
 

 

  

في ت بحیة تأسسر رغیومستقلة دة، یدقلیمیة جإمة ظالجتماعیة منوم ابي للعلرلعس المجلإن ا

لى دف إي تھوھ. وزراءلس امجلن عدر صاوم سرمب جوبم، 2011عام جنبیة أكجمعیة ن لبنا

 هطنشاس لمجلدأ ابد قو. بیةرلعاقة طلمنافة في رلمعج انتاوإالجتماعیة وم العلث ابحاز أیزتع

  . روتبیب مكتح فتتاامع ن مزابالت، 2013م عاه اقتل طبكامل صبح یعم، وأ2012عام 

وم بي للعلرلعس اللمجلدة  ئرالت اعارولمشو أحد افھ، إلجتماعیةوم ابي للعلرلعد اصرلماما أ

الجتماعیة في وم الصلة بالعلث ذات األبحاك امسلد ومشھم تقییوبمسح عنى یو. الجتماعیةا

سة درابد صرلموم ایقو. ضیعھاوامولناشئة ث البحدات اجنألى متابعة إاإلضافة ب، بیةرلعدان البلا

ص خصائدرات ولقوارد والمت واسساؤلمث احین فة مرلمعج المتعلقة بإنتاالتحتیة البنى م امعال

بیة على رلعاالجتماعیة وم العلدرة اقد صربوم كما یق. قةطلمناالجتماعیة في وم العلت امجتمعا

ن لالعبیل والمجاھذا امة دخل جن أمو .ملعاش النقاوالعالمیة االجتماعیة وم العلاعلى ر لتأثیا

ت بیاناد عواقر اإطلتي یجمعھا في ت البیاناف ابي بتكییرلعد اصرلموم اسیقل، فضل أفیھ بشك

ورات لمنشج انتاإبغیة رة ألخیل ھذه الى تحلیإباإلضافة وم، للعمتاحة مث ونیة قابلة للبحرولكتإ

  . لصلةذات ا

وم بي للعلرلعد اصرلمت امنتجارز بد أول وأح، أبیةرلعاالجتماعیة وم العلر ایرتقق الإطنا ریسو

لصلة ث ذات األبحااضع ول ویتنان، وسنتْیل كرة مدر یصور منشن عرة عبا، وھو الجتماعیةا

ل لى تحلیإبیة رلعاالجتماعیة وم العلر ایرتقد یستنو. بیةرلعاقة طلمناالجتماعیة في وم ابالعل

قابال والجتماعیة تحلیال منھجیا وم ابي للعلرلعد اصرلمل اخالن جمعھا مم لتي یتت اماولمعلا

  . لغایةذه الھا خصیصت خلفیة كتبن أوراق فضال عس، للقیا

 

 



 

 

 

لعامة والعلمیة ط اساوألاالجتماعیة في وم العلور احضل شكاد أصرلى ول إألر ایرلتقدف ایھو

ل سائ، وونيدلمالمجتمع ث، والبحز اكرامت، ولجامعاك الذبما في ، بيرلعم العالالمختلفة في ا

م یقی، والجتماعیةوم العلور احضق اطشامال لنا مسحر یرلتقر افوی، لغایةذه الھو. مإلعالا

على رت مؤخرا ثألتي الھامة وء املتغTات اعلى ضما السی، قةطلمناخصائصھا في ومكاناتھا إ

 . ت العربيةلمجتمعاا

الجتماعیة وم العلول احول ألر ایرلتقھذا اقعة ومھذه یفیة رلتعدوات الناسلسلة ن مراد یو

عیة الجتماوم العلم اعدبم یھتل من لكرة فومت ةّ یظرنة وعملیداة لالحقة كأر ایرلتقاوابیة رلعا

ث، لبحز اكرامدراء مم، ونفسھع أالجتماء اعلماك لذبما في ، بيرلعم العالاا في رھیطوتو

ر یطولتث والبحل العاملة في مجاالمانحة ت الجھا، وامیةولحكر اغیت ماظلمنت، والجامعاوا

الجتماعیة في وم العلدور ابة لمھتمالثقافیة ت الكیانان افضال ع، الجتماعیةوم الصلة بالعلذات ا

  . ملعال اقلحا

داب آلا ، وذلك بكلية2016ماي  23ر يوم اإلثن�  یرلتقق االطلمتعلقة بإدوة الناتنعقد و 

ل ستقبال احف عقبهای، رھظلد ابعن م السادسةو لثالثة الساعة ن ابیبالرباط،   إلنسانیةوم العلوا

بي رلعاللمجلس م لعار ایدلما ، أوال،نناوفسیك، ة املجلسجھن من ثادلمتحاما أ. دوةلنء انتھاد ابع

كc سيتم  .بامیةد محم ، األستاذ محمدریرلتقف الؤمثانيا، ، و شاميي ستنا، الجتماعیةوم اللعل

وم لعلاضع ولى إمیتھ بالنسبة أھعلى ص خال بشكز كیرلتوا ریرلتقاباحث� Bناقشة تكليف 

  .    لمستقبلیةث البحدات اجند أیدتحرب ولمغاالجتماعیة في ا

شاميي ستنا.د   
الجتماعیةوم ابي للعلرلعس المجلم اعار یدم    

 


