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 عروض ملجال

عن جامعة باجي  مجلة التواصل في العلوم إلانسانية والاجتماعية،
 .5102ديسمبر  ،44العدد  الجزائر،، عنابة -مختار

مً مجلت جىاصل الصادسة عً حامعت باجي مخخاس مجمىعت  44 ً العذدجظم  

ملاال ( 91)الذساظاث في العلىم إلاوعاهُت والاحخماعُت حععت عشش البدىر و  مً

 .ظخت مداوس مىصعت على الفشوعُت غخين العشبُت و لبال

ً زالر ملاالث جظم، وكذ علم الىفغو الخعلُم خصص املدىس ألاول للتربُت و 

خعين أخمذ عبذ الفخاح أبشص غت الفشوعُت. في البذاًت، لبال ملاال باللغت العشبُت و 

ت املكاهُت و كذسة مدمذ  د الزاكشة العاملت بملُاط ظخاهفىس اخخباساث املعالجت البصٍش

 الاخخُاحاث( على الدشخُص الفاسق بين فئاث روي بُيُه للزكاء )اليسخت الخلُجُت

ال  صفاث املششف التربىي  الحعين كشظاط جىاول  كماالخاصت،  على املعخىي الفع 

ين الشخص ي والعالئلي العلمي واملع ش املعلمين، وفي مً وحهت هظشفي وعلى املعخٍى

يذ هادًت بً ًحي ظُاق املدىس هفعه،   ُ أهمُت املعلىماث العلمُت والخلىُت لذي ب

تس هُئت الخذَسغ ودو  في البدث  اظخخذامها مجاالثوكزلك ، ها في العملُت التربٍى

 العلمي .

 في املجلت فلذ ا املدىس الثاوي أم  
 
  خ

، الاحخماعُتالخىمُت ص ملىاطُع الصحت و ص 

 عت الخعلُمُت دوس املؤظامللترح مً طشف صلُدت حفال عالج امللال  وكذ

املخبعت في رلك مً أحل جىمُت  الاظتراجُجُاثفي الخثلُف الصحي وجطشق لعشض 

اهمً ظخعشض كل امً حهخه  .املجخمع همارج ظمُت الضاحي ا عض الذًً بىدس ٍو

مجخمعاث مخلذمت ظت ااهطالكا مً دس مجخمعُت للكُفُاث التي ًخطط بها للصحت 

هزا املدىس على  مًخش ملال آ ث مىيرة طهشاوي فيسكض  مً حهتها .هامُتأخشي و 

 . مً عىامل الخىمُتعامال  باعخباسهالىكف في البلذان إلاظالمُت 

امللال  ففيالخىظُم. مً املجلت هفعها ملىاطُع العمل و ص املدىس الثالث خص  و 

جمكين  اظتراجُجُتإلى أهمُت فلت عِعاوي مشاد بىمىلاس و جطشق كل مً  ألاول 

حالل  خين اظخعشضفي ، الفاعلُتاسة وأزشه في جدلُم الكفاءة و العاملين في إلاد
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كً اللُاد الذًً بىعطُط ت ودوسها ألاظالُب التي جم  ة مً الخأزير في مىاسدها البشٍش

ظعاد ملذم مً حامعت  لُم ألاهذاف املشحىة، وعالجذجدكعب حعاونها مً أحل في 

 العالكت بين املىاخ الخىظُمي العائذ مً خاللها هخائج دساظت مُذاهُت أبشصث  عىابت

غت لا امللاالث بالأم   .لألظخار الجامعيالخىظُمي  بااللتزامفي حامعت كاملت وعالكخه 

الاهذماج العىظُىمنهي لزوي إلاعاكت إلشكالُت منى عخُم  لذ جطشكذالفشوعُت ف

 وخلصذ الباخثت لظشوسة اظخدذار ،والزي ٌعىدها الكثير مً املعىكاثالزهىُت 

دت و  لها،  الاحخماعُتاملشافلت طشوسة املخابعت املهىُت و مىاصب جخالءم مع هزه الشٍش

ا جطبُلها في  فُبرص دوس املشافلت وكُفُتكل مً أميرة علىي ودلُلت غشوبت  ملال أم 

ضها ،كما جطشق و في جىمُت املهاساث املؤظعت و  .لى وطعُت املشافلت في الجضائشإحعٍض

الباخثخان ملُكت  بدُث جىاولذ الاجصالكظاًا مً املجلت عالج املدىس الشابع 

إطاس ملاسهخه باإلعالم الجذًذ في إشكالُاث جشجبط باإلعالم علُلت خباب العافشي و 

ودوس مىظىمت أهمُت الخغُير الخىظُمي و خفصت كىبُبي  ذحوضأكما  ،الكالظُكي

جطشق بللاظم هزا املدىس  مً آخش ملالفي و .بمخخلف أظالُبها في إهجاخه الاجصال

البرا ق ومىبر الخىخُذ في  امىكعخصىصا إلاظالمُت  إلالكتروهُتاملىاكع شابي إلى دوس 

  .ى املغاالة والخطش ف في املماسظاث الذًيُتلإالنزوع 

خُتللشخصُاث و خامغ الاملدىس ص وخص    مً خالل امللالف .املىاكف الخاٍس

ووصهه  إًذًشالشهُذ عِعاث مدمىد أًذ مذوس بمعاس ومصير املىاطل و  ألاول عش ف

ت ٍش بذٌع الضمان خىسي  كذمكما  .في الحشكخين الىطىُت والعمالُت والثىسة الخدٍش

العشبي إلاظالمي طمً ظُاق مً الترار  دى ممىكف املفكش املصشي صكي هجُب مد

التي شهذهما العاملين  الخدىالثورلك عبر مخخلف الخغيراث و الحذازت ت الترار و لمشك

 .إلاظالميالعشبي و

مً خالله جىاول وكذ العمشان ص للبِئت و خص  فلذ  مً هزا العذد ا آخش مدىس م  أ

ش وظائل هلل بذًلت في ظل حمُلت سواق الباخثان وعُمت شُخ و  مىطىع جطٍى

 في الىظط الحظشي  اهدششثالعلبُت لىظائل الىلل الفشدًت التي  الاوعكاظاث

 .في مذًىت عىابت

  هند بوعقادة


