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 آمال كزيزو    د.   رابح رياب. دإعداد:        

 عبد هللا بونعاجد.    ضبط وتدقيق:     

 د. أحمد بوهكو   مدير النشر:     

 VR . 3383 – 6482. B  رقم تسجيل الكتاب:     

 الطبعة األولى    

 م 2021مارس     
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 يف ــــــــــــتأل       

 آمال كزيز الدكتورة                                        رياب رابح الدكتور     

 تخصص علم اجتماع السياس ي                 تخصص علم اجتماع التربية

 

 معة ورقلة/ الجزائرجا
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 إهداء

 

 إلى كل محب للسوسيولوجيا

أفعال  ليكون مواطنا واعيا في هإلى كل من عمل على تغيير سلوكه و

 ظل انتشار وباء كورونا املستجد ...
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  األوبئةمدخل عام حول 

 الحجر الصحي في الجزائر

 21 

  در

 covid 19ثقافة الحجر الصحي في ظل وباء اسة في 

 

29 

 29 

29 

30 

30 

30 

31 

39 
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47 

58 

 ثقافة إدارة األزمات االجتماعية

–أنموذجا   Covid 19وباء  -
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73 
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 19الصحة واملرض في ظل جائحة كوفيد 
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World Health Organization.2018. p01
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 مدخل عام حول 

 19كورونا وباء 
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وباء كورونا
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            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 54 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 55 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 56 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 57 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 58 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 59 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 60 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 61 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 

 

 ثقافة إدارة األزمات االجتماعية

 –أنموذجا   Covid 19وباء  -

Culture of social crisis management 

Corona Epidemic Covid 19 Models - 
 

 



- 62 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 63 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 

 



- 64 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 

 

 

 

http://institute.aljazeera.net/


- 65 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 

 

https://www.albayan.ae/five-senses/culture/2020-04-08-1.3825241
https://www.albayan.ae/five-senses/culture/2020-04-08-1.3825241
https://www.albayan.ae/five-senses/culture/2020-04-08-1.3825241


- 66 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 67 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 68 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

http://theroouf.comرؤوف/


- 69 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 70 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 71 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 72 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 73 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 74 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

https://www.youm7.com/story/2020/3/16%20/4672565
https://www.youm7.com/story/2020/3/16%20/4672565


- 75 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 

 



- 76 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 77 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 78 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 79 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 
 الصحة واملرض 

 19ة كوفيد في ظل جائح

 
 



- 80 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 81 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 82 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 

 



- 83 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 84 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 85 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 86 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 87 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 88 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 89 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

https://sotor.comأهمية/
https://sotor.comأهمية/


- 90 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 

Fran.2016. P04 



- 91 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 92 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 93 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 94 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 95 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 96 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 97 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 98 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 99 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 100 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 101 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 102 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 103 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 104 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 105 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 الكمامة الصحية 

 19في ظل وباء كورونا 

 
 



- 106 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 107 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 108 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 109 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 110 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 111 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 112 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 113 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 114 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 



- 115 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 116 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 117 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 118 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 119 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 120 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 



- 121 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  



- 122 -                                            )   -دراسات سوسيولوجية- (نا)كورو 19جائحة كوفيد  

            برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  
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