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 . جشكيبت فشقت البحث3

 أ. سئيس املششوع

 الاسم  اللقب  الخخصص الشجبت و الىظيفت املؤسست

1جامعت وهشان   بىشيخي شيخ جاسيخ حذًث ومعاصش اسخار حعليم عالي 

 ب. أعضاء الفشيق

 الاسم اللقب الخخصص الشجبت و الىظيفت املؤسست

اسخارة مساعذة قسم  املشكض الجامعي بعين جمىشيذ 

 أ

 هاجيرة سبع علم الىفس 

 حسين مذاوي جاسيخ اسخار ثاهىي  ثاهىيت  جلمسان

 مشكض البحث في الاهتروبىلىجيت

 الثقافيت والاجخماعيت 

 حىسيت  جياللي جاسيخ باحثت 

 

 . ملخص إلشكاليت املششوع4

 ما مذي اسخفادة الحشكت الىطىيت مً املجخمع املذوي في القطاع الىهشاوي؟

هىفمبر ان العالقت بين الحشكت الىطىيت و الجمعياث التي بشصث في فترة ما بين الحشبين العامليخين، و ما بعذها الى غاًت  -

م عشفذ جطىس مطشد مً حيث الخأثش و الخأثير مما ال شك فيه ان العالقت بين الطشفين كاهذ مً الخذاخل خاصت فيما 1154

 ًخعلق بالعىصش البششي بأهميت كبيرة، دون ان وغفل ان كل هزا في ظل الاداسة الاسخعماسيت الفشوسيت.

 ل.مع العلم ان مششوع البحث اصيل لم ًخم دساسخه مً قب

 ما مذي اسخفادة الحشكت الىطىيت مً املجخمع املذوي في القطاع الىهشاوي؟

ان العالقت بين الحشكت الىطىيت و الجمعياث التي بشصث في فترة ما بين الحشبين العامليخين، و ما بعذها الى غاًت هىفمبر  -

ن الطشفين كاهذ مً الخذاخل خاصت فيما م عشفذ جطىس مطشد مً حيث الخأثش و الخأثير مما ال شك فيه ان العالقت بي1154

 ًخعلق بالعىصش البششي بأهميت كبيرة، دون ان وغفل ان كل هزا في ظل الاداسة الاسخعماسيت الفشوسيت.

 مع العلم ان مششوع البحث اصيل لم ًخم دساسخه مً قبل.

 . جىصيع املحاوس حسب كل باحث5

 باحثال  عىىان املحىس 

 بىشيخي شيخ -1 1154-1111جاسيخ الاشخاص املعاقين في القطاع الىهشاوي 

 سبع هاجيرة -2 1154-1111جاسيخ الخكفل باألشخاص املعاقين اجخماعيا و هفسيا 

جأسيس و اهدشاس الجمعياث التربىيت و العلميت و عالقتها مع الحشكت 

 1154-1111الىطىيت في القطاع الىهشاوي 

 مذوي حسين -3

 جياللي حىسيت .1154-1111وشأة وجطىس الجمعياث السياسيت في القطاع الىهشاوي

 


