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 زةكوالذا يخر االت ايجو لو أهثروبو سو س البحث قسم

 9154-9191 زاويهىوال عاالقط في تاالجمعي يخاثز :  البحث زوعمش 

 في التاريخ الجزائزي املعاصز وأهميتها -ثطورا -يوم دراس ي حول املىظمة الخاصة ثأسيسا

 وهزان 2192هوفمبر  22 بتاريخ

 :امللتقى إشكالية

مً طشف حيش الجضائش العثماهيت مشوسا بهل  0381فترة املقاومت املعلحت ضذ الاحخالى الفشوس ي في الجضائش والتي ماهذ مىز حىان  ئن   

جميز  اعام اوالتي اظخمشث ماال ًقل عً  ظبعين عاما بذسحاث مخفاوجت في الحذة والششاظت، جمخض عنها وضع ،املقاومت املىظمت والشعبيت أهىاع

ومعخىي املعيشت  ،يخائج وخيمت حذا على املجخمع بشمخه مً حيث جشاحع لبير حذا في عذد العهانب 01ومعتهل القشن  01القشن في نهاًت 

ين، وجمنً الجيش ت الفشوعيت مً بعط ظيطشة جهاد جهىن شاملت  ،والخخلف العام للجضائٍش  ،مً بعض املحاوالث هىا ئالاوالذولت الاظخعماٍس

اما ظىف ٌعشف باملقاومت الهامشيت. أوان وهىاك مً بعض املقاومي

خىا   ألاولىليعذ اقل ششاظت هزلش على ظبيل الحصش الحشبين العامليخين  أوضاعظىف حعشف البالد بعذ هزه الفترة الششظت مً جاٍس

ت ودظ0181-0101ظىف وعدثني فترة ما بين الحشبين العامليخين  أهىاوالثاهيت، غير   العامت ألاوضاعهاحيت مً  مت، حيث ظخعشف الجضائش فترة زٍش

ا.الجضائش  معخقبل ، هزه الىخب التي ظىف جذفع هحىامشحعاتهاال ظيما بعض الىخب على اخخالف 

اث الذًمقشاطيت فبراًش  أهم ئن خعلق 0191زمشة الخياس الاظخقاللي هى ما ظىف ًخقشس في مإجمش حضب الشعب الجضائشي، حشلت اهخصاس الحٍش ، ٍو

االعلميت هي هىاة لبعث الجيش الجضائشي مً حذًذ. يقىاعاحالخاصت. هزه املىظمت الخاصت في املىظمت  جأظيغبقشاس  ألامشا

جهىن  أنت الخاصت التي ماهذ عباسة على جىظيم شبه ععنشي بعبب قلت راث اليذ والعىصش البششي املإهل لننها اظخطاعذ ماملىظ ئن

خ الجضائش املعاصش، لقذ عاشذ  لم ٌعلط  أنهاوعخقذ  أهىا ئال ألاحذارالنثير مً  وأهجضثظمت الخاصت واظخمشث ىهزه املاملحشك العملي في جاٍس

اعليها الضىء بشهل علمي بما فيه النفاًت.

احىى هزه املىظمت هي:الدعاؤالث  أهم ئن

 جأظيغ املىظمت الخاصت؟وظشوف  أظبابما هي  -0

 للمىظمت الخاصت؟  ألاوائلما هي مميزاث القيادًين  -0

 ؟ 01:9-:019اهجاصاث املىظمت الخاصت  أهمما هي  -8

ش الىطىيت ودوس املىظمت الخاصت في  أهميتماهي  -9  ؟01:9اهذالع حشب الخحٍش

اىظمت الخاصت؟للم ألاظاظيتللعىاصش ماهي الجزوس الاحخماعيت والعياظيت  -:

 حاور اليوم الذراس ي:م

 .0191املىظمت الخاصت في الجضائش  جأظيغظشوف  -0

ذ وهشان  -2 ل أ :1الهجىم على بٍش  .0191فٍش

 مشحلت الدشاف الاظخعماس الفشوس ي للمىظمت الخاصت وهخائج رلو على الخىظيم وعلى الحشلت الىطىيت. -3

ش الىطىيت  وقشاس اهذالعاملىظمت الخاصت  -4  .01:9هىفمبر حشب الخحٍش

 .إلاعالميتالحشلت الىطىيت والخجشبت  -5

ت في  -6  الجضائشي. ألادبالىضاى مً احل الحٍش
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 معلومات مهمة:

ا.0103ألخىبش  :0املذاخالث ظيهىن ًىم  أخش احل لخلقي ملخصاث

ا.0103 ألخىبش 01ظيخم الشد على امللخصاث املقبىلت قبل 

خ ئسظاى املذاخلت ماملت ًىم  ا،0103هىفمبر  13جاٍس

خ اوعقاد اليىم الذساس ي  ا.10بجامعت وهشان  0103هىفمبر  22 ًىم الخميغجاٍس

seba.univ83@gmail.comا

valorisationcrasc@gmail.com 

ا

                                                                                                                                   اللجىة العلمية:

 بىشيخي شيخ. .اأ

 .بلغشاط عبذالىهاب. .اب

 .ظبع هاحيرة .اث

 حياللي حىسٍت .ار

 عماس محىذ عامش. .اج
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