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  انجزائز فً انخزبٍت ألسانٍب األَخزٔبٕنٕجً انخأصٍم" يؼزفت ئنى انذراست ْذِ ْذفج

 انثقافً حزاثُا يٍ َسخفٍذ كٍف:ْٕ انذراست نٓذِ االَطالق سإال ٔكاٌ ،"انًؼاصزة

 أبُائُا؟ حزبٍت فً ٔاالجخًاػً

ٔبؼذ اإلطالع ػهى بؼض انذراساث ٔانقٍاو بذراست اسخطالػٍت حٕل انًٕضٕع حبهٕرث 

 ::اإلشكانٍت نٓذِ انذراست  فً انخساؤل انخانً

حسخخذو أسانٍب  ( األسزة ٔانًذرست ػهى انخصٕص)ْم انًإسساث انخزبٌٕت انجزائزٌت  

 َابؼت يٍ  ثقافخٓا فً حزبٍت أبُائُا؟ كٍف؟



 :انخانٍت انخغاؤالث انذساعت يشكهت ػٍ حُبثك أٌ ًٌكٍ عبك يا ضٕء فً

 

 ٔانًجخًغ؟ انفشد حٍاة فً انشؼبٍت نأليثال انخشبٌٕت (األًٍْت) ًْ يا .1.

 

 انفشد حٍاة فً (انشؼبٍت انحكاٌت)نهمصت انخشبٌٕت (األًٍْت) ًْ يا .2.

 ٔانًجخًغ؟

 

 األيثال أٔ انمصص فً (انًخضًُت) انًغخٕحاة انخشبٌٕت انمٍى ًْ يا .3.

 انًشاْك؟ أٔ نهطفم انًٕجٓت

 

 ضٕء فً انخشاد ْزا يغ نهخؼايم انًالئًت انخشبٌٕت انصٍغت ًْ يا .4.

 ؟ٔاالجخًاػٍت انثمافٍت خصٕصٍاحُا



 :فزضٍاث انبحث
 

 : أْذافّ ٌسؼى انبحث نهخحقك يٍ انفزضٍت انزئٍسٍت انخانٍت ٔاسخُادا ئنى أًٍْت انبحث 

 ٔيمّذعت يًٍضة َظشة يؼا ٔانًذسعت نألعشة انجضائشي انًجخًغ ٌُظش 

 انفشد فٍّ ٌشحًً انزي ٔانحضٍ انذفاػٍت ٔانمٕة انخضايٍ سيض ٌٔؼخبشًْا

 ٔانخمانٍذ انؼاداث ٔيخضٌ يحم ًْٔ ٔاالعخمشاس، نهؼطف احخٍاجّ ػُذ

 فً انخشاد ْزا حشعٍخ انشيضٌت يٓايٓا فًٍ يجخًؼُا، ػهٍٓا انمائى األصٍهت

 ٔيًاسعاث اجخًاػٍت يؼايالث فً ٌخًثم ٔانزي انماديت األجٍال أرْاٌ

 يًٍضاث انخاسجً يظٓشِ ٌٔكغب انًجخًغ ثمافت ػهى حُؼكظ ٌٕيٍت

   .خاصت

 

 

 :ٌٔخفشع ػُٓا انفشضٍاث انخانٍت

 

 

 

 



 آباء) انًشبٍٍ طشف يٍ انًًاسعت انخشبٌٕت األعانٍب 1

  احجاْاحٓى حصٍهت حشكم أبُائٓى حجاِ (ٔيذّسعٍٍ

 ٔانخًثالث االحجاْاث ْٔزِ انخشبٍت يجال فً ٔحًثالحٓى

 . ٔانثمافً االجخًاػً باالَخًاء يخأثشة بذٔسْا حكٌٕ

 حؼخًذ أصبحج انجضائشٌت األعش كم بانضشٔسة نٍظ 

 ٌخبؼٌٕ ال يٍ َغبت أٌ إر انخشبٍت فً انحذٌثت انطشٌمت

 يؼخبشة صانج يا انجضائشي انًجخًغ فً انحذٌثت انطشق

 فً ػهٍّ حؼٕدٔا ػًا انطشق ْزِ اخخالف بغبب

 أٔ نًجخًؼُا يالئًخٓا بؼذو الخُاػٓى ػذو أٔ طفٕنخٓى

 .حُفٍزْا نصؼٕبت

2 



حكًٍ لٕة األيثال ٔانمصص انًخٕاسثت فً يُظٕيت انميٍى   3

انخً ٌغؼى انًجخًغ نخكشٌغيٓا ٔانحفياع ػهٍٓيا، ْٔيزا ييا      

ٌجؼهٓييييا يحخفظييييت دائًييييا بًكاَخٓييييا فييييً َفييييٕط األفييييشاد 

 .ٔصايذة فً ٔجّ انخغٍٍش ٔانحذاثت ٔانخفخح انؼانًً



 

 

:انبحث( أدٔاث انبحث)حقٍُــــــــــاث  

 



:انقسى األٔل  

:ٌحٕي ػهى انفصٕل انخانٍت  

.انخزبٌٕت األَخزٔبٕنٕجٍتيذخم ئنى :   انفصم األٔل    

. انخشبٍت:  انفصم انثاًَ                        
.

:اإلطار انُظزي  



:  انفصم انثانث                               

انفصم انزابغ                               



 انقسى انثاًَ

 

:انؼًم انًٍذاًَ  



 



 

:ػٍُت انبحث  


