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 تمديم المشروع 
  . عنوان المشروع1

 انشثاب، سأعًال شثكح انشٔاتظ االجرًاػٛح انرمهٛذٚح ٔ إَراض انفؼم انجًاػٙ داخم انًجرًغ انًحهٙ انثهذ٘
           . تاريخ انطالق المشروع2

 2116جانفي 
 . تركيثة فرلة الثحث3

 أ. رئيس المشروع
  االسم  اللمة التخصص الرتثة و الوظيفة المؤسسة

عٛذ٘  –جايؼح انجٛالنٙ انٛاتظ 
 تهؼثاط

 إتشاْٛى تٕػُاَٙ ػهى االجرًاع انغٛاعٙ أعرار يحاضش أ

 ب. أعضاء الفريك
 االسم اللمة التخصص الرتثة و الوظيفة المؤسسة

عٛذ٘  –جايؼح انجٛالنٙ انٛاتظ 
 تهؼثاط

 ػهٙ تٕشٛخٙ أَصشٔتٕنٕجٛا أعرار يحاضش ب

عٛذ٘  –انٛاتظ جايؼح انجٛالنٙ 
 تهؼثاط

 عهًٛاٌ عهًٛاَٙ ػهى االجرًاع انغٛاعٙ أعرار يغاػذ

عٛذ٘  –جايؼح انجٛالنٙ انٛاتظ 
 تهؼثاط

 يحًذ عٓانٙ ػهى االجرًاع انغٛاعٙ أعرار يغاػذ
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ْزا انًٕضٕع ْٕ ذكًهح نهثحٕز انرٙ خهظد فٙ َرائجٓا إنٗ أٌ انشكم انرمهٛذ٘ فٙ ًَٕرض انشٔاتظ االجرًاػٛح داخم انًجرًغ  -

 :  انجضائش٘ حمٛمح ايثشٚمٛح. يٍ تٍٛ ْزِ انذساعاخ

 Les mutations de la société algérienne – Famille et lien social dans l’Algérie 
contemporaine. Ed la découverte. 1999. L.Addi. 

 Femme, famille et lien social en Algérie. L.Addi. 

  L’Algérie et la démocratie. Ed le découverte. 1995. L.Addi 

 La société Algérienne en transition. Ed OPU 2004. Mustafa Boutefnouchet. 

 La famille Algérienne. Ed SNED. 1982. Mustafa Boutefnouchet. 

 .ّحًادٔػ سشٛذ.9002يغأنح انشٔاتظ االجرًاػٛح فٙ انجضائش انًؼاطشج. داس ْٕي . 

 Religion et lien social en Algérie. Thèse doctorat d’état. Juin 2005. Belakhdar 
Mezouar. 

 Le lien social et religion à l’épreuve du changement. Mémoire de magistère. 

  9006َٕفًثش  7-6انشٔاتظ االجرًاػٛح فٙ انًجرًغ انجضائش٘. انًهرمٗ انٕعُٙ انشاتغ نمغى ػهى االجرًاع. جايؼح انجضائش. 
ثاسْا سأعًال َشٚذ يٍ جاَثُا أٌ َرخغٗ ْزِ انًشحهح نهكشف يٍ يغرٕٖ شاٌ ػٍ انذٔس انز٘ ًٚكٍ أٌ ذهؼثّ ْزِ انشٔاتظ تاػر  -

اجرًاػٙ نذٖ انشثاب فٙ إَراض انفؼم انجًاػٙ داخم انًجرًغ انًحهٙ انثهذ٘ ٔ يذٖ لذسذٓا ػهٗ ذحمٛك َٕع يٍ انذُٚايٛكٛح ٔ 
انفؼانٛح. اْرًايُا ُٚظة حٕل ذجأص انشؤٚح انُمذٚح االلظائٛح نرهك انشٔاتظ يٍ عشف انكصٛش يٍ انثاحصٍٛ، نُغهك تكم ذٕاضغ 

ػٍ َماط انمٕج انرٙ ذخفٛٓا ذهك انشٔاتظ ٔ انرٙ ًٚكٍ إرا يا حذدَاْا ٔ فًُٓا يُغمٓا انذاخهٙ أٌ ذكٌٕ تًصاتح  ػهًٙ يغاس انكشف
انثزٔس انٕنٛح ٔ انؼُاطش انجُُٛٛح نخهك دُٚايٛكٛح يحهٛح تًٕجة اَراض فؼم جًاػٙ ٚظة ضًٍ دائشج ذحمٛك انًظهحح انؼايح. 

ال َؼُٙ تٓا االَرمال إنٗ انحذاشح ألٌ ْزِ انغاٚح ذأذٙ فًٛا تؼذ. انذُٚايٛكٛح ال َؼُٙ تٓا  انذُٚايٛكٛح ُْا تًؼُٗ انرغٛش، انذُٚايكٛح
انُمهح أٔ انمفضج انُٕػٛح ٔنكٍ انرًٓٛذ ٔ انرحضٛش نٓزِ انُمهح، انذُٚايٛكٛح َؼُٙ تٓا أٌ ٚكٌٕ نذٖ األفشاد أْذاف، اْرًاياخ 

األْذاف، أفشاد ًٚرهكٌٕ يخٛال يًهٕء تانؼُاطش ٔ انششٔط انكافٛح ٔذغهؼاخ ٔ أٌ ٚكٌٕ نٓى اعرؼذاد ٔ لاتهٛح نرحمٛك ذهك 
نهٕطٕل إنٗ يجرًغ ٚرفاػم اكصش يغ يؼغٛاخ ٔالؼّ، يجرًغ ال ٚغرغهى نغهغح ذهك انًؼغٛاخ تم ٚحأل انرأشٛش ػهٛٓا، يجرًغ 

 ٚغؼٗ إنٗ ذحمٛك أْذافّ يٍ خالل انرظادو يغ ذهك انًؼغٛاخ.
َشٚذ يٍ خالل ْزا انثحس اإلجاتح ػهٗ االَشغال انرانٙ: كٛف ًٚكٍ ذفؼٛم رنك انشأعًال؟، ٔ نٛظ: كٛف ٚرى إنغاؤِ؟، يارا ذحمك 
ْزِ انشٔاتظ نهشثاب كأدٔاخ نالعرصًاس فٛٓا؟ يا ْٕ حجى االعرؼاَح ٔ يذٖ انرٕظٛف نٓزا انشكم يٍ انشأعًال يٍ عشف انشثاب 

 ، عٛاعٛح ٔ اجرًاػٛح ػثش اَراض فؼم جًاػٙ؟.يٍ أجم ذحمٛك أْذاف الرظادٚح
نمذ كاَد نُا انفشطح يٍ خالل يغاسَا االكادًٚٙ أٌ َشرغم ٔ َٓرى تانثحس فٙ يٕضٕع انرمهٛذ ٔ انثُٗ انرمهٛذٚح ػايح ٔ حٕل 

 انشٔاتظ االجرًاػٛح انرمهٛذٚح ذحذٚذا، ْزِ انثحٕز خهظُا فٙ َرائجٓا إنٗ انُماط انرانٛح :
تظ االجرًاػٛح انرمهٛذٚح )فٙ شكهٓا انمثهٙ أٔ انؼشائش٘ أٔ انجٕٓ٘...( داخم انًجرًغ انجضائش٘ حمٛمح ٔالؼٛح أٌ يغأنح انشٔا -

يٛذاَٛح أشثرد ٔجٕدْا ػثش انؼذٚذ يٍ انًُاعثاخ ٔ انٕلائغ. ستًا االخرالف ْٕ تخظٕص حجى ٔ لٕج ْزا انرمهٛذ٘ يٍ حٛس 
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 اسَح تًا ْٕ حذٚس.انحضٕس ٔ فٙ يرٗ ٔ أٍٚ ٚظٓش ٔ فٙ كٛف ٚرًظٓش يم
أٌ انغٛاعٙ ٔ انغهغح انغٛاعٛح فٙ انجضائش ذحذٚذا ذرخز فٙ اشرغانٓا ٔ فٙ ذحمٛك ٔظائفٓا يٍ ْزا انرمهٛذ٘ يُثغ تم يُاتغ أعاعٛح  -

 ذغز٘ لذسذٓا ػهٗ انثماء ٔ االعرًشاسٚح، عٕاء فٙ يغرٕٖ انثؼذ األداذٙ اإلٚذٕٚنٕجٙ أٔ انرمُٙ.
ؼغٗ انرمهٛذ٘ نهشٔاتظ االجرًاػٛح ضًٍ دائشج يا ْٕ حذاشٙ يصم انؼًهٛح االَرخاتٛح، فانفاػم نًغُا يٍ خالل تحٕشُا حضٕس انً -

 انغٛاعٙ ٚخرشق ْزا انفضاء تاالعرصًاس فًٛا ْٕ سأعًال اجرًاػٙ ذمهٛذ٘ عٕاء كاٌ ػشائشٚا أٔ لثهٛا أٔ جٕٓٚا.
 األخٛشج أٌ ذًرهك عهغح شاَٛح فٙ شكهٓا انًانٙ.أٌ انزُْٛح انمثهٛح انرٙ ذًٍٓٛ ػهٗ انفاػم انغٛاعٙ اعرغاػد فٙ انًشحهح  -
يغأنح انرًُٛح انًحهٛح ْٙ األخشٖ ذرحكى فٛٓا يؼغٛاخ ٔ خظائض االَرًاءاخ انؼظثٛح انرٙ ذًاسط عهغح ػهٗ األفشاد داخم  -

 انًجرًغ انًحهٙ.
اخ ٚرحكى فًٛٓا يا ْٕ شثكح نرفاػم انؼاللاخ خشٚغح انثُاء االجرًاػٙ انرفاػهٙ نهًجرًغ انًحهٙ ٔ أٚضا االعاس انٕظٛفٙ نألفشاد ٔ انجًاػ

 راخ انغاتغ انرمهٛذ٘ ٔ نٛظ انًُٓٙ أٔ انغثمٙ أٔ األٚذٕٚنٕجٙ انغٛاعٙ )انحضتٙ(.

 . توزيع المحاور حسة كل تاحث5

 المحور  عنوان المحور

ػاللح سأعًال شثكح انشٔاتظ االجرًاػٛح انرمهٛذٚح تإَراض انفؼم  - األعرار تٕػُاَٙ
 فٙ يغرٕاِ انغٛاعٙ انجًاػٙ

ػاللح سأعًال شثكح انشٔاتظ االجرًاػٛح انرمهٛذٚح تإَراض انفؼم  - األعرار عهًٛاَٙ
 انجًاػٙ فٙ يغرٕاِ انذُٚٙ 

ػاللح سأعًال شثكح انشٔاتظ االجرًاػٛح انرمهٛذٚح تإَراض انفؼم  - األعرار تٕشٛخٙ.
 انجًاػٙ فٙ يغرٕاِ االجرًاػٙ

سأعًال شثكح انشٔاتظ االجرًاػٛح انرمهٛذٚح تإَراض انفؼم ػاللح  األعرار عٓانٙ
 انجًاػٙ فٙ يغرٕاِ انذُٚٙ

 


