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لرمق لبحث املوضوعايت ا حلاق خمرب توطني املرشوع رئيس املرشوع عنوان مرشوع ا  نتيجة اخلربة مؤسسة الإ

01 
Conception manuel interactif 

d’enseignement à distance des matière 
transversales : cas de l’anglais et de 

français l'entrepreneuriat. 

ع الاقتصادي  محمد هشام بن رشيف التنوي دراسات اسرتاجتيات 
املس تدامةحلت لتمنية  ا  قيق 

اجلامعي  احلفيظ املركز  عبد 
 ميةلبوالصوف 

 مقبول

للغة 02  الوطنية اذلاكرة خالل من ابجلزائر الوطنية الهوية و ا
عالم  والإ

لعمران نسانالإ  اترخي باكر محمد   وا

 الشلف حوض منطقة يف والرتاث
الشلف  مقبول جامعة 

وبئة الأمراض املعرفة الطبية واترخي  03 لأ ئر وا اجلزا وترامج محدادو بن معر يف  لتارخیي مصادر  ا لبحث   مقبول 01جامعة وهران  ا

وترامج دحو فغرور للحلول ورؤية للأصولالعنف يف اجلزائر دراسة  ظاھرة 04 لتارخیي مصادر  ا لبحث   مقبول 01جامعة وهران  ا

05 
Stratégies de développement des 

entreprises portuaires 
à l’ère de l’immatériel de la région 

ouest- Algérie 

لتسويق  رديف مصطفى وا رة الابتاكر  دا اجلياليل اليابس س يدي جامعة  اإ
 بلعباس

 مقبول

06 
وتداعيات الطالق يف اجملمتع اجلزائري س باب  دراسة  –أأ

لبليدة. ا نية بولية   ميدا
لفكر كركوش فتيحة للغة-ا لتفاعل-ا لبليدة ا ا  مقبول 02جامعة 
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الس يرباين  07 ء  لفضا ا لعنف يف  ا خطاب الكراهية وثقافة 
ئري اجلزا لقويم  ا من  لأ ا عياهتام عىل  يوب وتدا أأ لرهاانت  دهقاين  ا ئري  اجلزا لقويم  ا من  لأ ا

لتحدايت  وا
ونعامة مخيس  جامعة اجلياليل ب

نة  مقبول مليا

08 
élaboration d'un glossaire, option 

traductologia, patrimoine culturel, 
tourisme et publicité 

 سعيد بلعريب جلول
دبية النقدية ادلراسات لأ  يف وأأعالهما وا

لعريب املغرب  مقبول جامعة تلمسان ا

09 

Proposition d’un modèle d’aide a 
sélections des systèmes d’un formation 
et étude des facteurs influencent leur 

infusion au sein des universités 
algérienne 

 بلحسن محمد
d’évaluation et prospective 
des politiques économiques 
et stratégies des Enterprise  

اجلامعي مغنية  مقبول املركز 

لتسويق 10  -اجلزائر يف والفنديق الس يايح القطاع يف الرمقي ا

لتحدايت املتطلبات  وا
ء خدجية  بلعليا

 الصغرية املؤسسات تنافس ية تمنية

ئرية واملتوسطة  جمال يف اجلزا

لبدائل صناعة  احمللية ا
الشلف  مقبول جامعة 

11 

نية الس ياسات دور لعمرا  املناطق تطویر يف ا

لعشوائية احلرضية ئرية املدينة يف ا  اجلزا

نية دراسة  لكداد شوف احلرضية ابملنطقة ميدا

 سطيف

احللمي عبد  املعارص همور ابشة  ئري  اجلزا  مقبول 02جامعة سطيف  اجملمتع 

اجلزائر وأ ليات مسارات  12 جهرة الأفارقة جنوب الصحراء اإىل 
 ماكحفهتا

أ منة ئري  حالل  اجلزا لقويم  ا من  لأ  ا
لتحدايت وا  الرهاانت 

ونعامة مخيس  جامعة اجلياليل ب
نة  مقبول مليا
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لعقل فلسفة 13 لتمنية ومشالك اجملمتع مذكور مليكة الصناعي واذلاكء ا ئر احمللية ا اجلزا الشلف يف   مقبول جامعة 

14 
واملسؤولية  ادلفع بطاقة عىل الواقعة اجلرامئ الالكرتوين 

رقية املرتتبة عهنا ملقارن سكيل  ا اخلاص  نون  لقا الشلف ا  مقبول جامعة 

لبطاةل من احلد أ ليات 15 لعمل تعزیز و ا ء الالئق ا الزهرا لتشغيل ماموين فاطمة  وا لعمل  ا نون   مقبول جامعة مس تغامن قا

16 
شاكلية أس بابه الطالق اإ أاثره أ وتداعياته الاجامتعية يف  وأ

ئر برهمي اجلزا ا رن عامري  ملقا ا اخلاص  نون  لقا الشلف ا  مقبول جامعة 

املعارصة 17 ئرية  اجلزا ية  ا لرو ا لهوية يف  وا للغات  نصرية ا لثقافية  عيش  وا لفكرية  ا لمتثالت   مقبول جامعة مولود معمري تزيي وزو ا

 اجلديد التمنوي الطابع رااإط يف اجلزائرية الظل مناطق تمنية 18

قلميية للجامعات  الإ
نبيل لنفس ية دريس  ا وادلراسات  لقياس  لبليدة ا ا  مقبول 02جامعة 

19 
دورها يف و  البرصية الفنون يف الثقافية الھوية جتليات

لأ  الوطينا ء   رشيق هاجر منا
ليات ة امجلا لبرصي ملامرسات  يف ا ة ا لفني ا

ة ري  اجلزائ
 مقبول جامعة مس تغامن
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20 
 من احلد يف املدرس ية واملتابعة الكشف وحدات دور

 املعلمني من عينة نظر وهجة من الأطفال تعنيف ظاهرة
ء لتعلمي مؤسسات ومدرا  الابتدايئ ا

البرشية خرابش هدى رد  املوا  مقبول 02جامعة سطيف تمنية 

للغة 21 لهوية وحتولت ا لثقافية ا ئر يف ا ملثاقفة تروش حسني اجلزا لعربية ا دب يف ا لأ  مقبول 02جامعة سطيف ونقده ا

22 ( لية برجمة اس تبيان حتليل العمل لفليشامن  ( F-JASفعا
اجلامعي  من خالل تطبيقه عىل عينة من الأساتذة التعلمي 

لتطبيقية يف عمل  بن زروال فتيحة ا لبحوث  وا وميا  الأرغون
الرتبية وعلوم  لنفس   ا

لعريب بن هميدي جامعة  م ا أأ
لبوايق  ا

 مقبول

الكولونيالية حول اترخي اجلزائر القدمي: نقد  23 كتاابت املدرسة 
امحليد وتقيمي عبد  ع بعيطيش  واجملمت التارخي الثقافة  ابتنة اجلزائر دراسات يف   مقبول 01جامعة 

لرمقنة 24 وا الوطين  رخي  لتا لتارخي الاقتصادي والاجامتعي شافو رضوان ا ا  مقبول جامعة الشهيد محة خلرض الوادي حبث 

ئر  25 مسأأةل ازدواجية اللّغة يف التكوین والتعلمي العايل ابجلزا
اجلديدة لتوهجات  وا السابقة  رات  ل  عامر رضا بني الاختيا لتعلميية العلمية العربية غةلا ( وا لبویرة ا احلفيظ  ) عبد  اجلامعي  املركز 

 مقبول بوالصوف ميةل

26 
لتعلمي الالكرتوين اكإسرتاجتية بديةل يف ظل جاحئة كوروان  ا

 حتدايت وحلول-املس تجد 19كوفيد
ئري( اجلزا الرشق   )دراسة ميدانية مقارنة بني جامعات 

غنام خلرض ن  والرتبوية  ب لنفس ية  ا لتطبيقات  امحليد همري  ا عبد  جامعة 
 02قس نطينة

 مقبول
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ئر 27 لثقافية ابجلزا وا لوطنية  ا لهوية  ا ةل  للغة ومسأأ لفلسفة واترخیها كبري محمد ا  مقبول 02جامعة وهران ا

لتمنية الاقتصادية والاجامتعية  28 ا مهية اللغة العربية يف  أأ
املعرفة ع  أساليب تعزیز الهوية وجممت ر ابجلزائر؛ دراسة يف أ لغفا ا عبد  نعمية  ن  اخملطوطات احلضارة الإسالمية يف شامل   ب

فريقيا  مقبول 01جامعة وهران اإ

لعنف ظاهرة من احلد واإسرتاتيجية الرتبوية املؤسسة 29  ا
هية محد والكرا أأ وة  و  زقا لنفس  ا الرتبيةالبحث يف عمل   مقبول 02جامعة وهران علوم 

30 
 والرتمجة الاجنبية اللغات ميدان يف احلديثة التكوین مناجه

مليلود املتخصصة ا لنقدية ادلراسات قردان  دبية و ا لأ اجلامعي تيسمس يلت املعارصة ا  مقبول املركز 

31 
ع يف قراءة, التمنية وحتدايت اجلزائر يف الظل مناطق واق  ال

 واحللول
لبحث بوراس محمد ية الترشيعات تطویر يف ا اجلامعي تيسمس يلت الاقتصاد  مقبول املركز 

32 

الرتوحيية  نشطة  لأ ا رشادي قامئ عىل  لية برانمج اإ فعا
ء  ا د لأ ا والتثقيفية وادلمع النفيس والاجامتعي لتحسني 
املرحةل  النفس ية دلى تالميذ  الأاكدميي والرفع من الصحة 

دراسة  –الابتدائية مبناطق الظل ببعض ولايت اجلزائر 
الظل بولية:  ميدانية ببعض املدارس الابتدائية مبناطق 

وعنابة الطارف   -س يدي بلعباس، تلمسان، 

سامء أأ حليمل  ن  والرتبوية ب لنفس ية  ا لبحوث   مقبول جامعة س يدي بلعباس ا
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شاكلية الأرش يف 33 لثورة اترخي كتابة واإ ئرية ا ود محمد اجلزا  احلديث العرص يف وجممتع اترخي: اجلزائر جما
 مقبول جامعة س يدي بلعباس واملعارص

34 
لتواصل ش باكت و لعنفا  خالل من الاجامتعي ا

ساليب لأ للفظية ا لتمنية قويدري بشاوي مليكة اجلامعي الوسط يف ا وا  مقبول 02جامعة وهران  الرتبية 

35 
ئر ورهاانت تكريس قمي  اجلزا لفلسفي يف  ا ادلرس 

أخالقيات  لنقاشالاختالف والاعرتاف وأ وا لتواصل  لعريب ا ا  ميلود 
نية؛ نسا الإ لعلوم  وا لفلسفة   ا

واملهنجية  املعرفية  ملقارابت   مقبول جامعة مس تغامن ا

الوهاب التصال مماريس و للصحفيني السوس يوهمنية اخللفية 36 عبد  لثقايف والتنوع احلضارات حوار غامل   وفلسفة ا
 مقبول جامعة مس تغامن السمل

37 
وتطویر الانرتنيت  ابلتوافق النفيس الاجامتعي  وعالقهتا 

ئري اجلزا الش باب   عبةل حمرز اذلات دلى 
الرتبية من  تطبيقات يف عمل النفس وعلوم 

ئرأأ  اجلزا لتمنية يف  ا  مقبول  2جامعة وهران جل 

38 
لتعلمي عن بعد يف  ا اتصايل لتجس يد  وضع خمطط 

لعلوم ا نية  ختصصات    الانسا

عنابة  جامعة ابيج–والاجامتعية  ر   ؛-خمتا

تصال سعدي وحيدة الإ وأأحباث يف  عنابة دراسات  ر   مقبول جامعة ابيج خمتا
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39 
ولتية  ملقا ا لبطاةل و اإسرتاتيجية مواهجهتا من خالل   ا
لبطال حاميل  ا الش باب  املرشوع املهين دلى  وجتس يد 

اجلامعية  الشهادات 
الرتبية بن موىس مسري وعلوم  لنفس  ا  مقبول 02وهرانجامعة  البحث يف عمل 

ئري الشعيب الثقايف للموروث الس يايح الرتوجي 40  عرب اجلزا
ع لتواصل مواق املعارص قرانين ايسني الاجامتعي ا ئري  اجلزا  مقبول 02جامعة سطيف اجملمتع 

ئر 41 الظل ابجلزا لبييئ صافا ميينة دراسة مناطق  ا لنظام  ا  مقبول جامعة تيارت البحث يف ترشيعات حامية 

اجلزائري املعاجلة  42 القانونية للهجرة غري الرشعية يف الترشيع 
رن ملقا لقادر وا ا عبد  احمللية  غيتاوي  لتمنية  وا نون  لقا ر ا درا أأ ية  محد درا أأ  مقبول جامعة 

43 
ئر،  لعتيقة ابجلزا ا لقصبات  دراسة طوبونميية للقصور وا

 تراث وهوية
لية  لوايت فاطمة ل  ا ملعاجلة  لعربيةا ا  مقبول تلمسانجامعة  للغة 

لتسويق 44  سلوك لتشكيل حديث مدخل الفريويس ا

 هوتوجي س هتكلملا
 جماهدي فاحت

 الصغرية املؤسسات تنافس ية تمنية

احمللية  اجلزائرية واملتوسطة الصناعات  يف 
لبديةل  ا

الشلف  مقبول جامعة 
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لتكفل النفيس  45 ابلش باب املبدع بولية تيارت  الاجامتعيا
لتكفل  – الاس تقطابوفق اإسرتاتيجية  لتوجيه –ا الإنسان واجملمتع   فيصل لكحل "ا ادلراسات الفلسفة وقضااي 

ئر اجلزا بن خدلون تيارت يف  ا  مقبول جامعة 

 الظل مبناطق احمللية التمنية دلمع الفاليح الاستامثر ترقية 46
ئري اجلنوب يف ر ولية اجلزا درا  منوذجا أأ

الكرمي عبد  لتاكمل مسعودي  ئري الاقتصادي ا فريقي اجلزا ر الإ درا أأ ية  محد درا أأ  مقبول جامعة 

لتمنر 47 ئر؛ يف املدريس ا ر اجلزا لعوامل الانتشا احلاج وا  واجملمتع الإنسان وقضااي الفلسفية ادلراسات  سعد 

ئر يف  اجلزا
 مقبول جامعة تيارت

لهجرة 48 لتحول يف قراءة: املنظم الإجرام وش باكت الرسية ا  ا
ىل اخلالص من ثر حسينة رشون الاس تغالل اإ ع حركة عىل القضايئ الاجهتاد أأ  مقبول جامعة بسكرة الترشي

49 English language syllabus design in 
algeria - challenges and opportunities 

لقادر ا عبد   س ناكدي 
 تعلمي يف التصال و الإعالم تكنولوجيات

للغات جنبية ا لأ الشلف الرتمجة و ا  مقبول جامعة 

50 
ىل الرمقنة من اخلارج يف اجلزائرية اخملطوطات  املضمون اإ

 بن معر محمد املعريف
سالمية احلضارة خمطوطات  شامل يف الإ

فريقيا  مقبول 01جامعة وهران اإ
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أ ليات تطویر الأنشطة الاقتصادية يف مناطق الظل وخلق  51
لعمل  ا اجللفة –مناصب  نية بولية   بوعبديل ايسني -دراسة ميدا

الطرق المكية يف العلوم الاقتصادية وعلوم  
لتمنية  ا جل  أأ وتطبيقاهتا من  دارة الأعامل  اإ

 املس تدامة
اجللفة  مقبول جامعة 

ملادة رمقنة 52 رخیية ا لتا ئر يف ا وي مصطفى اجلزا  مغزا
 منطقة يف والرتاث والعمران الإنسان اترخي

الشلف الشلف حوض  مقبول جامعة 

حصائيةمصادر الأنساب يف  53 اإ ودان اجلزائر؛ دراسة اترخیية  ثرية يف شامل   بوغفاةل  لأ وا رخیية  لتا ادلراسات ا
فريقيا  مقبول جامعة تيارت اإ

الظل يف  54 للحد من مناطق  لتمنية الريفية املس تدامة ك لية  ا
ئر لعوملة وانعاكساهتا عىل اقتصادايت دول  نورین بومدین اجلزا ا

فريقي الإ الشلف الشامل   مقبول جامعة 

لتسويق  55 ا الرمقي لتفعيل  التحول اإىل الاقتصاد  متطلبات 
ئر اجلزا رية يف  لتجا وا لية  ملا ا للخدمات   محدي معمر الالكرتوين 

نظمة لأ  والس ياسات واملرصفية املالية ا

لتحولت ظل يف اللكية الاقتصادية  ا

لعاملية  ا
الشلف  مقبول جامعة 

56 
أأثري  املرتمجني تكوین عىل والتصال الإعالم تكنولوجيا ت

مهية ءة وأأ لكفا لتقنية ا  بن خمتاري هشام الرتمجة سوق ملواكبة ا
 تعلمي يف التصال و الإعالم تكنولوجيات

للغات جنبية ا لأ الشلف الرتمجة و ا  مقبول جامعة 

57 Logiciel d'aide à la rédaction et à ta 
communication médicale numérisées 

 مقبول 02سطيفجامعة  / اباب سايس سعاد



 

           

 

11  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 قامئة مقرتحات مشاريع البحث املوضوعاتية -2

 املقبوةل بتحفظ  
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لرمق لبحث املعنوان  ا حلاق خمرب توطني املرشوع رئيس املرشوع وضوعايتمرشوع ا  اخلربةنتيجة  مؤسسة الإ

01 
Le manuel scolaire de Langues Étrangères: 
Présentation / Représentation identitaires et 

culturelles en Algérie 
احلي خبتة  Etudes Du Genres, Langues Et عبد 

Diversités Sociolinguistiques 
 بتحفظ مقبول جامعة مس تغامن

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

02 
لرأأي  ا أثريها عىل تشكيل  الشائعات يف مواقع التواصل الاجامتعي وتأ

لعام واملدونني  :ا املنشورات  وميدانية عىل عينة من  دراسة حتليلية 
ئريني  اجلزا

لقمي  كيحول طالب ا لعام وصناعة  ا لرأأي  وا عالم   جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة الإ
 مقبول بتحفظ

اإعادة مراجعة التقدیرات   املالية()

الظل يف   03 املاكنية ملناطق  لتمنية  وا قالمي  لأ التوازن بني ا أ ليات دمع 
املهشمة لفئات  وا رايف  لأ  ا

لقادر ا عبد   مقبول بتحفظ جامعة س يدي بلعباس mangement des entreprises حبيح 
املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

للغات وتعمل لتعلمي ثقافية -السوس يو احملددات 04 لأ  ا  ابجلامعة جنبيةا
ئرية لتحدايت احلواجز بني: اجلزا  وا

ئر معل -تكوین -تربية بن صافية عائشة اجلزا  مقبول بتحفظ 02جامعة 
املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

05 
أأدوار مؤسسات التنش ئة الاجامتعية؛  الرتبية الإعالمية للمراهق يف ظل 

نية بولية سطيف املعارص شفيقة همري دراسة ميدا ئري  اجلزا  02جامعة سطيف اجملمتع 
 مقبول بتحفظ

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 
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لتحدايت  06 وا لتوهجات  ا ئر  اجلزا الظل يف   -دراسة ظاهرة مناطق 
الشلف  رة –دراسة حاةل ولية  اقتصادايت دول   بوقرسي صا لعوملة وانعاكساهتا عىل  ا

فريقي الإ الشلف الشامل   بتحفظمقبول  جامعة 
املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

0
07 

ر العربية الأدبية الرتمجة رات وحوا ملثاقفة سؤال احلضا لراشدة ا املاكل ا عبد  ملثاقفة بومنجل  لعربية ا دب يف ا لأ  مقبول بتحفظ 02جامعة سطيف ونقده ا
املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

08 
لتمنية حتقيق يف دورها و ابجلزائر اذلكية املوائن حنو التحول متطلبات  ا

ية ر استرشافية دراسة اجامتعية و اقتصاد أأمني بوكثري جبا لت وا ية  اجلبا لية،  ملا ا لبوايق جامعة احملاس بة  ا م   أأ
 مقبول بتحفظ

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

09 
عياهتا الرشعيني غري رینجللمها الأجنبية الأقليات ظاهرة  عىل وتدا

ئر يف الساكنية الوضعية ر اجلزا اجلبا عبد  ر   جبا
 منطقة يف والرتاث والعمران الإنسان اترخي 

الشلف الشلف حوض  جامعة 
 مقبول بتحفظ

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

يري بعد عن التعلمي دمع يف الرمقية ودورها التعمل صاتمن 10  بتطبيق معا

ئر يف اجلودة لضامن الوطين املرجع  اجلزا
دراسات التمنية املاكنية وتطویر املقاولتية يف   جلولحرويش 

ئر  اجلزا
ر درا أأ  مقبول بتحفظ جامعة 

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

11 
اجلزائر: الأس باب، ا ىل  -واحللول الانعاكساتلفقر يف  اإ رة  شا الإ ع  م

الظل أأمني .-مناطق  ئرية  حواس  اجلزا ية  املؤسسة الاقتصاد  جامعة تيارت تطویر 
 مقبول بتحفظ

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 
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12 
ئر الظل مناطق ظاهرة دراسة  .ابجلزا

ع ري لتمنية مشا ثرها الوطنية ا  ةماملهمش املناطق عىل وأأ

منوذجا مس تغامن ولية -  -أأ
ر سرتاتيجية  دقيش خمتا خرض الاقتصاد اإىل التحول اإ لأ  مقبول بتحفظ جامعة مس تغامن ا

اإعادة مراجعة  املالية()  التقدیرات 

الش باكت الاجامتعية؛ دراسة  13 مناذج وطرق انتشار الشائعات يف 
 حتليلية

املعارص  فارس شاشة ئري  اجلزا  مقبول بتحفظ 02جامعة سطيف اجملمتع 
املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

14 Langue, économie et formation ن بشري نزهية  ب
Environnement Linguistique 

Et Usages De La Langue 
Française En Algérie : Une 
Observation Quantitative 

 جامعة مس تغامن
 مقبول بتحفظ

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

15 manifestations et impact du sacre dans le nord 
algerien 

 Le Sacré, Expressions Et بن شهيدة منصور
Représentations 

 مس تغامنجامعة 
 مقبول بتحفظ

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

16 
"Evaluation de l'enseignement à distance à 

l'université de Mostaganem : Entre Pratiques 
Numériques et Perspectives Didactiques (Cas 

de la faculté des langues étrangères)" 

نوال ملناجه حبث تعلميية  دللو  ا مشاريع التكوین وتصور 
 ادلراس ية

 مقبول بتحفظ مس تغامنجامعة 
املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

هد املظاهر:  الغربية الظهرة مبنطقة والالمادي املادي الرتاث 17 مينة والشوا أأ  خادلي 
لية ادلراسات عالمية التصا  وحتليل والإ

 جامعة مس تغامن اخلطاب
 مقبول بتحفظ

اإعادة  املالية()  مراجعة التقدیرات 
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لتعدد اللغوي يف العملية التعلميية: اقرتاح برانمج لغوي تعلميي خاص؛ 18  مقبول بتحفظ جامعة مس تغامن النفس عمل يف والكيفية المكية املعطيات حتليل  حوةل محمد ا
املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

19 
ملعلومات  ا تصممي برانمج تدرييب للتحمك يف همارات توظيف تكنولوجيا 

ليونيسكو عرب  ا يري  لتعلمي بتكييف معا ا / MOOCوالتصال يف 
MOC-TIC؛ 

ربية ش يخة ليىل ملغا ا ابتنة دراسة الاقتصادايت   مقبول بتحفظ 01جامعة 
املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

20 
ةل  هتيئة سوق العمل لمتصاص ظاهرة اجلامعة )حا البطاةل دلى خرجيي 

لية وحماس بة(  صافو فتيجة خرجيي شعبة ما
اقتصادايت دول   لعوملة وانعاكساهتا عىل  ا

فريقي الإ الشلف الشامل   جامعة 
 مقبول بتحفظ

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

لتارخي 21 أرش يف العامثنية اجلزائر ا يكل املال جسل مناجه و أ لبا واليش فتيحة منوذجا وا  ل
 العامثين املوروث يف الأحباث و ادلراسات

ئر ئر 1830-1516 ابجلزا اجلزا  02جامعة 
 مقبول بتحفظ

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

جرام الالكرتوين؛ 22  الإ
اجامتعية". نفس ية  ونية  ن ع وحتدايت "دراسة قا  واق

ونوغي املس تدامة  نبيل  احمللية  للتمنية  احلومكة  احلواس بریكة أ فاق   مقبول بتحفظ املركز اجلامعي يس 
املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

23 
أثرها يف بعث مشاريع التمنية الوطنية  التخطيط الاقتصادي وأ س ياسات 

الظل  مبناطق 

اجللفة  - قلمي ولية  ابإ اس تكشافية حتليلية   -دراسة 
 عةل مراد

وعلوم   ية  الطرق المكية يف العلوم الاقتصاد
لتمنية  ا جل  أأ وتطبيقاهتا من  عامل  لأ ا دارة  اإ

 املس تدامة.
 اجللفةجامعة 

 مقبول بتحفظ
املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 
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لثقايف الس ياق واقع بني اجلزائر يف والكتاب الكتابة صناعة 24  وسؤال ا
بداع نوال الإ ئر، يف والأدبية اللغوية ادلراسات حبوص   من اجلزا

لعهد ىل الرتيك ا ية اإ لقرن هنا  مقبول بتحفظ جامعة مس تغامن العرشین ا
املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

شاكلية 25 لعربية بني اجلزائري املرسح يف الهوية و اللغة اإ زيغو  ا ما لأ لفنية املامرسات يف البرصية امجلالياتحبث  منصور كرمية يةا  ا

ئرية   اجلزا
 مقبول بتحفظ جامعة مس تغامن

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

27 
رساء مبادئ احلومكة احمللية كسبيل لتحقيق التمنية يف مناطق الظل  –اإ

ئر اجلزا ةل  لبویرة الس ياسات التمنوية وادلراسات الاسترشافية  فرج شعبان حا ا  جامعة 
 مقبول بتحفظ

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

28 
عامل رايدة دلمع العايل التعلمي رمقنة تفعيل لأ  يف الرمقي والاقتصاد ا

ئر يوسف اجلزا سترشاقية ادلراسات و التمنوية الس ياسات قايش  لبویرة الإ ا  جامعة 
 مقبول بتحفظ

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

لتعلمي اس تدامة يف الرمقية املواطنة مسامهة 29  اجلامعات يف بعد عن ا
ئرية  اجلزا

 فالق محمد
لعوملة  دول اقتصادايت عىل انعاكساهتا و ا
ء اإماكنية مدى اختبار و الإفريقي الشامل نشا  اإ

 لها اقتصادي احتاد
الشلف  مقبول بتحفظ جامعة 

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

30 LANGUE, USAGES ET REPRES ENTATIONS  مرميموساوي 
لتارخي يف    ا رات/ اللغات و ال داب واحلضا

فريقيا  02جامعة وهران اإ
 مقبول بتحفظ

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 
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31 
مهية عامتد يف   Start-upsالناش ئة املؤسسات مرافقة أأ لتسويق ا  ا
– بولية الس ياحة قطاع يف الناش ئة املؤسسات من عينة حاةل -الرمقي

 الشلف
اقتصادايت دول   مزاين محزة لعوملة وانعاكساهتا عىل  ا

فريقي الإ الشلف  الشامل   مقبول بتحفظ جامعة 
املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

ئر 32 اجلزا جنبية يف  لأ ا قليات  والشخصية للأ املدنية  ةل  لبييئ  مقين بن عامر احلا ا لنظام  ا ية   مقبول بتحفظ جامعة تيارت البحث يف ترشيعات حام
اإعادة  املالية()  مراجعة التقدیرات 

33 
للموائن البحرية لتمنية  الإسرتاتيجيةمتطلبات حتديث الأدوار واخليارات 

رو لأ ا لرهاانت  ا ئر يف ظل  للجزا التجارية  ملبادلت  محد افريقية ور ا أأ  مصنوعة 
الصغرية   املؤسسات  لتنافس ية  ا تمنية 

لبديةل ا احمللية  الصناعات  الشلف واملتوسطة يف   جامعة 
 مقبول بتحفظ

املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

34 
سرتاتيجية لبناء والناش ئة الصغرية املؤسسات دمع جل من رمقية اإ  أأ

لتحول لرمقنة حنو ا محد سعدية ا أأ ن   ب
لبحث  لية الأسواق اإدارة ا ملا  ابس تخدام ا

ساليب لأ عالم الرايضية ا ل يل والإ اجلامعي غلزيان ا  املركز 
 مقبول بتحفظ

اإعادة  املالية()  مراجعة التقدیرات 

اجلزائري؛ دراسة بس يكو 35 أةل اللغوية يف اجملمتع  ادلراسات الفلسفية وقضااي الإنسان واجملمتع يف  هيشور محمد ملني سوس يولوجية -املسأ
ئر  اجلزا

بن خدلون تيارت ا  مقبول بتحفظ جامعة 
املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 

36 
منية  لأ ا عياته  الرمقي وتدا شاكلية اجلرمية الإلكرتونية يف عرص التحول  اإ
نية اجلزائر )حنو وضع ترشيع منوذيج لتفعيل ماكحفة اجلرامئ الس يربا  عىل 

نية(( الس يربا اجلرامئ  ع منوذيج لتفعيل ماكحفة   .حنو وضع ترشي
ينة  أأمحمدي بوز نساين  أ منة  الإ من  لأ وا نون  لقا الشلف ا  جامعة 

 بتحفظمقبول 
املالية( اإعادة مراجعة التقدیرات  ( 
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أثريات كوروان جاحئة 37 لقمي منظومة عىل اجامتعية -النفس والتأ  يف ا

ئري اجملمتع الرحامن س يدعيل اجلزا عبد  ن  لعلوم  ب لبویرة والرايضية البدنية الأنشطة يف احلديثة ا ا  مقبول بتحفظ جامعة 

38 
Modélisation informatique de la reconnaissance 

des visages et des expressions faciales en 
fonction de l’âge 

للغة مقبال هدي بلميينة لتفاعل و املعرفة و ا لبليدة ا ا  مقبول بتحفظ 02جامعة 

لتلكفة 39 وا اجلودة  الرمقي بني  اجلامعي  لتعلمي  الكرمي ا عبد   البشري 
اقتصادايت دول   لعوملة وانعاكساهتا عىل  ا

فريقي الإ الشلف الشامل   مقبول بتحفظ جامعة 

40 
ئرية؛ اجلزا لتحریر  ا ادلينية يف ثورة  لرمزية   ا

نرثوبولوجية   أأ للغة  رش يد بوسعادة دراسة سوس يو  وا دب  لأ ا الصويف يف  ئر اخلطاب  اجلزا  مقبول بتحفظ 2جامعة 

41 
Patrimoine Linguistique Antique et 

transdisciplinarités 
Archéologie des mots et structure de la pensée 

لفنومينولوجيا قلفاط رش يدة  مقبول بتحفظ جامعة تلمسان تطبيقاهتا و ا

هية خطاب 42 لعنف ورسدايت الكرا ئر يف ا امحمد املعارصة اجلزا لفنومينولوجيا الش يخ   بتحفظمقبول  جامعة تلمسان تطبيقاهتا و ا
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43 
لثقايف ابحمليط وعالقته املواطن  ا

لثقايف مبحيطه وعالقته املواطن/ حمور  :ا

لفنون ئري املواطن دلى السلوك تمنية و ا ربة-اجلزا  فلسفية مقا
لفنومينولوجيا بن عيىس خرية  مقبول بتحفظ جامعة تلمسان تطبيقاهتا و ا

اخملرجات العلمية عرب اإنشاء املؤسسات  44 اجلامعية يف تمثني  احلاضنة  دور 
جامعة ورقةل–املبدعة   دراسة تطبيقية عىل حاضنة 

لتمنية   السعيدي سعدية ا دور اجلامعة واملؤسسة الاقتصادية يف 
املس تدامة  احمللية 

 مقبول بتحفظ جامعة ورقةل

لهجرة احلراقة ظاهرة 45 لغري وا لفنومينولوجيا دليل محمد بوزاين رشعية ا  مقبول بتحفظ جامعة تلمسان تطبيقاهتا و ا

46 

Les états de lieux des épidémies en Algérie ; Les 
aspects psychosociaux, les répercussions 

sanitaires psychologiques et 
psychopathologiques les retombées 

socioéconomiques, la prise en charge 
pluridisciplinaire médicale psychologique et 

sociale 

اجليدة قيدوش سعاد لنوعية  وا لنفس الصحة والوقاية  ا ئر عمل  اجلزا  مقبول بتحفظ 02جامعة 

47 
سرتاتيجية"  للموائن  اإ لتنافس ية  ا لقدرة  ا وتطویر ورفع  النقل البحري 

لتحول  ا ئرية : مدخل حنو  ىلاجلزا اذلكية" اإ املوائن  الكرمي تطبيقات  عبد  ن عامر   ب
 واحملااكة الترشيع ,التشغيل ,الأسواق :البحث 

ربية ادلول يف ملغا  ا
املركز اجلامعي بلحاج بوشعيب عني 

 مقبول بتحفظ متوشنت
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ع بن معور مجيةل 19 كوفيد جاحئة خالل اجلزائري ابجملمتع الاجامتعي التضامن أ ليات 48 لتمنية ومشالك اجملمت ئر يف احملليــة ا الشلف اجلزا  مقبول بتحفظ جامعة 

واذلاكرة 49 الوطين  رخي  لتا الش يخ حكمي ا ن  العصور ب املتوسطية عرب  املدية ادلراسات التارخیية   مقبول بتحفظ جامعة 

اجلياليل ابجلزائر الثقافية والهوية اللغوية املواطنة قمي تعزیز يف ودوره املدين اجملمتع 50 ع بوبكر  لتمنية ومشالك اجملمت ئر يف احملليــة ا الشلف اجلزا  مقبول بتحفظ جامعة 

51 
 ظل يف الاستشفايئ القطاع ممريض دلى الاجامتعية النفس ية اخملاطر

ئر معل -تكوین -تربية بوس نة فطمية 19 -كوفيد  جاحئة اجلزا  مقبول بتحفظ 02جامعة 

لتعلميية املنظومة رمقنة 52 ئرية اجلامعية املؤسسات يف ا احلبيب اجلزا  الوظائف تطویر و استرشاف و حتليل اثبيت 
ءات لكفا  وا

 مقبول بتحفظ جامعة معسكر

53 
ربة  ة والثقافيّة يف الشعر الشعيب ابجلزائر مقا الهويّة الوطنيّ أةل  للّغة ومسأ ا

ة حة زهية نقديّة ثقافيّ لثقافية طرا وا لفكرية  ا لمتثالت   مقبول بتحفظ جامعة مولود معمري تزيي وزو ا
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لهجرة 54  النثوي الإنضامم اإىل اذلكورية الس يطرة من ابجلزائر الرشعية غري ا
رات و جتارب نس ياق كمي صبيحة مسا لأ : واملامرسات والامنذج ٬ البنيات ٬ا

لفلسفة لعلوم ا  مقبول بتحفظ جامعة مس تغامن والرتمجة الاجامتعية وا

55 Ecriture beure et écriture nationale : entre 
Dialogue et réconciliation 

لبدر ا  Le Sacré, Expressions Et تغنيفي محمد 
Représentations 

 مقبول بتحفظ جامعة مس تغامن

56 
سرتاتيجية ظل يف الس ياحية للمقاصد الرمقي التسويق تفعيل أ ليات  اإ

ء تطویر ئر الس ياحية العالمة وبنا ية للجزا لتمنية احلديث الاقتصاد سوداين اند مل وا اجلامعي تيسمس يلت س تدامةا  مقبول بتحفظ املركز 

57 
لبطاةل من احلد يف ودورها اجلزائر يف املالية التكنولوجيا تطویر أ ليات  ا

دماهجم اجلامعات خرجيي دلى لعمل سوق يف واإ لتمنية املنظامت اقتصاد ش توان صونية ا  مقبول بتحفظ جامعة جيجل املس تدامة وا

58 Violence sociale en Algérie : étude descriptive  املعارص  رشاد هشام ئري  اجلزا  مقبول بتحفظ 02جامعة سطيف اجملمتع 

59 
نية مبنطقة ) اجلزائري وأ اثره الاجامتعية )دراسة ميدا الطالق يف اجملمتع 

وراس لأ ادلین ا رسة  معراوي صالح  لأ وا ابتنة اجملمتع   مقبول بتحفظ 01جامعة 
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املدريس:  60 الوسط  ساءة للأطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة يف  الإ
رسمه أأ نعاكساهتا عىل  وا س باهبا،  أأ شاكلها،  والنصوص  عبايس سعاد أأ للغة  ا  مقبول بتحفظ املدية جامعة تعلميية 

لعاملني  61 ا ع  جاحئة كوروان عىل دواف أأثري اإجراءات العمل يف ظل  ت
لتحزي ابملؤسسات  وا ةل  للعدا اقتصاديةومدراكهتم   السوس يو 

والرتبوية  مسعود بورغدة محمد لنفس ية  ا لتطبيقات   مقبول بتحفظ 02جامعة قس نطينة ا

لعمل سوق حنو اجلامعيني الطلبة بتوهجات اجلامعي التكوین عالقة 62 أأمال فاطمة ا لية ادلراسات صفاح  عالمية التصا  وحتليل والإ
 مقبول بتحفظ جامعة مس تغامن اخلطاب

للغة 63 لهوية واشاكلية ا لتعدد الوطنية ا ليا دوما ميلود الالس ين وا نس ياق بلعا لأ : واملامرسات والامنذج ٬ البنيات٬ ا
لفلسفة لعلوم ا  مقبول بتحفظ 02جامعة وهران والرتمجة الاجامتعية وا

لعنف 64 ا ية من ظاهرة  وقا ل ا واجلامعية يف  لوايف دور املؤسسات الرتبوية  ا عبد  والرتبوية  بوس نة زهري  لنفس ية  ا لتطبيقات   مقبول بتحفظ 02جامعة قس نطينة ا

لعمل عن بعد كنتيجة حمتية جلاحئة  65 لثقايف covid 19ا ا ر  طا الإ  ،
نوين لقا  وا

رخیية والاجامتعية بالل رمي لتا ا لبحوث   مقبول بتحفظ جامعة معسكر ا

رة 66 دا لتمنية اإ دماج احمللية ا ئر يف الظل مناطق واإ اجمليد اجلزا نعمية عبد  ن   مقبول بتحفظ 01جامعة وهران اإفريقيا شامل يف الإسالمية احلضارة خمطوطات ب
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 دراسة -املعلومات لتكنولوجيا العايل التعلمي اس تخدام ومعوقات واقع 67
نية ساتذة عىل ميدا لتعلمي أأ لعايل ا والرتبوية حبال ايسني -ليابس اجلياليل جبامعة ا لنفس ية  ا لبحوث   مقبول بتحفظ جامعة س يدي بلعباس ا

أساليب الاحرتاز طرق-واملعارصة احلديثة الفرتة خالل ابجلزائر الأوبئة 68  وأ
 ووسائهل العالج

ئر بوش نايف محمد لغريب احلوض و اجلزا بيض للبحر ا لأ  ا
متوسط ـل  ا

 مقبول بتحفظ جامعة س يدي بلعباس

69 Promotion de la sante psychique de la petite 
enfance dans la commune de beni messous 

لنفس عمل حدادي دليةل لعيادي ا لقيايس و ا ئر ا اجلزا  مقبول بتحفظ 02جامعة 

ر يف املعلوماتية اجلرامئ من امحلاية 70 طا نون اإ لقا  ادلويل و الوطين ا
ية و التشخيص) وقا ل  (ا

ية الترشيعات  بلفضل محمد لنظام محلا لبييئ ا  مقبول بتحفظ جامعة تيارت ا

لتمنية 71 كز و الهجرة تداعيات بني املس تدامة ا ونية املرا ن لقا نب ا جا  للأ
ية الترشيعات  عيىس عيل املقميني لنظام محلا لبييئ ا  مقبول بتحفظ جامعة تيارت ا

يف اجلزائر؛  الس ياسات احلكومية املوهجة لظاهرة املهاجرین غري الرمسني 72
اجملمتعية ابلتحدايت  همي أأي عالقة  برا اإ ئر يف الاجامتعية والبحوث ادلراسات  بوعناين   مقبول بتحفظ جامعة س يدي بلعباس اجلزا
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لعوملة وحتدايت التقليدية املرجعية مابني الأرسة داخل الأدوار رصاع 73  ا
لثقافية اثرها والاجامتعية ا لتعامل واسرتاتيجيات أأ لنفس عمل يف البحث زروايل فتيحة معها ا  مقبول بتحفظ 02جامعة وهران الرتبية وعلوم ا

74 

لنفيس الربوفيل رات) ا لفرد  هما رة يف ا دا اته اإ -Self  ذ

managementللشخصية الكربى امخلسة والعوامل ؛Gig-Five 

Personnality )واجتاهاتAttitidesللعنف املامرس الشاب 
لكرتوين لتواصل ش باكت) الإ  (الاجامتعي ا

لنفس عمل يف البحث حمرزي مليكة  مقبول بتحفظ 02جامعة وهران الرتبية وعلوم ا

 مقبول بتحفظ 01جامعة وهران اإفريقيا شامل يف الإسالمية احلضارة خمطوطات لعبايس محمد والاقتصادية الاجامتعية ال اثر يف دراسة الوطين التارخي كتابة مناجه 75

لتحدايت الاقتصادية  76 احلالية ورهاانت  للموائنا اجلزائرية: بني الوضعية 
ء جن جن  زرق؛ مينا لأ ا منوذجا -جيجل-الاقتصاد   أأ

املس تدامة  خادل ليتمي لتمنية  وا املنظامت   مقبول بتحفظ جامعة محمد الصدبق بن حيي جيجل اقتصاد 

77 
اجلامعة   جودة التعلمي العايل ودورها يف حتقيق التاكمل بني خمرجات 

أاكدمييني  ومتطلبات أأراء ال ع وحتلل  سوق العمل، دراسة ميدانية تس تطل
 والطلبة

ع فاطمة ن اقتصادايت دول   ما لعوملة وانعاكساهتا عىل  ا
فريقي الإ الشلف الشامل   مقبول بتحفظ جامعة 

78 
The (in) visibility of francophone algerian 

female literature in english translation 
obstacles challenges and perspectives 

 جفري ايمسينة
Dimensions Socio Pragmatique 
Et Pragma Linguistique Dans 

Les Manuels Scolaires De 
Langues Étrangères En Algérie 

 مقبول بتحفظ جامعة مس تغامن
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ع جعةل  79 الظل كوس يةل دلف دماج وترقية مناطق  اإ احمللية أ ليات  لتمنية  ا
ية مفيدة املس تدامة سواق اإدارة البحث اند لأ لية ا ملا  ابس تخدام ا

ساليب لأ عالم الرايضية ا ل يل والإ اجلامعي غلزيان ا  مقبول بتحفظ املركز 

80 
Les flux migratoires en Algérie 

Entre harraga algériens et  présence 
subsaharienne dans la dynamique Sud-Sud 

نبيةل فاطمة والسلطة موساوي  اجملمتع  نون  لقا  مقبول بتحفظ 02جامعة وهران ا

81 l'economie numérique et la formation des 
ressources humaines 

لكيفية و المكية املعطيات حتليل اتجني عيل  للسلواكت ا
لنفس ية جامتعية و ا  مقبول بتحفظ جامعة مس تغامن الإ
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حلاق خمرب توطني املرشوع رئيس املرشوع وضوعايتمرشوع البحث املعنوان  الرمق  نتيجة اخلربة مؤسسة الإ

لعتيق 01 ا ء مناسك جح بيت هللا  ا د أأ لعميق يف  ا لفج  ا لقادر مساكل  ا عبد  لثقافة يف ادلراسات خريبش  لتمنية والشخصية ا زة وا اجلامعي تيبا  مرفوض املركز 

02 La transformation digitale au sein des 
entreprises en algéria TDEA)) 

benabou djilali d'analyse et de prospective des 
emplois et des compétences 

 مرفوض جامعة معسكر

ئر يف املدين اجملمتع و ادلوةل املواطنة 03  مرفوض جامعة بومرداس وادلولية الس ياس ية ادلراسات يسكعس خليدة اجلزا

الصمد والتداعيات اخللفيات العصور عرب اجلزائري اجملمتع يف والأمراض الأوبئة 04 عبد  ري توفيق  املدية العصور عرب املتوسطية التارخیية ادلراسات مزا  مرفوض جامعة حيي فارس 

05 
de la nécessité de l'enseignement de la 

littérature : pour une société ouverte sur elle-
meme et sur le monde 

 Etudes Du Genres, Langues Et بطوش عيين
Diversités Sociolinguistiques 

 مرفوض جامعة مولود معمري تزيي وزو
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06 Structure démographique et défis sociaux et 
économiques en Algérie 

لتمنية و الساكن اسرتاتيجيات دليندا عيىس  مرفوض 02جامعة وهران املس تدامة ا

0
07 

 املواهجة: ادلولية و الوطنية املس تجدات ظل يف الكرتونية اجلرمية
لتحدايت  وا

يت زو أأ ينة وا لعوملة زا نون و ا لقا  مرفوض جامعة مورود معمري تزيي وزو الوطين ا

08 

للجهد  تصممي لقليب  ا لنبض  ا برانمج معلومايت لتحديد مس توى معدل 
لعمرية  ا حل  املرا والسن خملتلف  حة  لبدين بدلةل نبض القلب الرا ا
ء( يف ظل وجود  حصا لأ للرايضيني والغري رايضيني )الأحصاء وغري ا

 جاحئة كوروان

ر  لبدنية ممي خمتا وا الرايضية  لنشاطات  ا امحليد  تقومي  عبد   رفوضم مس تغامنجامعة 

09 
واملعارصة احلديثة  لفرتة  ا ئر خالل  اجلزا الصحية يف   املنظمة 

لفرتة الاس تعامرية(   ا (1518- 1962: 
وبئة.   لأ وا الطب  لهيالك،  ا  الس ياسات، 

امليرسة  أأجقو عيل ئرية  اجلزا ابتنة املوسوعة   مرفوض 01جامعة 

لتمنية 10 أثريها و الظل مناطق يف املس تدامة ا  يف اجملمتعي الاس تقرار عىل تأ
ئر  مرفوض جامعة بومرداس وادلولية الس ياس ية ادلراسات جحاج مراد اجلزا

ء  11 للجزائر ابملنطقة املغاربية واإفريقيا جنوب الصحرا اخلارجية  ري عيل الس ياس ية  لتحدايت   لرا وا لعامة  ا البحث يف الس ياسات 
لعريب ا املغرب  لتمنوية يف بدلان  منية وا لأ  ا

الوطنية  للعلوم املدرسة  لعليا  ا
 مرفوض الس ياس ية
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12 
وتعزیز  ئر  لعايل ابجلزا ا لتكنولوجيا الرمقية احلديثة مبؤسسات التعلمي  ا

املعرفة ع  ء جممت  دورها يف بنا
املس تقبلية لرهاانت  وا لتحولت  ا ء،  ا د لأ  ا

ر لعريب بن جحا لتوثيق   ا وا عالم  الإ ادلراسات والبحث حول 
لتكنولويج وا لعلمي   مرفوض 01جامعة وهران  ا

لهوية 13 لثقافة و ا للغوي الانامتء ضوء يف ا ئر، يف والأدبية اللغوية ادلراسات املكروم سعيد ا  من اجلزا
لعهد ىل الرتيك ا ية اإ لقرن هنا  العرشین ا

 مرفوض جامعة مس تغامن

14 
لعنف ظاهرة حملاربة والاقتصادية الاجامتعية الااثر  املؤسسات يف ا

ري مالح الرتبوية لهوا  مرفوض 01جامعة وهران اإفريقيا شامل يف الإسالمية احلضارة خمطوطات ا

15 
 خالل من الاس تعامري العهد خالل ابجلزائر الإساليم ادلین شؤون

رش يف لأ لكتاابت ا لفرنس ية وا نة عابد ا لتارخیي البحث سلطا  مرفوض 01جامعة وهران وترامج مصادر ا

ئر 16 اجلزا لهوية يف  ا شاكلية  واإ للغوي  ا لتنوع  همي ا محد برا  مرفوض جامعة مس تغامن حوار احلضارات، التنوع الثقايف وفلسفة السمل أأ

17 
لتوقعات  وا ع  واق خصوصيات املشلكة الساكنية يف اجلزائر دراسة يف 

ئر؛ للجزا رسة عادل بغزة ادلميغرافية  لأ وا اجملمتع  ابتنة خمرب   مرفوض 01جامعة 
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لتارخي 18 لية ميلود واذلاكرة الوطين ا  منطقة يف والرتاث والعمران الإنسان اترخي بلعا
الشلف الشلف حوض  مرفوض جامعة 

19 
لتعلمي   ا اذلاكء الاصطناعي يف تشخيص النظام البييئ ملؤسسة   تطبيق 

 :املتوسط

الشعبية يف مدينة تيارت ملناطق  ا حدى  اإ ةل  حا  دراسة 
أصوهل ومرجعياته وأ فاقه يف اخلطاب احلجايج   بلعريب مصطفى أ

ئر  اجلزا
 مرفوض تيارتجامعة 

رش يف 20 لأ ئري وادليين الس يايس ا الرحامن بفرنسا اجلزا عبد  ن بوزاين  رية ادلراسات ب لفكرية احلضا  مرفوض جامعة تلمسان وا

ر معر -وحتدايت فرص- الظل مناطق تمنية يف ودورها املالية اخلدمات تطویر 21  أ يت خمطا
نظمة لأ لية ا ملا  الس ياسات و املرصفية و ا

لعاملية التحولت ظل يف اللكية الاقتصادية الشلف ا  مرفوض جامعة 

 ظاهرة من التقليل يف والرايضية البدنية الأنشطة ممارسة توس يع دور 22

ئر اجملمتع يف عنفلا  ي اجلزا
نية الاجامتعية ادلراسات  جحاج سعد نسا  والإ

لنشاطات وحتليل لبدنية ا  والرايضية ا
عنابة  مرفوض جامعة 

23 
أثرها الوطنية التمنية مشاريع- ابجلزائر الظل مناطق ظاهرة دراسة  عىل وأ

ملناطق  خبيت حسان -شلف ولية حاةل دراسة- املهمشة ا
لعوملة نعاكساهتا ا  دول اقتصادايت عىل وا
ء اإماكنية مدى اختبار و الإفريقي الشامل نشا  اإ

 لها اقتصادي احتاد
الشلف  مرفوض جامعة 
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ئر؛ متطلبات رمقنة 24 اجلزا لتدقيق يف  وا احملاسبية  أأمني املامرسة  نظمة بربري محمد  لأ لية ا ملا  والس ياسات واملرصفية ا

لعاملية التحولت ظل يف اللكية الاقتصادية الشلف ا  مرفوض جامعة 

لثقافة 25  الاقتصادية املؤسسة يف التصايل الأداء تطویر واليات التصالية ا
ئرية  اجلزا

ادلین نور  املعارص مبين  ئري  اجلزا  مرفوض 02جامعة سطيف اجملمتع 

26 
الظل يف  اإرشاكاحلكومية بغية  الإداراتحومكة  أ لياتتفعيل  مناطق 

ل احملا لتمنوية  ا والوطنيةلس ياسات  أأمحمد ية  سرتاتيجية  بلقامس  لتحول اإ ىل ا  مرفوض س تغامنمجامعة  أأخرض اقتصاد اإ

الشمول املايل والتكنولوجيا املالية  27 الظلدور  لنارص فاطمة يف القضاء عىل مناطق  ا ن   ب
 احملااكة و الترشيع ,التشغيل ,الأسواق :البحث 

ربية ادلول يف ملغا  ا
املركز اجلامعي بلحاج بوشعيب عني 

 مرفوض متوشنت

 الصغرية للمؤسسات التنافس ية املزية حتقيق يف الرمقي التسويق مسامهة 28

نية دراسة( الناش ئةو  ئرية املؤسسات من عينة عىل ميدا  )اجلزا
لبحث  بن زخروفة بوعالم لية الأسواق اإدارة ا ملا  ابس تخدام ا

ساليب لأ عالم الرايضية ا ل يل والإ  ا
اجلامعي غلزيان  مرفوض املركز 

29 
( 19)عرش التاسع القرن خالل ابجلزائر الاس تعامرية الشخصيات معجم

كامل وتعليق جرد وي  فريقيا بشامل الأثرية و التارخیية ادلراسات  بن حصرا  مرفوض جامعة تيارت  أأ



 

           

 

32  

 

ئر 30 اجلزا عية يف  ليحة أ ليات دمج مناطق الظل يف اسرتاجتيات التمنية القطا ع صا اقتصادايت دول   بوذري لعوملة وانعاكساهتا عىل  ا
فريقي الإ الشلف الشامل   مرفوض جامعة 

العصور 34 ئر عرب  اجلزا لهجرة يف  ا  حركة 

 (سوس يوثقافية-)دراسة اترخیية
لعيد ا لعمران نسانالإ  اترخي  فارس   وا

 الشلف حوض منطقة يف والرتاث
الشلف  مرفوض جامعة 

35 
قياس التوجه املقاوليت للرايديني حنو جمالت اإنشاء املؤسسات املصغرة 

احمللية  لرمقية ودورها يف التمنية  اس تقصائية يف  –ا دراسة مسحية 
ئر  اجلزا

 بن مسعود عطاهلل
وعلوم الطرق المكية يف  ية  لعلوم الاقتصاد ا

لتمنية  ا جل  أأ وتطبيقاهتا من  عامل  لأ ا دارة  اإ
 املس تدامة.

 مرفوض اجللفة جامعة 

الظل 36 احمللية يف مناطق  لتمنية  ا شاكلية متويل  لقادر اإ ا عبد   بوعيل 
ادلول   اكة يف  ع وحما سواق، تشغيل ترشي أأ

ربية ملغا اجلامعي عني متوشنت ا  مرفوض املركز 

شاكلية 37 اللغة ابجلزائر بني اخلطاب الرمسي واملامرسات الاجامتعية حتليل  اإ
ئر السوس يولوجية ابجلزا  الوضعية 

الرمحن عبد  ئر ضامر  اجلزا احمللية يف  لتمنية  ا الشلف اجملمتع ومشالك   مرفوض جامعة 

38 
 خطاب مواهجة يف ودورها الاجامتعية الشكبات عرب التواصل ثقافة

هية ئر الكرا املعارص ايمنيبودهان  ابجلزا ئري  اجلزا  مرفوض 02جامعة سطيف اجملمتع 
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أة 39 ملرأ ئري اجملمتع يف الاجامتعية الأدوار وتغري العامةل ا احلكمي املعارص اجلزا عبد  البرشية بوصلب  رد  املوا  مرفوض 02جامعة سطيف تمنية 

ء جنوب الأفارقة الالجئني جهرة 40 لبيئة و الصحرا منية ا لأ ع :ا واق ل  ا

لتحدايت  وا
. 

 لونيس فارس
لتحدايت وا لأمن القويم اجلزائري الرهاانت   مرفوض / ا

ة 41 ملرأأ ئرية ا لعمل يف اجلزا ع: ا واق ل لتحدايت ا الكرمي وا عبد  ئر معل – تكوین – تربية بوحفص  اجلزا  مرفوض 02جامعة 

لتمنوي املرشوع يف الظل مناطق 42 لتحدايت الرهاانت لدلوةل ا لقياس حريش جامل وا لنفس ية وادلراسات ا  مرفوض جامعة جيجل ا

أأثري 43  املدرس يني والرسوب الترسب عىل الظل مناطق يف التعلميية البيئة ت
 والاجامتعية الصحية اخملاطرة سلوكيات يف واملراهقني الأطفال واخنراط

محد أأ لنفس ية كريش  ا وادلراسات  لقياس  لبليدة ا ا  مرفوض 02جامعة 

اجلنائية يف مواهجة  44 الس ياسة  ملعلوماتيةحتدايت  ا رية اجلرامئ  وي ما لبيئة معرا ا نون  اجللفة قا  مرفوض جامعة 
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45 
Impact socio économiques de la pandémie du 

covide 19 sur le pouvoir d'achat des citoyens et 
sur l'économie locale 

ادلین ية املؤسسة تطویر دخان عز  ئرية الاقتصاد  مرفوض جامعة تيارت اجلزا

 املدين السلوك ترس يخ يف ودورها الرتبوية املنظومة داخل املواطنة قمي 46
ئري اجملمتع يف  اجلزا

لعلـوم طراد توفيق لبویرة والرايضية البدنية الأنشطة يف احلديثة ا ا  مرفوض جامعة 

47 Les employeurs étrangers en Algérie, 
contraintes et stratégies  

ملنامجنت  لبدلوي حسني وا املنظامت  اجامتع  ئر عمل  اجلزا  مرفوض 02جامعة 

ئرية 48 اجلزا اجلديدة بونيف محمد ملني املس تودعات الرمقية والوصول احلر للمعلومات ابجلامعات  امليداي  املس يةل حبوث ودراسات يف   مرفوض جامعة 

49 
للغة  اللغة عمل ضوء يف دراسة :اجلزائر يف الهوايتية والإشاكلية والثقافة ا

لثقافيةا كرمية ساملي الاجامتعي وا لفكرية  ا  مرفوض تزيي وزو جامعة  لمتثالت 
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50 
لعصبية يف حتقيق  ا أأثري برانمج تعلميي مبين عىل تقنية الربجمة اللغوية  ت
للرتبية البدنية والرايضية حسب تصنيف بلوم  بعض الأهداف التعلميية 

ابتدايئ اخلامسة  الس نة   دلى تالميذ 
للنشاط  قاليت یزيد لنفس ية  ا لبيولوجية  ا الاس تجاابت 

والراييض لبدين  لبوايق ا ا م  أأ  مرفوض جامعة 

51 
impact de l’entrainement sportif de deux types , 

intense et endurant sur le profil morpho-
fonctionnel chez les obeses 

للنشاط  بشري حسام لنفس ية  ا لبيولوجية  ا الاس تجاابت 
لبدين   والراييضا

لبوايق ا م  أأ  مرفوض جامعة 

52 
زمة  أأ جاحئة كوروان؛ حنو ختطيط جديد للخروج  الرمقي يف ظل  لتعلمي  ا

ئر اجلزا لعايل يف  ا لتعلمي  امليرسة  دليةل مزوز ا ئرية  اجلزا ابتنة املوسوعة   مرفوض 01جامعة 

ئري 51 اجلزا الرسدي  اخلطاب  لتجريب يف  ا امليرسة  مس تاري حياة سؤال الهوية ورهان  ئرية  اجلزا ابتنة املوسوعة   مرفوض 01جامعة 

الطفل  52 لثقافية دلى  وا الوطنية  املواطنة اللغوية ودورها يف بناء الهوية 
الطور الابتدايئ" لثاين يف  ا  اجلزائري؛ "قراءة يف ضوء مناجه اجليل 

امليرسة ابتسام بن خراف ئرية  اجلزا ابتنة املوسوعة   مرفوض 01جامعة 

53 
-633)الزايين العهد خالل( اجلزائر)الأوسط ابملغرب الأوبئة و اجملاعات

 و الاقتصادية البىن عىل انعاكساهتا يف دراسة( م1554-1235/ه962
 -اذلهنية و الاجامتعية

 بلعريب خادل
ئر لغريب احلوض و اجلزا بيض للبحر ا لأ  ا

متوسط ـل  مرفوض جامعة س يدي بلعباس ا
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ر 54 شها لتمنية دراسات سايح مصطفى الالكرتوين الرتوجي وحتدايت الإ ية ا غواط الاقتصاد لأ ا  مرفوض جامعة 

ءة 55 ئري اجملمتع يف الطالق لظاهرة سوس يولوجية قرا سعد فایزة اجلزا  مرفوض جامعة مس تغامن السمل وفلسفة الثقايف والتنوع احلضارات حوار اإ

ع 56 لهجرة واق عياهتا الرسية ا من عىل وتدا لأ لقويم ا ئري ا ية الترشيعات ساعد رش يد اجلزا لنظام محلا لبييئ ا  مرفوض جامعة تيارت ا

57 
- الاس تعامرية الفرتة اإابن الغربية منطقة يف للجزائريني الوابئية الوضعية

رش يفية للمصادر ونقدية حتليلية دراسة لأ  -ا
 حسويل بشري

 احلديث العرص يف وجممتع اترخي: اجلزائر
 مرفوض جامعة س يدي بلعباس واملعارص

58 formation en langues étrangères et le marché 
d’emploi 

الرزاق عبد   عامرة 
Environnement Linguistique 

Et Usages De La Langue 
Française En Algérie : Une 
Observation Quantitative 

 مرفوض جامعة مس تغامن

59 
لفعل  ا لثقايف يف حتقيق  ا املوروث الثقايف احمليل أ ليات استامثر الفعل 

ئر  لتمنوي ابجلزا ري حاج ا السمل بلهوا  مرفوض جامعة مس تغامن حوار احلضارات، التنوع الثقايف وثقافة 
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أثرها عىل املناطق الهشة دراسة حاةل ولايت    60 مشاريع التمنية الوطنية وأ
ئري اجلزا ية حيياوي الرشق  والرشعية هاد والس ياس ية  ونية  ن لقا ا لبحوث   مرفوض جامعة خنشةل ا

61 
بني تصنيف الأولوايت،  -املشاريع التمنوية عىل مس توى مناطق الظل

نية املزيا ية  ز وحمدود جنا الإ عتيقة -حمتية   كوايش 
شاكلية وحدة ا اإ املتوسط:  لأمن يف منطقة 

املضامني ابتنة وتعدد   مرفوض 01جامعة 

لعلمية اجملالت 62 للغة تطویر يف ودورها ا دب و ا لأ لنقد و ا ئر، يف والأدبية اللغوية ادلراسات غول شهرزاد ا  من اجلزا
لعهد ىل الرتيك ا ية اإ لقرن هنا  مرفوض جامعة مس تغامن العرشین ا

الرمقي 63 التصال  لعام وسوق  ا ء  لفضا  عكروت فريدة ا
عالمية وحتليل   والإ لية  التصا ادلراسات 

 اخلطاب
امحليد بن ابديس  عبد  جامعة 

 مرفوض مس تغامن

زمات 64 لأ ا وقات  أأ ئرية  اجلزا اجلامعات  التدريس عن بعد يف   جتربة 
ع  الطيب منوذجا 2و 1جبامعيت سطيف Moodle  موق البرشية بلوصيف  رد  املوا  مرفوض 2جامعة سطيف تمنية 

الش باب  65 اجامتعية للجرمية الالكرتونية دلى  النفس  ئريادلوافع  بر اجلزا لعمومية  حبري صا  مرفوض 02جامعة سطيف الأنشطة البدنية والرايضية والصحة ا

ابلتعبري ابلصور 66 العالج  لتكفل النفيس ابلنساء املعلقات عن طريق  البرشية حاميدية عيل ا رد  املوا  مرفوض 2جامعة سطيف تمنية 

ئر 67 اجلزا لعنف يف  وا هية  الكرا لتحریرية  رزيق عامر خطاب  ا لثورة  وا ابتنة احلركة الوطنية اجلزائرية   مرفوض 01جامعة 
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عي  68 احلديثة للس ياحة يف اقتصاد معمتد عىل اذلاكء الاصطنا لتوهجات  ا
لروبواتت  وا

الرحمي عبد   ش نيين 
ء   لنوعية لالرتقا وا المكية  لتطبيقات  ا

الاقتصادي؛ الاجامتعي والبييئ ابملؤسسات 
ئرية  اجلزا

ية ا غرد  مرفوض جامعة 

الرمقي 69 العرص  ئر وحتدايت  اجلزا لعربية يف  ا للغة  ن ا ادلی وي عز  امليرسة  حصرا ئرية  اجلزا ابتنة املوسوعة   مرفوض 01جامعة 

70 
L’intégration des TIC  en formation  STAPS  à 

l’université : Analyse sur l’usage ; niveau de 
connaissances et attitudes en vers les TIC et de 

ces possibilités d’applications éducatives 

لقادر ا عبد  نسان  زيتوين  الإ املطبقة يف حركة  لعلوم   مرفوض جامعة مس تغامن ا

دراسة مسحية  -ماكحفة الفقر الريفي يف مناطق الظل بولية اجللفة  71
حصائية اجللفة-سوس يو اإ الظل لولية   اقتصادية لبعض بدلايت مناطق 

 سلامين شبيوط
وعلوم  ية  لعلوم الاقتصاد الطرق المكية يف ا
لتمنية  ا جل  أأ وتطبيقاهتا من  عامل  لأ ا دارة  اإ

 املس تدامة.
اجللفة  مرفوض جامعة 

72 
لبدنية  ا دراسة حتليلية لواقع التكوین مبعاهد علوم وتقنيات النشاطات 
ومتطلبات سوق العمل )اإعداد دليل همين خلرجيي معاهد  والرايضية 

STAPS) 
لتس يري  سعيدان سعد وا رة  ا د والإ حومكة الإعالم الراييض 

ئر اجلزا املس يةل الراييض يف   مرفوض جامعة 

الصحي  73 من  لأ ا الصحية ودورها يف تعزیز  اجتاه الثقافة  الوعي اجملمتعي 
مراض لأ وا وبئة  لأ ا ر  نتشا ا اجملمتع يف ظل  فراد  كامل لأ املكيفة نطاح  والرايضية  لبدنية  ا النشطة  املس يةل برامج   مرفوض جامعة 
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74 
لتوزيع اجلغرايف ملناطق الظل يف اجلزائر، من خالل مرجعية وطنية  ا

وكيفية متابعة معاجلهتا حمليا ومركزاي وادلراسات الاجامتعي رايض تويم .ملؤرشات رصدها  لبحوث   مرفوض جامعة سكيكدة ةا

جرام 75 منية الإ لأ ا عياته  وتدا السعيد الالكرتوين  ادلراسات والبحوث يف القانون والأرسة والتمنية  براحب 
رية ا د  الإ

املس يةل  مرفوض جامعة 

ئر، يف املس تدامة احمللية التمنية اسرتاتيجيات متويل 76 خل اجلزا  مدا
ية،: ومقارابت لية، اجامتعية، اقتصاد  مؤسس ية بيئية ما

لتمنية   صافية صديقي ا دور اجلامعة واملؤسسة الاقتصادية يف 
املس تدامة  احمللية 

 مرفوض جامعة ورقةل

ئر 77 اجلزا لعنف يف  وا هية  الكرا والرتبوية  شافية غليط خطاب  لنفس ية  ا لتطبيقات   مرفوض 02جامعة قس نطينة ا

78 
الش باب  لتطوعي دلى  ا لعمل  ء برانمج تدرييب اإلكرتوين لتفعيل ا بنا

زمات  لأ ا منوذجا 19جاحئة كوفيد –اجلامعي وقت  احلياتية بعيل مصطفى -أأ رات  ملها املس يةل ا  مرفوض جامعة 

احمللية  79 لتمنية  ا أ ليات تعزیز دور و ماكنة املرشوعات املصغرة يف حتقيق 
لهشة يف  ا ملناطق  ا و  الظل  ئرملناطق   اجلزا

نظمة  محمد طريش لأ لية ا ملا  والس ياسات واملرصفية ا

لعاملية التحولت ظل يف اللكية الاقتصادية  ا
الشلف  مرفوض جامعة 

اقرتاح برانمج تربوي للتقليل من ظاهرة العنف وخطاب الكراهية دلى  80
الرتبوية املؤسسات  لتويم بالل تالميذ  ا ن  الإعالم الراييض والتس يري الراييض يف  حومكة  ب

ئر املس يةل اجلزا  مرفوض جامعة 
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التكنولوجيا الرمقية يف حتسني خدمات القطاع احلكويم يف اجلزائر 81 لعزیز دور  ا عبد   طيبة 
نظمة  لأ لية ا ملا  والس ياسات واملرصفية ا

لعاملية التحولت ظل يف اللكية الاقتصادية الشلف ا  مرفوض جامعة 

لتارخي 82 عبد هللا واذلاكرة الوطين ا الالوي  نس ياق عبد  لأ : واملامرسات والامنذج ٬ البنيات٬ ا
لفلسفة لعلوم ا  والرتمجة الاجامتعية وا

 مرفوض 02جامعة وهران

83 
لعلمية  ا املوضوعية  التواصل الاجامتعي بني  اترخي اجلزائر عىل مواقع 

املغرضة ية  رية  وهراين قدور وادلعا لفكرية واحلضا ا  مرفوض جامعة تلمسان ادلراسات 

84 
ثر لهجرة عىل الاقتصادي و الاجامتعي املس توى أأ  دلى رشعية غري ا

 غري الهجرة عىل املقبل الش باب من عينة عىل ميدانية دراسة- الش باب
 وهران بولية الرشعية

أأمسى لتمنية بقال  وا  مرفوض 02جامعة وهران الرتبية 

لبحث عامرقريع  املس تحدثة الالكرتونية اجلرامئ 85 ية الترشيعات تطویر يف ا اجلامعي تيسمس يلت الاقتصاد  مرفوض املركز 

شهار 86 لتكيف حمتية بني:  اخلدمات قطاع يف الرمقي التسويق و الإ  و ا
زمات مواهجة لأ  ا

أأحسني أأمني عامثين  لت وا ية  اجلبا لية،  ملا ا لبوايق احملاس بة،  ا م  أأ  مرفوض جامعة 

التصال  87 تكنولوجيا املعلومات و  املوارد البرشية يف  تبين  تكوین   مهية  أأ
املصغرة املؤسسات  زينة يف  و   عرابش  الوظائف  وتطویر  حتليل واسترشاف 

لكفاءات  مرفوض جامعة معسكر ا
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ليات 88 ل  ية لتفعيل ادلولية ا ة حام ملرأأ لعنف من ا ونية  صافا خرية ا ن لقا ا  مرفوض جامعة تيارت ادلراسات 

ع وعالقته املواطن 89 لثقايف والاجامتعي الس يايس احمليط م ية الترشيعات تطویر يف البحث مرشي مريس وا اجلامعي تيسمس يلت الاقتصاد  مرفوض املركز 

لثقايف 90 وا الس يايس والاجامتعي  احمليط  ع  لبييئ  سعيدي توفيق املواطن وعالقته م ا لنظام  ا ية   مرفوض جامعة تيارت البحث يف ترشيعات حام

91 
دوات  لأ ا ملنتخبة من خالل  ا تطویر عالقة املوطنني ابجملالس احمللية 

احلديثة: لتكنولوجية   ا
رات  الالكرتونية احمللية تقنية الاستشا

لراشد  بلعريب عيل ا ادلس توري واحلمك  نون  لقا  مرفوض جامعة مس تغامن ا

رشاك 92 نوين لإ لمتكني القا لعمومية ا ا الشؤون  لبييئ عليان بوزاين املواطن يف تس يري  ا لنظام  ا ية   مرفوض جامعة تيارت البحث يف ترشيعات حام

لرمقية الوسائط يف الثقافية دوانتامل 93 ن يشو جياليل امجلاعي ابلوعي وعالقهتا ا ئر يف والأدبية اللغوية ادلراسات  ب  من اجلزا

لعهد ىل الرتيك ا ية اإ لقرن هنا  العرشین ا
 مرفوض جامعة مس تغامن

حة وتطویر تمنية يف ودورها الاجامتعية الفنية الظواهر 94 لثقافية الس يا  مرفوض جامعة مس تغامن اجلزائرية الفنية املامرسات يف البرصية امجلاليات بومسلوك خدجية  ا
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95 
أهيل و ترقية  املتوسطة و الصغرية املؤسسات و الناش ئة املؤسسات تأ

لية لتمنية دلمع ك  محد عاكشةعزیزي  الظل مناطق يف احمللية ا لتاكمل أأ ئري الاقتصادي ا فريقي اجلزا ر الإ درا أأ ية  محد درا أأ  مرفوض جامعة 

احمللية بولية الشلف كسبيل  96 اجلبلية لبعث التمنية  ترقية الفالحة الريفية 
الظل ابلولية  للهنوض مبناطق 

لقادر ا عبد  فريقيا عيل بن حيي  اإ واقتصادايت شامل  لعوملة  الشلف ا  مرفوض جامعة 

97 
لتكوین لعلوم يف ا نية الاجامتعية ا نسا للغة ومساةل والإ  كوس يةل ا

لتعمل للتدريس ئر يف الاجامتعية والبحوث ادلراسات تلمساين فاطمة وا  مرفوض جامعة تلمسان اجلزا

الظل  98 تمنية مناطق  ولية تيارت  –مرافقة اجلامعة لسرتاتيجيات 
منوذجا  أأ

محد أأ عامرة  ن  لبييئ  ب ا لنظام  ا ية   مرفوض جامعة تيارت البحث يف ترشيعات حام

من 99 لأ رة بيئة يف الاس هتاليك ا لتجا لكرتونية ا ئر يف الإ ونية بلقنييش حبيب اجلزا ن لقا ا  مرفوض جامعة تيارت ادلراسات 

100 
املتغريات الرتبوية وعالقته ببعض  العنف يف املؤسسات   .مس توى 

وكيفية  - نية مكية  املتوسطةدراسة ميدا املرحةل   عىل تالميذ 

 بولية س يدي بلعباس
لقادر ا عبد  والرتبوية  بن سعيد  لنفس ية  ا لبحوث   مرفوض جامعة س يدي بلعباس ا

ع  101 الترشي التعريب يف اجلزائر من  أةل  الأساليب الإدارية عىل مسأ تطبيق 
املامرسة ىل   عسايل بولرابح اإ

وعلوم  ية  لعلوم الاقتصاد الطرق المكية يف ا
لتمنية  ا جل  أأ وتطبيقاهتا من  عامل  لأ ا دارة  اإ

 املس تدامة.
 مرفوض اجللفة جامعة
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102 
دمغة جهرة لأ عياهتا ا  لو ادل مابني وتدا

 املس تقبةل وادلول املصدرة 

 – ئر  حاةل دراسة   -اجلزا
مني لأ ا والسلطة طييب بلهامشي محمد  اجملمتع  نون  لقا  مرفوض  02جامعة وهران ا

ء لعملية منوذج اقرتاح 103 لتوجيه و الانتقا  الوسط يف الراييض ا

ساس ية كقاعدة املدريس لنخبة لرايضيي أأ  ا
لنشاط عسيل حسني  مرفوض 01جامعة وهران واملراهق للطفل والراييض البدين ا

104 
ع وفهم اس تكشاف-  2023*2013 اجلزائر يف الس يايس اجملال  للواق

نون، حداد محمد والرهاانت لقا ع ا  مرفوض  02جامعة وهران والسلطة اجملمت

الرمقي يف  105 عامل والاقتصاد  لأ ا رمقنة التعلمي العايل دلمع رايدة  تفعيل 
ئر  اجلزا

اقتصادايت دول   معيش عائشة لعوملة وانعاكساهتا عىل  ا
فريقي الإ  الشامل 

الشلف  مرفوض جامعة 

ئر وس بل  106 اجلزا الظل يف  املس تدامة مبناطق  واقع التمنية البرشية 
الشلف-تطویرها  -حاةل ولية 

اقتصادايت دول  قوريش نصرية نعاكساهتا عىل  لعوملة وا ا
فريقي الإ  الشامل 

الشلف  مرفوض جامعة 

لتعمل 107 محد والإنسانية الاجامتعية العلوم يف التطبيق ميادین و الرمقي اجلامعي ا أأ  قيدوم 
لكيفية و المكية املعطيات حتليل  للسلواكت ا

لنفس ية جامتعية و ا  مرفوض جامعة مس تغامن الإ

اجملمتع الإداري اجلهاز بني التعاون لتعزیز القانونية ادلعامئ 108  ومؤسسات 

جل من املدين لعمومية اخلدمة ترقية أأ ادلین ا نور  ونية  شاشوا  ن لقا ا  مرفوض جامعة تيارت ادلراسات 

109 
لثدي؛  ا التوعية الصحية حول رسطان  التصالية يف جمال  سرتاجتية  الإ
دراسة ميدانية حتليلية مبدیرية الصحة لولية سطيف حنو بناء اإسرتاجتية 

 فعاةل
املعارص  سامية عواج ئري  اجلزا  مرفوض 02جامعة سطيف اجملمتع 
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لهوية 110  كربيت عيل ميداين حبث الشعبية الثقافة عنارص خالل من للجزائر الثقافية ا
أصوهل احلجايج اخلطاب  يف وأ فاقه ومرجعياته أ

ئر  مرفوض جامعة تيارت اجلزا

نية والاجامتعية 111 نسا الإ لعلوم  ا لناش ئة يف جمال  ا املؤسسات  ري لييل تمنية  ئري  لرا اجلزا ع ورمقنة الاقتصاد  لتنوي  مرفوض جامعة قاملة ا

املس تدامة حومكة 112 لتمنية  ا ر  أأثريها عىل مسا وت لهجرة  ا لبييئ بالق محمد س ياسة  ا لنظام  ا ية   مرفوض جامعة تيارت البحث يف ترشيعات حام

للتمنية  113 لوطنية  ا الس ياسة  دماج مناطق الظل يف  الضوابط القانونية لإ
بعادها أأ  املس تدامة بلك 

لبييئ ابجلياليل خادل ا لنظام  ا ية   مرفوض جامعة تيارت البحث يف ترشيعات حام

ادلولية 114 لعالقات  ا أأثريها عىل  وت لعقول وعوملهتا  ا لبييئ  قاصدي فایزة جهرة  ا لنظام  ا ية   مرفوض جامعة تيارت البحث يف ترشيعات حام

عياته 115 وتدا ئر  الطالق ابجلزا الصاحل  الاجامتعية ظاهرة تفيش  رة  لبييئ  بوغرا ا لنظام  ا ية   مرفوض تيارتجامعة  البحث يف ترشيعات حام

116 
لبحري  وا ثر جاحئة كوروان عىل قطاع النقل يف اجلزائر، النقل اجلوي  أأ

منوذجا  كبري مولود أأ
وعلوم  ية  لعلوم الاقتصاد الطرق المكية يف ا
لتمنية  ا جل  أأ وتطبيقاهتا من  عامل  لأ ا دارة  اإ

 املس تدامة.
اجللفة  مرفوض جامعة 
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117 Identité culturelle algérienne représentations 
expressions et caractéristiques 

 Le Sacré, Expressions Et مصدق ليىل
Représentations 

 مرفوض جامعة مس تغامن

ئر 118 اجلزا الظل يف   دراسة ظاهرة مناطق 
اجللفة  الظل بولية  الرايضية مبناطق  ملنشأ ت  منوذجا–ا  -أأ

ئر  ونويق حيي لبدنية ابجلزا وا الرايضية  نشطة  لأ اجللفة ا  مرفوض جامعة 

119 
عالم الراييض اجلزائري يف ظل جاحئة كوروان   - COVID 19 -الإ

فاق ل  وا ع ، الانعاكسات  واق ل وي ا الوهاب زوا  عبد 
الراييض يف  حومكة الإعالم الراييض والتس يري 

ئر املس يةل اجلزا  مرفوض جامعة 

رش يف 120 لأ ئرية واخملطوطات ا رج اجلزا يب معمر ابخلا لعا لفكرية ا وا رية  احلضا  مرفوض جامعة تلمسان ادلراسات 

والرايضية يف  121 لبدنية  ا دور املؤسسات الرتبوية بتفعيل حصة الرتبية 
املدريس لعنف  ا ية من ظاهرة  وقا ل ادلین ا نور  املكيفة  عامرة  والرايضية  لبدنية  املس يةل برامج الأنشطة ا  مرفوض جامعة 

ملنافسات لس تئناف للعودة حصي بروتوكول اقرتاح 122 لبطولت ا  وا

ئر الرايضة ر ظل يف ابجلزا نتشا  19 كوفيد- كوروان جاحئة ا
كامل لبدنية الأنشطة برامج  مقاق  املس يةل املكيفة والرايضة ا  مرفوض جامعة 

هية خطاب 123 لعنف الكرا ادلین ادليين واملوقف وا جدیر نرص   مرفوض جامعة تلمسان الرشعيــة ادلراسات أأ
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124 
 ومتابعة لتقيمي رمقية بياانت قاعدة ضوء عىل معلومايت برانمج تصممي

 عىل الثالث الطور تالميذ عند ابلصحة املرتبطة البدنية اللياقة عنارص
 الوطين مس توى

ادلین نور  لنشاط صغري   مرفوض 01جامعة وهران واملراهق للطفل الراييض البدين ا

أوساط يف والرايضية البدنية الأنشطة ممارسة تعزیز 125  املراهق الش باب أ
ليات ابقرتاح الظل ل   والطرق ا

 الرايضة علوم يف املتعددة البحوث برانمج قرقور محمد
نسان وحركة  الإ

اجلامعي تيسمس   مرفوض لتياملركز 

126 
 قصد املكيفة والرايضية البدنية الأنشطة يف تروحيي برانمج اقرتاح

لتخفيف لعظام هشاشة مرىض دلى املفاصل أ لم من ا نشطة برامج سعد سعود فؤاد ا لأ لبدنية ا املس يةل املكيفة والرايضة ا  مرفوض جامعة 

لعمل 127 ا ومتطلبات سوق  ئر  اجلزا جامعات  لتكوین يف  الراييض يف  بشريي بن عطية ا حومكة الإعالم الراييض والتس يري 
ئر  اجلزا

املس يةل  مرفوض جامعة 

128 

 البدين النشاط ممارسة بعث متطلبات

لعزةل فك قصد ابجلزائر الظل مبناطق الراييض دماج ا  الش باب واإ

 . اجامتعيا

مل بولية الظل مناطق لبعض ميدانية دراسة  س نة 81-32فئة س يةلا

املكيفة محالوي عامر والرايضية  لبدنية  ا املس يةل برامج الأنشطة   مرفوض جامعة 

 مناطق عن العزةل وفك الهتميش من للتخفيف رايضية برامج اقرتاح 129

ئر، الظل وةلو  ابجلزا دماهجا حما لتمنوية الس ياسات يف اإ الطيب للبالد ا احلريك جلطي  ء  ا د لأ وا بداع  الشلف الإ  مرفوض جامعة 

لتعمل 130 نية الاجامتعية العلوم يف هتطبيق وميادین الرمقي اجلامعي ا نسا سواق تس يري حيياوي زهري والإ لأ لية ا ملا ليات تطبيق ا ل   ا

عالم و الرايضية ل يل الإ اجلامعي غلزيان ا  مرفوض املركز 
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131 
التسويق املرصيف الرمقي الرمقي   دور  املايل   يف رفع مس توايت الشمول 

ئر  اجلزا لرمقية يف  ا لية  ملا ا اخلدمات  لقادر دراسة حتليلية تقيميية لقطاع  ا عبد   مطاي 
اقتصادايت دول  نعاكساهتا عىل  لعوملة وا ا

فريقي الإ  مرفوض الشلف جامعة الشامل 

 مؤسسات يف التعلمي جودة وحتسني التاكليف يف التحمك يف الرمقنة دور 132

لتعلمي لعايل ا ئر يف ا  اجلزا
محد أأ  يف الاقتصادية والس ياسات الاسرتاتيجيات  مري 

ئر  اجلزا
املس يةل  مرفوض جامعة 

133 
أنشطة رايضية حسب طبيعة مناطق الظل يف ولية  تكييف برامج وأ

اجامتعيا لها  وأأطفا دماج ش باهبا  اإ جل  أأ راحب املس يةل من  اجلديدة برابخ  امليداي  املس يةل حبوث ودراسات يف   مرفوض جامعة 

لنفيس  134 ا ر  احلديثة يف حتقيق الاس تقرا ثر اس تخدام التكنولوجيا  أأ
ملعاقني برصاي ا احلياة دلى  والرضا عن   الاجامتعي 

احلريك  عادل خوجة لتحمك  وا لتعمل   مرفوض املس يةل جامعة ا

135 
Conception d'une Plate-forme Electronique 

pour Contrôler, quantifier et évaluer les 
charges d'entrainement en football 

professionnel - Soccer DZ1 

لبدنية  غوال عدة وا الرايضية  لنشاطات  ا  مرفوض جامعة مس تغامن تقومي 

136 
لتضامنات اجلديدة: ا  الاجامتعية 

للمواطنة   حنول فهم شلك جديد 
ليتمي" ا نرثبولوجية مجلعية "اكفل  أأ  دراسة سوس يو 

السمل  بوعدة حسينة وفلسفة  لثقايف  ا لتنوع  وا  مرفوض جامعة مس تغامن احلضارات 

لعنف من خالل وضع  137 ا دور املؤسسات الرتبوية للوقاية من ظاهرة 
الراييض  عالم  الإ اجلديدتصور يف   الرتبوي 

اجلديدة  معريو زوهري امليداي  املس يةل حبوث ودراسات يف   مرفوض جامعة 
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تكنولوجيا املعلومات والتصال لتطویر  138 الناش ئة يف جمال  املؤسسات  دمع 
ئر اجلزا الرمقي يف  نظمة  ودل عابد معر الاقتصاد  لأ لية ا ملا  والس ياسات واملرصفية ا

لعاملية التحولت ظل يف اللكية الاقتصادية الشلف ا  مرفوض جامعة 

ع دميغرافية سوس يو دراسة -اجلزائر يف والعونسة العزوبية ظاهريت 139  للواق
س باب لأ لتوقعات وا وا اثر  ل   وا

أ مال لتمنية و الساكن اسرتاتيجيات هامش   مرفوض 02جامعة وهران املس تدامة ا

140 
Les TIC l'émergence de la communication 

virtuelle et le phénomène de la cybercriminalité 
en Algérie 

fendouchi hamza الوطنية التصال و الاس تخدامات الإعالم، وسائل للصحافة   املدرسة  لعليا  ا
عالم الإ  وعلوم 

 مرفوض

رة الاسرتاتيجي والتخطيط الس ياس ية املنتجات تسويق 141  امحلالت لدا
ثناء الانتخابية لعملية أأ ئر يف الس ياس ية ا وي بن ش يخ اجلزا رة حصرا دا لتسويق و الابتاكر اإ  مرفوض جامعة س يدي بلعباس ا

142 
الوطنية لهوية  وا للغة   ا

ئر للغة ابجلزا ا شاكلية    اإ
واجلامعة نوي  لثا ا لفلسفة يف  ا  احلجاج يف تعلميية 

محد أأ ر  لفنومينولوجيا عطا  مرفوض جامعة تلمسان وتطبيقاهتا ا

ئر 143 اجلزا الرشاكت يف  الرشيف مؤرش لتقمي حومكة  زاوي محمد  لية بن  ملا ا لهندسة  وا لبوايق الابتاكر  ا م  أأ  مرفوض جامعة 

ساسها طلبة عمل  144 أأ حماوةل خللق مؤسسات مصغرة وماكتب خدمات 
رطفونيا لأ وا الرتبية  وعلوم  لنفس   .ا

لنفس  الأرغونوميا كربوش هشام ا والبحوث التطبيقية يف عمل 
الرتبية   لبوايق وعلوم  ا أم   مرفوض جامعة العريب بن هميدي أ
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ئر 145 اجلزا ادلميغرافية يف  لتحدايت  نون الاقتصادي هوام عالوة ا لقا وا ابتنة احلومكة   مرفوض 01جامعة 

146 
Pour une histoire environnementale de la 

région de sidi bel abbés 
Enquête sur les interactions du entre les 

hommes et leur environnement  

لنبية كرمي ا واملعارص-اجلزائر  ودل  احلديث   مرفوض جامعة س يدي بلعباس اترخي وجممتع يف 

147 

 
Le phénomène du chômage chez les diplômés 

de l’université de Mostaganem : étude 
analytique du marché du travail au niveau de la 

wilaya pour la détection des causes et la 
proposition des solutions 

 

لعيد محمد لهيلكية  ا ا ينامكية الاقتصاد اللكي والتغريات   مرفوض جامعة مس تغامن د

اجلامعية 148 الشهادات  حاميل  الش باب  ونية لتشغيل  ن لقا ا ل ليات  بر ا لتشغيل  بن عزوز بن صا وا لعمل  ا نون   مرفوض جامعة مس تغامن قا

149 

Détermination du profile physique 
morphologique des joueurs algérien et effet 

d'un protocole d’électrostimulation 
neuromusculaire sur accélération de la 

récupération a court terme.   

ادلین نور  للنشاط   غنام  لنفس ية  ا لبيولوجية  الاس تجاابت ا
والراييض لبدين   ا

لبوايق ا م  أأ  مرفوض جامعة 

لعريب الصحي لالتصال كوسائط الاجامتعية امليداي 150 ا  بوعاممة 
لية ادلراسات عالمية التصا  وحتليل والإ

 مرفوض جامعة مس تغامن اخلطاب
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151 
Itegrating MOOC sin to the MA Language and 
Communication to Develop Teaching English 

for Specific and Academic Purposes 
Sarnou Hanane 

Dimensions Socio Pragmatique 
Et Pragma Linguistique Dans 

Les Manuels Scolaires De 
Langues Étrangères En Algérie 

 مرفوض جامعة مس تغامن

ئر 152 اجلزا لعام  ا رساهتا ابجملال  ومما النخب  لقادر خطاابت  ا عبد  السمل  مالفي  وفلسفة  لثقايف  ا لتنوع  وا  مرفوض جامعة مس تغامن احلضارات 

اكدميية ابجلامعة  153 لأ ا ادلراسات  اجلزائري اخملطوط يف  الرتاث  حتقيق 
حصاء واإ ئريةـ جرد  احلق اجلزا عبد  فريقيا ادلراسات التارخیية والأثرية رشف  اإ  مرفوض جامعة تيارت يف شامل 

نبناء 154  القاعدية الطموحات و املركزية الرؤية بني احمليل الاجامتعي العقد اإ
 الظل ملناطق سوس يولوجية دراسة

ئر يف الاجامتعية والبحوث ادلراسات قدويس محمد -اجلزا
لعام الشأأن وتس يري احمللية امجلاعات حول  ا

 مرفوض جامعة س يدي بلعباس

للغة 155 ةل ا لهوية ومسا لثقافية الوطنية ا نس ياق دراس شهرزاد وا لأ : واملامرسات والامنذج ٬ البنيات٬ ا
لفلسفة لعلوم ا  مرفوض 02جامعة وهران والرتمجة الاجامتعية وا

156 Création des start-up dans les sciences sociales 
et humaines 

 مرفوض س يدي بلعباس جامعة  Mangement des entreprises بورحةل عالل

لفنون 157 ئراجل يف املواطنة قمي ترقية يف ودورها ا دريس زا اإ ئري املرسيح النص  قرقوى    -اجلزا
بعاد يف ودراسة مجع لأ لفكرية ا  -ليةوامجلا ا

 مرفوض جامعة س يدي بلعباس
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159 Les stratégies digitales des organisations بوشامة شوان 
صالحات  اجلهوي والاندماج الاقتصادية الإ

 مرفوض 02جامعة وهران وادلويل

املعطيات  160 اقتصادايت النرش والتوزيع: رهاانت الرمقنة واإعداد قواعد 
ئر عفيف احمللية ابجلزا ر  ئر غوا رش يف ابجلزا لأ وا ملعلومات  ا نظمة   مرفوض 01جامعة وهران أأ

شاكل ترمجة املصطلحات املعرفية املعارصة ودورها 161 لتواصل بني  اإ ا يف 
لثقافات أ منة ا اخلطاب  بلعىل   مرفوض تزيي وزو جامعة حتليل 

162 
دمغة جهرة لأ عياهتا ا  ادلول مابني وتدا
مل   – املس تقبةل وادلول ةصدر ا

ئر  حاةل دراسة   -اجلزا
رتيعة لتمنية  محمد  ا لتطبيقي يف  ا املدية الاقتصاد   مرفوض جامعة 

163 
الرمقنة واإعادة التصور للمباين الأثرية يف احملافظة والرتوجي الس يايح  دور 

ئرية اجلزا وية  الصحرا ابلقصور  ثري  لأ ا وتمثيته  لبرت قادة للرتاث  ثري  لأ ا  مرفوض جامعة تلمسان الرتاث 

ئر 164 اجلزا لعنف يف  وا هية  الكرا لنذیر عبد هللا اثين خطاب  ا  مرفوض جامعة مس تغامن غري موجود محمد 

واقرتاح مواد  165 التخصص  هنج مبتكر لتطویر نظام تعلمي/ تعمل لغات 
محد  تيارت -مقررية لصاحل طالب اجملالني العلمي والتقين جلامعة ابن خدلون أأ أصوهل ومرجعياته وأ فاقه يف اخلطاب احلجايج   مصطفاوي  أ

ئر  مرفوض جامعة  تيارت اجلزا
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166 
لتواصل الاجامتعي ا لعنف ووسائل   ا

ئريدراسة  اجلزا الوسط  نية يف   عزيون صاحل ميدا
لعنف اجلسدي   ا املريض.  لنفس  ا عمل 

لنفس ية ا  مرفوض 02جامعة قس نطينة والصدمات 

ئري املواطن متثالت 167 لثقايف والاجامتعي الس يايس حمليطه اجلزا احلاج مراد وا  Développement culture et مولي 
politique : cas de la ville d’oran  مرفوض 02وهرانجامعة 

لهجرة احلراقة ظاهرة 168 ربة الرشعية الغري وا أ مال للظاهرة حتليةل مقا شاكلية موهوب   العريب اجملمتع بناء يف العلمي البحث اإ

 واملعارص احلديث
ئر اجلزا  مرفوض 02جامعة 

لنظام 169 احلق وتعداد نظامه،عدته:امحلادي للجيش العسكري ا عبد  لبناء  معزوز   ( اجلزائر( الأوسط للمغرب احلضاري ا

ىل ية اإ لعهد هنا ئر العامثين ا اجلزا  مرفوض 02جامعة 

170 
واملؤسسات  الصغرية  املؤسسات  اسرتتيجيات التحول الرمقي دلمع 

ئر اجلزا لناش ئة يف   ا
 

 همريي دليةل
ء  لنوعية لالرتقا وا المكية  لتطبيقات  ا

الاقتصادي؛ الاجامتعي والبييئ ابملؤسسات 
ئرية  اجلزا

يةجامعة  ا  مرفوض غرد

ء  171 لفضا ا أأثري  اجلزائري و اإشاكلية الهوية اللغوية و ت املواطنة يف الترشيع 
لهوية ا فرتايض يف ترس يخ   الإ

ودي منصور لبييئ  دا ا لنظام  ا ية   مرفوض جامعة تيارت البحث يف ترشيعات حام

ئر الإساليم الفتح الوطين التارخي كتابة اإعادة يف مهنجية جتربة 172  للجزا

لبناء  بن معرية محمد منوذجا  ( اجلزائر( الأوسط للمغرب احلضاري ا

ىل ية اإ لعهد هنا ئر العامثين ا اجلزا  مرفوض 02جامعة 
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173 
ء أقسام تالميذ دلى التكيفي السلوك همارات لتمنية اإرشادي برانمج بنا  أ

لتعلمي يف املدجمة ئر ابتدايئ ا  عفيف مرنزي ابجلزا
لكيفية و المكية املعطيات حتليل  للسلواكت ا

لنفس ية  الاجامتعيةو ا
 مرفوض جامعة مس تغامن

لعنف 174 اجملمتع الأرسي ا ئري يف  بعادها يف الظاهرة دراسة اجلزا  - أأ

ونية السوس يولوجية ن لقا  وا
نون  بوزاين مليكة امحلاية القانونية والاجامتعية للطفل يف القا

رن ملقا ا نون  لقا وا ئري   اجلزا
 مرفوض 02نجامعة وهرا

175 

رمقنة الواثئق  ابملؤسسات  الأرش يفمتطلبات وأ ليات جناح مرشوع 
 ؛الاستشفائية

للتأأسس  ئرية  اجلزا للمؤسسات الاستشفائية  دراسة ميدانية تقوميية 
رش يفر خلارطة طريق ل لأ ا لواثئق  ا  مقنة 

ادلین ثرية  غراف نرص  لأ ا وادلراسات   مرفوض 02جامعة سطيف الرتاث 

176 
 ؛المثني فرج لس يدي ادلفني الكزن

ثرية مونوغرافيا دراسة  فرج س يدي جزیرة لش به أأ

لفرتة من وضواحهيا لقدمية ا ىل ا ية اإ لفرتة غا  الاس تعامرية ا
 حايج ايسني راحب

لبناء   ( اجلزائر( الأوسط للمغرب احلضاري ا

ىل ية اإ لعهد هنا ئر العامثين ا اجلزا  مرفوض 02جامعة 

ء معجم طبونميي 177 ادلينية بتلمسان بنا حة  الس يا ع  لكرتوين ملواق  / حيياوي سلمية اإ
مركز البحث العلمي والتقين لتطویر 

لعربية ا للغة   مرفوض ا


