
  عـة المراجــقائم
  

  
I - الموسوعات و المعاجــم:  
  .1994.بیروت.3.ط. دار صادر .لسان العرب .ابن منظور  -] 1[
  .1999.لبنان .الدار العربیة للموسوعات .موسوعة علم االجتماع .حسان محمد الحسنإ  -] 2[
. الجامعیةدیوان المطبوعات .سلیم حداد :ترجمة .المعجم النقدي لعلم االجتماع .بوریكو.ف ،بورون.ر  -] 3[

  .1986.الجزائر
  . 1997.المملكة العربیة السعودیة.مكتبة الشقري .مصطلحات علم االجتماع .سمیرة أحمد السید -] 4[
مكتبة  .مصطلحات و مفاهیم إنجلیزیة في الخدمة االجتماعیة .محمد نیازي ،عبد الحمید بن طاش -] 5[

  .2000.العبیكان
  .1995.بیروت..3.ط.والنشر العربیة للدراسات ةسالمؤس.4.ج .موسوعة السیاسة. عبد الوهاب الكیالي -] 6[
  ). ت.د.(بیروت.دار العلم للمالیین .معجم علم النفس .فاخر عاقل -] 7[
  .1994. دار الفكر للطباعة للنشر و التوزیع. 04مجلد رقم  .تاج العروس .محب الدین أبي فیض -] 8[

  
II-الكتـــب:  

ـــــــــــدقاق -] 1[ ـــــــــــة .ابـــــــــــراهیم ال ـــــــــــي األرض المحتل ـــــــــــة للدراســـــــــــاتالمؤس.2.ط .مشـــــــــــكلة الســـــــــــكن ف    ســـــــــــة العربی
  .1981.بیروت.و النشر

  .1999عمان .دار الثقافة للنشر و التوزیع .إجراءات مالحقة األحداث الجانحین .إبراهیم حرب محیسن -] 2[
  .1999 .دار الشروق للنشر و التوزیع. مقدمة في علم االجتماع .ابراهیم عثمان -] 3[
. في علم اإلجتماع الحضري دراسة نظریة: دنالتطویر الحضري و المناطق المتخلفة بالم. أحمد بوذراع  -] 4[

  .)ت.د.(الجزائر. مركز منشورات جامعة باتنة
أكادیمیة نایف العربیة للعلوم  .عالقة البطالة بالجریمة واالنحراف في الوطن العربي .أحمد حویتي و آخرون -] 5[

  .1998 .)ب.د(. مركز الدراسات و البحوث.األمنیة
 .الجامعیة دیوان المطبوعات.2.ط .م اإلجرام و علم العقابموجز في عل .إسحاق إبراهیم منصور -] 6[

  1991.الجزائر
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دار  .مركز بن خلدون للدراسات اإلنمائیة .الفقر و األزمة االقتصادیة .محسن یوسف، إسماعیل سراج الدین -] 7[
  .1989.اإلسكندریة.األمین للنشر و التوزیع

 .الجزائر .دیوان المطبوعات الجامعیة.المعرفةسلسلة . في سوسیولوجیة التنمیة .علي غربي ،إسماعیل قیرة -] 8[
  )ت.د(

  .)ت.د).(ب.د.(الدار الجامعیة للطباعة و النشر .علم االجتماع الجنائي .أكرم نشأة ابراهیم -] 9[
 .بغداد .سلسلة المائة كتاب.حمدي حمید یوسف:ترجمة . مدخل لسوسیولوجیة التنمیة .أندرو ویبستر -] 10[

1986.  
سلسلة عالم  .ترجمة محمد حسین غلوم . من بارسونز إلى هابرماس :ةالنظریة االجتماعی .أیان كریب -] 11[

  .1999.الكویت.244العدد .شهریة .المعرفة
 .دیوان المطبوعات الجامعیة.2.ج .أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه اإلسالمي .بلحاج العربي -] 12[

  .1996 .الجزائر
  ).ت.د.(بیروت .نشورات عویداتدار الم.انطوان عبده :ترجمة .الطفولة الجانحة .جان شازال -] 13[
 ).ت.د).(ب.د.(2.ط.عالم الكتب .الصحة النفسیة و طرق العالج .حامد عبد السالم زهران -] 14[

المكتب العلمي  .دراسة في علم االجتماع الحضري: مشكالت المدینة .حسین عبد الحمید أحمد  رشوان -] 15[
 .1997.اإلسكندریة .للكمبیوتر و النشر و التوزیع

  ..)ت.د. (دیوان المطبوعات الجامعیة . اإلجتماعي البحثمحاضرات في منهجیة  .صاریر اهللا عخ -] 16[
   .مطبعة دار هومه. تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة. رشید زرواتي -] 17[

  .2002الجزائر 
لوضع اشكالیة ا:المتضمنات االقتصادیة لألمن الغذائي و الفقر في الوطن العربي .سالم توفیق النجفي -] 18[

  .1999.بغداد.بیت الحكمة . الراهن و مأزق المستقبل
  .2000.القاهرة.دار المعرفة الجامعیة .علم اجتماع القانون. حسن محمد حسن، سامیة محمد جابر -] 19[
  .1982.مصر.دار المعارف . النظریة االجتماعیة و دراسة االسرة .سامیة مصطفى الخشاب -] 20[
  .2002. القاهرة.مطبعة النیل.2.ط .جتماع المعاصرنظرة في علم اال .سلوى عبد الحمید الخطیب -] 21[
   .دراسات معاصرة في سیكولوجیة الطفولة و المراهقة .محمد بیومي حسن، سمیرة محمد شند -] 22[

  .2000.القاهرة.مكتبة زهراء الشرق
   .مشكالت و تطبیقات: علم االجتماع الحضري بین النظریة و التطبیق .سید عبد العاطي -] 23[

  .2002.الغسكندریة.دار المعرفة الجامعیة
 . 1999. اإلسكندریة. مكتبة اإلشعاع. األنماط و التكلفة: اإلنحراف اإلجتماعي. السید علي شتا -] 24[

  .1993. اإلسكندریة. مؤسسة شباب الجامعة. نظریة علم اإلجتماع .–––––––– -] 25[



 قائمـة المراجع                           

عید حسني س: ترجمة . مشكالتها اسبابها و طرق عالجها:سیكولوجیة الطفولة و المراهقة .شیفر ویلمان -] 26[
  .1999).ب.د.(مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع.العزة

منشورات جامعة  .قضایا علم االجتماع و األنثروبولوجیة .زینب محمد علي زهري، صالح علي الزین -] 27[
  .1995. لیبیا.بنغازي  .یونس

 .غریب دار .النظریة المعاصرة في علم االجتماع .كمال عبد الحمید الزیات ،طلعت ابراهیم لطفي -] 28[
  .1999.القاهرة

  دار األمین للنشر  .العنف السیاسي في الجزائر و أزمة التحول الدیمقراطي .عبد الباسط دردور -] 29[
  .1996.القاهرة.و التوزیع

   .مصطلحات و مفاهیم أنجلیزیة في الخدمة االجتماعیة. محمد نیازي ،عبد الحمید بن طاش -] 30[
  .2000).ب.د.(مكتبة العبیكان

  .2001.اإلسكندریة.لجامعیةا المكتبة.الصحة النفسیة و سیكولوجیة الشخصیة .ذليعبد الحمید محمد شا -] 31[
  .1984.بیروت.درا النهضة العربیة .سیكولوجیة الجنوح .عبد الرحمان العیسوي -] 32[
 .مركز دراسات الوحدة العربیة .الفقر و توزیع الدخل في الوطن العربي .عبد الرزاق الفارس -] 33[

  .2001.بیروت
  .الدار العربیة للعلوم .سیكولوجیة الطفولة و المراهقة و حقائقهما األساسیة . يعبد العلي الجسمان -] 34[

  .1999.بیروت.دار النهضة العربیة
 .دار الفكر اللبناني .ظواهر المراهقة و خفایاها:التحلیل النفسي للمراهقة .عبد الغني الدیدي  -] 35[

  .1995.بیروت
  .1999.بیروت.دار النهضة العربیة .ینة العربیةسرة المتغیرة في مجتمع المدألا .عبد القادر القصیر -] 36[
  . 1988 .الكویت. منشورات ذات السالسل. سیكولوجیة االرهاب و جرائم العنف .عزت السید اسماعیل -] 37[
دراسة میدانیة :االجتماعیة على الشباب- األحیاء غیر المخططة و انعكاساتها النفسیة .علي بوعناقة -] 38[

  .1987.الجزائر . دیوان المطبوعات الجامعیة .مقارنة
 .القاهرة. دار الفجر للنشر و التوزیع .تنمیة المجتمع من التحدیث إلى العولمة .علي غربي و آخرون -] 39[

2003.  
. دراسة في علم االجتماع المقارن: جنوح األحداث و التغیر االجتماعي في الجزائر المعاصر .علي مانع  -] 40[

 ).ت.د.(الجزائر. دیوان المطبوعات الجامعیة

  .1996.الجزائر .دیوان المطبوعات الجامعیة .نتائج دراسة میدانیة: امل جنوح األحداث في الجزائرعو  .ــــ -] 41[
  المؤسسة الجامعیة للدراسات  .عوامل االنحراف، المسؤولیة الجزائیة، التدابیر .علي محمد جعفر -] 42[

  .1984.بیروت .و النشر و التوزیع
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. المعهد العالمي للفكر اإلسالمي. د زهیر السمهوريمحم:ترجمة .اإلسالم و التحدي االقتصادي .اعمر شبر  -] 43[
  .1996.أ.م.و

 .القاهرة. دار األمین للطباعة و النشر .سوسیولوجیة التمرد و الدیمقراطیة في الجزائر .عنصر العیاشي -] 44[
1999.  

  ).ت.د.(بیروت .دار العلم للمالیین .معجم علم النفس .فاخر عاقل -] 45[
  .2000.اإلسكندریة.المكتبة الجامعیة .كولوجیةالصحة النفسیة و السی .جبل محمد فوزي -] 46[
دراسة خاصة . تحقیق اإلستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق: الجزائر. كریم النشاشیبي و آخرون -] 47[

  .1998. بصندوق النقد الدولي
  .1998.اإلسكندریة.دار المعرفة الجامعیة .علم االجتماع التطبیقي .محمد الجوهري -] 48[
 .للمطبوعات دار التعارف.2.ط .ظل الراسمالیة و الماركسیة و اإلسالمالفقراء في  .محمد الغروي -] 49[

  . 1981.بیروت
  ).ت.د. (لبنان.بیروت.3.ط.دار المعرفة .أضرارها و عالجها:دمان المخدراتإ .محمد رفعت -] 50[
 .الحدیث المكتب الجامعي .الرعایة االجتماعیة لألحداث المنحرفین .محمد سالمة محمد غباري -] 51[

  .2002 .اإلسكندریة
 .األزاریطة .الجامعي المكتب .مأساة حضاریة في األلفیة الثالثة:أطفال الشوارع .محمد سید فهمي -] 52[

   2000. اإلسكندریة
  ).ت.د).(ب.د.(مطبعة مخیمر  .الرعایة االجتماعیة لألحداث المنحرفین .محمد طلعت عیسى و آخرون -] 53[
  .1999.اإلسكندریة.یثالمكتب الجامعي الحد .علم اإلجرام .توتة محمد عبد الرحمان أبو -] 54[
  .2000.األردن.دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع .تربیة المراهقین .محمد عبد الرحیم عدس -] 55[
 .الجزائر .المؤسسة الوطنیة للكتب .جنوح األحداث في التشریع الجزائري .محمد عبد القادر قواسمیة -] 56[

1992. 

دار وائل . 2. ط .المراحل و التطبیقاتالقواعد و : منهجیة البحث العلمي. محمد عبیدات و آخرون -] 57[
  .1995. للطباعة و النشر

  .1995.اإلسكندریة.منشأة المعارف . التغیر االجتماعي .محمد عمر الطنوجي -] 58[
 .سكندریةإلا .دار المطبوعات الجامعیة .المرجع في شرح قانون األحداث .محمد معوض عبد التواب -] 59[

1995.  
  .1981).ب.د.(نهضة العربیة للطباعة و النشردار ال .االسرة و مشكالتها .محمود حسن -] 60[
 .بیروت .و النشر دار النهضة العربیة للطباعة .دراسات في علم االجتماع العائلي .مصطفى الخشاب -] 61[

1985.  
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 .1981.بیروت.دار الطلیعة .اجتماعیة-دراسة میدانیة نفسانیة: األحداث الجانحون .مصطفى حجازي -] 62[

 .المركز الثقافي العربي .إلى سیكولوجیة اإلنسان المقهورمدخل  :التخلف االجتماعي .ــــــــ -] 63[
 .2001.المغرب.5.ط

  .1995.بیروت .دار الفكر اللبناني .األحداث الجانحون:تأهیل الطفولة الغیر متكیفة .ــــــــ -] 64[
  .1998.األردن.دار الشرق األدنى .علم المشكالت االجتماعیة .معن خلیل عمر -] 65[
 .المكتب المصري الحدیث للطباعة و النشر .داث و مشكلة العواملانحراف األح .منیر العصرة -] 66[

  .1974.سكندریةإلا
. مطابع أنترناسینال برس.ترجمة محمد مستجیر مصطفى  .عولمة الفقر .میشیل   تشوسودوفیسكي -] 67[

  .2000.أ.م.و
الكتب دار  .1.ج .البناء النظري االجتماعي لعلم االجتماع .محمد عاطف غیث ، نبیل توفیق السمالوطي -] 68[

  ).ت.د.(القاهرة. الجامعیة
  .1985. بیروت.2.ط.مؤسسة الرسالة .الحرمان و التخلف في دیار المسلمین .نبیل صبحي الطویل -] 69[
دار  .النظریة و المنهجیة و التطبیقیة:اإلیدیولوجیا و قضایا علم االجتماع .نبیل محمد توفیق السمالوطي -] 70[

  .1989. اإلسكندریة .المطبوعات الجدیدة للطباعة و النشر و التوزیه
 .1994.بیروت. 10.ط. مؤسسة الرسالة .مشكلة الفقر و كیف عالجها اإلسالم .یوسف القرضاوي -] 71[

 1999.الجزائر.شركة شهاب الجزائر .قانون االجراءات الجزائیة .یوسف دالنده -] 72[

  

III -المجـــالت:  
 

. جامعة منتوري. 3العدد .تماعيمجلة الباحث االج. البلدان النامیة أمام تحدیات الفقر .ابراهیم توهامي -] 1[
  .2001سبتمبر .الجزائر. قسنطینة

مجلة  وسطى جدیدة في الجزائر ةاإلنتقال إلى اقتصاد السوق و فرص ظهور طبق .یباتعكادریس بول -] 2[
  .2001.جامعة منتوري قسنطینة.شهریة. الباحث االجتماعي

 .شهریة. مجلة الباحث االجتماعي. نمجتمع الفقراء و المحرومی: المجتمع العربي اآلخر .اسماعیل قیرة -] 3[
  .2001 .جامعة منتوري قسنطینة

  فصلیة تصدر . مجلة العمل و الحمایة االجتماعیة. الحمایة االجتماعیة إلى أین؟ .إعداد هیئة التحریر -] 4[
  .2001.الجزائر.1العدد .عن وزارة العمل و الحمایة االجتماعیة

  مجلة العمل . قائیة في انتظار تحریك سوق الشغلاجراءات و : التأمین على البطالة .آكلي بركاني -] 5[
  .2001.السنة األولى.1العدد .فصلیة تصدر عن وزارة العمل و الحمایة االجتماعیة. و الحمایة االجتماعیة
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المجلة الدولیة للعلوم .مجتمع االجراء أم مجتمع حقوق اإلنسان: من الفقر إلى الحرمان .بییر ستروبل -] 6[
  .1996یونیو .القاهرة. مركز مطبوعات الیونسكو.148العدد  .االجتماعیة

 .المجلة الدولیة للعلوم االجتماعیة. تحلیل نقدي لثالث دراسات: الفقر في أمریكا الالتینیة .جولیو بولتیفینیك -] 7[
  .1996یونیو .القاهرة. مركز مطبوعات الیونسكو .148العدد 

المجلة الدولیة للعلوم . وق المواطنینتخویل السلطة و حق: إعادة التفكیر في الفقر .جون فرید مان -] 8[
  .1996یونیو .القاهرة. مركز مطبوعات الیونسكو.148العدد .االجتماعیة

مارس  .30المجلد .3العدد .مجلة عالم الفكر. أضواء على ظاهرة عمالة األطفال .سوسن مرقة ،خالد سلیمان -] 9[
2002.  

  .2001.عة منتوري قسنطینةجام.شهریة. مجلة الباحث االجتماعي. عولمة الفقر .علي غربي -] 10[
 .الكویت .161العدد .مجلة ثقافیة شهریة .المشكالت الصحیة في العالم الثالث: أمراض الفقر . فلیب عطیة -] 11[

1991.  
 .451العدد . مجلة العربي. هل یمكن التخلص من الفقر ؟: هدف مازال بعید المنال .محمد الرمیحي -] 12[

  .1996الكویت 
 2001 .مركز دراسات الوحدة العربیة.271العدد .مجلة المستقبل العربي .ین؟أ…الجزائر إلى .محمد المیلي -] 13[

.  
أفریل .5السنة .32العدد .مجلة االصالة الشهریة .مفهوم العدالة االجتماعیة .مولود قاسم نایت بلقاسم -] 14[

1976.  
   .7العدد .مجلة الشرطي. األسباب و العالج: األحداث بین الفراغ و الجریمة. هاني محمد توفیق -] 15[

  .1998نوفمبر  11لسنة ا

  
IV- الرسائـل و األطروحـات الجامعیة:  

معهد علم  .بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر .التفكك األسرى و اثره في انحراف األحداث .بن الشیخ بختيا -] 1[
  .الجزائر.جامعة الجزائر.النفس

 .إعادة التربیة ببئر خادم دراسة میدانیة بمركز: انحراف األحداث و اإلدماج االجتماعي لهم .أحمد بوكابوس -] 2[
  .1987-1986.الجزائر. جامعة الجزائر.معهد علم االجتماع

  رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  .سريألجنوح األحداث و عالقته بالوسط ا .زینب حمیدة بقادة -] 3[
  .1990-1989.الجزائر.جامعة الجزائر.معهد العلوم االجتماعیة .في علم االجتماع

  دورها و عالقتها بظاهرة انحراف األحداث : مؤسسات التنشئة االجتماعیة .محي الدین مختار -] 4[
  .1995.الجزائر. جامعة قسنطینة.معهد علم االجتماع .رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة .في الجزائر
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معهد علم  .رسالة لنیل شهادة الماجستیر .أسسها و طرائق عالجها: ظاهرة انحراف األحداث .نوار الطیب -] 5[
  .1990.الجزائر.جامعة عنابة.االجتماع

  
V-الجرائــــد:  
 30. الجزائر .جریدة الخبر . ارتفاع في اإلنتاج الفالحي و الوضعیة الغذائیة تبقى خطیرة). ك.إ.د( -] 1[

  . 1998نوفمبر
 تفقیربالتوازنات تحققت : الوطني االقتصادي و االجتماعي و حصیلة السداسي األول المجلس). ك.إ.د( -] 2[

  . 1998نوفمبر  30 المؤرخ في. الجزائر .یدة الخبرجر  .الشعب
. الجزائر .جریدة الشروق .واقع األسعار في السوق و كشف الرواتب:الحد األدنى لألجور .آسیا بلعلي -] 3[

  .2002أكتوبر  13 المؤرخ في
فمبر نو  30 المؤرخ في. الجزائر .جریدة الخبر .اتساع الهوة بین األكثر فقرا و األكثر غنى. م.ایوانوغان -] 4[

1998.  
 .البراءة أساتذة عرضة لعنف: في ظل عدم تمكن المدرسة من تبلیغ رسالتها.ز. شارف، ص. بورویلة -] 5[

  . 2003ماي  10 المؤرخ في. الجزائر .جریدة الخبر
  . 2003فیفري  17 المؤرخ في. الجزائر .جریدة الخبر .حدثا متورطا في جرائم القتل 38. ص. بورویلة -] 6[
مارس  20 المؤرخ في. الجزائر .جریدة النصر .ى في الجیوب الفقیرة بعین الدفلىالجرب یتفش.  هـ.جبار  -] 7[

2003.  
 .2002ألف طفل قاصر في سوق اإلجرام سنة  12أكثر من :جرائم األحداث في الجزائر .خولة بومدین -] 8[

  .2003مارس  المؤرخ في).14العدد (. الجزائر .جریدة حوادث الخبر
مالیین بطال و تراجع في المستوى  3:طورة الوضع االجتماعيتقریر الكناس یحذر من خ. ن.صادق -] 9[

  .1999نوفمبر  22 المؤرخ في. الجزائر .جریدة الخبر. المعیشي
 .1998األطفال أكثر عدوانیة و انحرافا بدایة من سنة : عراض تظهر بعد مرور العاصفةاأل. غ.فاروق -] 10[

  .2003ماي  10 المؤرخ في. الجزائر .جریدة الخبر
 .الخبر جریدة .الكناس یدق ناقوس الخطر:في تقریر حول وضعیة الشباب و ظاهرة االنحراف .غ.فاروق  -] 11[

  . 2003ماي  10 المؤرخ في. الجزائر
  .2002سبتمبر  7 المؤرخ في. الجزائر .جریدة الخبر . استغالل فضیع للبراءة .فضیل مرزة  -] 12[
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VI-  من األنترنتمراجـع:  
 موقع .اساتها على الخیر العربي و مؤسساته في عصر العولمةتغیر مفهوم الفقر و انعك. صالح بركات -] 1[

  .www.suhuf.net .08/03/2003 األنترنیت
  www.rafed.net األنترنیت موقع .اإلنحراف اإلجتماعي و أسالیب العالج. زهیر األعرجي -] 2[

.   www.islamonline.net األنترنیت موقع .؟..مع التنمیة الكل أصبح فقیرا: الفقر. سلمان خان -] 3[
02/02/2000. 

.  www.almishaket.org األنترنیت موقع .القضاء على الفقر- التنمیة اإلجتماعیة. نادر فرجاني -] 4[
23/01/2000. 

 

VII - راتــالمؤتم  
بین تبریرات الواقع  مدخل نقدي لتفسیر ظاهرة العنف من خالل التنشئة اإلجتماعیة. مصمودي زین الدین -] 1[

  . بسكرة. جامعة محمد خیضر .و المجتمع ولي حول العنفالمؤتمر الد .و األنموذج المعیاري
 .2003مارس  09إلى  08من 
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[1] - Boukhobza M’hammed. Ruptures et transformation sociales en Algérie.  
Volume 1. office des Publications.universitaires..Alger.1989.  

[2] - ––––––––––––––––––– . Ruptures et transformation sociales en Algérie.  
Volume 2. Office des Publications universitaires. Alger.1989. 

[3] - C.N.E.S.. Projet National sur le Développement  humaine « année 2000 ». 
Décembre 2001. 

[4] - C.N.E.S. Projet National sur le Développement  humaine « année 2001 ».  
[5] - Gustave Nicolas Fisher. La dynamique sociale. Violance, pouvoire, changement. 

Dunod.paris 1992. 
[6] - Jean lablens. Sociologie de la pauvreté   : le tiers-monde et le quart-monde. 

Editions gallimard.paris .1978. 
[7] - Jean Michel Morin. Pricis de la sociology. Edition Nathan. Paris 1996. 
[8] - Muchielli Roger. Comment ils deviennent Délinquants. 8ème édition.ed :E.S.F. 

Paris.1981. 
[9] - Rojet Perron. Les enfants inadaptés. Presses universitaires de France .Paris.1972. 
[10] - Minister de l'action sociale et de lma solidarité nationale. Carte de la pauvreté en 

Algérie. Agence Nationale d'Aménagement du Térritoire. Mai 2001. 
[11] - M'hammed Ramdani. Construction à l'étude des facteurs psychologique de la 

délinquance en fanto-juvénile. D.E.A. en psychologie. Université d'Alger. Alger 
1980. page 97. 
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