عمتG±ا 89 ن�لعافلاو ةين3ملا تايفل¸Fا

 متت ةطش/ألا هذ| .ةي¼�و�ت تاشروو تاودنلاو ةريدتسملا دئاوملاو ثحب قرف ميظنتو تاساردلاو تاليلحتلا رش/ د3عملا ةطش/أ لمش�

 ةم�رك ،س�ر�ور وي| ن�خرؤملا لثم ةيعامتجالا مولعلا تاصصخت فلتخم نم رئازFGا لوح ءا�»خ نم نو�م ¨¶لع سلجم فارشا تحت

 و دوحوم بو|وملا ن�يداصتقالا ،زلفنراو ليبازيÄو شودمح تيآ سÀرد  از�ول و ةسÀوع ديشر ةسايسلا ءاملع ،اروتس ن�ماجنب و شÀريد

     .È§Éوم جاح ةب©تر ،نزرتو ناثانوج ،لوتبم دمحم ،قيدصوأ ةمطاف لثم ايجولو�و�¡نالا و عامتجالا ءاملع كلذك و  ،¨§Æفح بيطلا

 فلتخم 89 نو²راشملا نوثحابلا م|اس" .ن�رئاز ن�ثحا�و ن�كراشم ن�ثحاب رئازFGا نع ةيعامتجالا مولعلا 89 ثاحبالا د3عم لبقتس"

 ةدمل د3عملا نم معدب ،نورئازلا نوثحابلا موقي .مËzاحبأب ةقلعتم ثادحأ ميظنتو ليلاحت رش/ لالخ نم مظتنم ل�ش� ةطش/ألا

. ا3جئاتن رش/ عم ةينواع� و ةيقي�»ما ثوحب ءارجإب ،ر3شأ ةتس  

"ÌGا نع ةيعامتجالا مولعلا 89 ثاحبألا د3عم عFGرئاز )ISSRA( قم ��بك ل�ش�Íن�ثحابلل ثادحأ ميظنت وأ تالاقملا وأ ثوحبلا تاح� 
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 تم اطالق معھد االبحاث في العلوم االجتماعیة عن الجزائر رسمیا في جوان2021،  یھدف ھذا المعھد إلى إنتاج أجندة بحثیة
 جدیدة لفھم التغییرات الجاریة في الجزائر بشكل أفضل. وھو منصة ثالثیة اللغة (اإلنجلیزیة والعربیة والفرنسیة) ومتعددة

 التخصصات. یسعى المعھد الى ترقیة وتعزیز  الحوار بین علم االجتماع، علم السیاسة، االقتصاد، التاریخ، و كذلك
 .االنثروبولوجیا




