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 . جشليبت فشقت البحث3

 أ. سئيس املششوع

 الاسم  اللقب  الخخصص الشجبت و الوظيفت املؤسست

 مفالح  بً عبذ هللا لساهياث أسخار محاطش قسم أ املشلض الجامعي بغليزان

 ب. أعظاء الفشيق

 الاسم اللقب الخخصص الشجبت و الوظيفت املؤسست

 واضح عائشت أدب شعبي أسخارة محاطشة قسم ب املشلض الجامعي بغليزان

 املشلض الجامعي بغليزان

 

 خالذي  سمير هقذ أسخار محاطش قسم أ

 أسخارة مساعذة قسم ب املشلض الجامعي بغليزان

 

 آيذ سعيذ أسيا إعالم واجصاى

 لإلشهاليت:. الذوافع العلميت للموطوع أو 4

املجدددددددددداى  دب الشددددددددددعبي فددددددددددي الجضائددددددددددش فددددددددددي  دددددددددديغخي  العش يددددددددددت و ماص غيددددددددددت  وجىوعددددددددددذ جىددددددددددوع  ذساسدددددددددداث فدددددددددديلقددددددددددذ حعددددددددددذدث ال

الحقدددددددددوى املعشفيدددددددددت الوددددددددددي جوسدددددددددل قدددددددددددا البدددددددددالثون للولددددددددددو  إ ددددددددد   دددددددددزا العددددددددددالم  وقدددددددددذ مسددددددددددذ  دددددددددز  الذساسدددددددددداث مدددددددددل أشددددددددددهاى 

  البددالثين مددً عددذد الخعبيددر الشددعبي وأهواعدد   وقددذ بددزى
 
  جهددذا

 
والخصدديي   إ   أن  ددز   بددالجمع يخعلددق فيمددا مخميددزا

الذساسدددددداث لدددددددم جلخفددددددذ إ ددددددد  مدددددددا أهددددددخي فدددددددي الودددددددرازين العشددددددد  و مددددددداص  ي  الجضائدددددددشيين فددددددي املجددددددداى الوالدددددددذ  ولددددددم  حشدددددددمل عقدددددددذ 

 املقاسهاث.  

وشدددددددعوس مىدددددددا بو ميدددددددت  دددددددزا املوطدددددددوع امليقددددددد ي أو املهمدددددددل  عقدددددددذها هحدددددددً فدددددددي  دددددددز  الفشقدددددددت العدددددددضم ع ددددددد  جب ددددددد   دددددددزا العمدددددددل    

عبيت الجضائشيدددددددددت فدددددددددي الودددددددددرازين دددددددددددد العشدددددددددد  و مددددددددداص  ي دددددددددددد مخخدددددددددزيً مدددددددددً جيمدددددددددت املدددددددددشأة أساسدددددددددا لددددددددد    ن  ودساسدددددددددت  مثددددددددداى الشددددددددد

املددددددددددشأة لاطددددددددددش بقددددددددددوة فددددددددددي  مثدددددددددداى الشددددددددددعبيت الجضائشيددددددددددت العش يددددددددددت و ماص غيددددددددددت  ف ددددددددددي محددددددددددوس الحيدددددددددداة الاجخماعيددددددددددت داخددددددددددل 

رك جلددددددددو الحيددددددددداة الاجخماعيددددددددت  سدددددددددواء البيددددددددذ وخاسجدددددددد   و مثددددددددداى الشددددددددعبيت حسددددددددع  إ ددددددددد  سددددددددبر أ دددددددددواس املددددددددشأة و ددددددددي فدددددددددي معودددددددد

 أماهذ  ز   مثاى مً  ىع الشجاى أو مً وطع اليساء أهفسهم.

لخعشي  بالورار الشعبي الجضائشي في شقي  العشد  و ماص  ي مً جهت  إن   زا املششوع وعذ  محاولت جادة ل  

 ث امليسيت أو املعضوف عندا.لجزب ا خمام البالثين لالعخىاء قدز  املوطوعاومً جهت أخشى وعذ  وسيلت 

 

 

 



 . جوص ع املحاوس لسب مل بالث5

 بالثال  عىوان املحوس 

 ومىطقت( وعضاصقت واسي ) القبائل بمىطقوي الشعبي للمثل الاجصاليت الوظيفت -

 (و ليزان و شان) الجضائشي  الغشب

 الذساست بمىطقت الشعبيت  مثاى بين والاخخالف الاجفاق مظا ش أ م -

  هللا مفالح بً عبذ

 الغشب ومىطقت (وعضاصقت واسي ) القبائل بمىطقوي الشعبي للمثل الف ي لدشنيلا -

 (و ليزان و شان) الجضائشي 

 الذساست بمىطقت الشعبيت  مثاى بين والاخخالف الاجفاق مظا ش أ م -

 خالذي سمير

 عشض وجصيي : و ليزان و شان بمىطقوي الشعبيت  مثاى في املشأة فظاء -

 الذساست بمىطقت الشعبيت  مثاى بين والاخخالف جفاقالا مظا ش أ م -

 واضح عائشت

 عشض: وعضاصقت واسي   بمىطقوي القبائليت الشعبيت  مثاى في املشأة فظاء -

 وجصيي 

 الذساست بمىطقت الشعبيت  مثاى بين والاخخالف الاجفاق مظا ش أ م -

 سعيذ آيذ أسيا

 


