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لرمق  ا
لبحث عنوان  مرشوع ا
 وضوعايتامل

 املرشوعرئيس 
خمرب توطني 

 املرشوع
حلاق  نتيجة اخلربة مؤسسة الإ

01 

Le manuel scolaire de 
Langues Étrangères: 

Présentation / 
Représentation identitaires 

et culturelles en Algérie 

 عبد احلي خبتة
Etudes Du 

Genres, Langues 
Et Diversités 

Sociolinguistiques 

 جامعة مس تغامن
 بسبب؛ بتحفظ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

02 

الشائعات يف مواقع التواصل الاجامتعي 
أ ثريها عىل تشكيل الرأ ي العام دراسة  :وت

وميدانية عىل عينة من املنشورات  حتليلية 
ئريني اجلزا  واملدونني 

الإعالم والرأ ي العام   كيحول طالب
 وصناعة القمي

جامعة اجلياليل بونعامة 
 مخيس مليانة

 بتحفظ بسبب؛ مقبول
 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

03 
لتمنية   وا قالمي  ل  ا التوازن بني  أ ليات دمع 

املاكنية ملناطق الظل يف ال رايف والفئات 
 املهشمة

 mangement des حبيح عبد القادر

entreprises  س يدي بلعباسجامعة 
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

04 
 وتعمل لتعلمي ثقافية -السوس يو احملددات

للغات ئرية ابجلامعة جنبيةال   ا  بني: اجلزا
لتحدايت احلواجز  وا

 02اجلزائر جامعة معل -تكوين -تربية بن صافية عائشة
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

05 
ر  دوا أ  الرتبية الإعالمية للمراهق يف ظل 

لتنش ئة الاجامتعية؛ ا  مؤسسات 
نية بولية سطيف  دراسة ميدا

 02جامعة سطيف اجملمتع اجلزائري املعارص شفيقة همري
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. املُبالغة -

06 
ئر  اجلزا دراسة ظاهرة مناطق الظل يف 

لتحدايت  وا لتوهجات   -ا
الشلف   –دراسة حاةل ولية 

 بوقرسي صارة
العوملة وانعاكساهتا عىل  

اقتصادايت دول الشامل 
 الإفريقي

 جامعة الشلف
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املالية املرصودة لإجناز املرشوع.املُبالغة يف التقديرات  -
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0
07 

رات وحوار العربية ال دبية الرتمجة  احلضا
ملثاقفة سؤال لراشدة ا  بومنجل عبد املاكل ا

 ال دب يف العربية املثاقفة
 02جامعة سطيف ونقده

 بتحفظ بسبب؛ مقبول
 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

08 
لتحول متطلبات  اذلكية املوائن حنو ا
ئر لتمنية حتقيق يف دورها و ابجلزا  ا
 استرشافية دراسة اجامتعية و اقتصادية

احملاس بة املالية، اجلباية  بوكثري جبار
 جامعة أ م البوايق والتأ مني

 بتحفظ بسبب؛ مقبول
 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

09 
 غري رينجللمها ال جنبية ال قليات ظاهرة

عياهتا الرشعيني  الوضعية عىل وتدا
ئر يف الساكنية  اجلزا

 جبار عبد اجلبار
نسان اترخي   والعمران الإ

 حوض منطقة يف والرتاث

 الشلف
 جامعة الشلف

 بتحفظ بسبب؛ مقبول
 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

10 
 دمع يف الرمقية ودورها التعمل صاتمن

لتعلمي يري بعد عن ا  املرجع بتطبيق معا

ئر يف اجلودة لضامن الوطين  اجلزا
 حرويش جلول

دراسات التمنية املاكنية  
وتطوير املقاولتية يف 

 اجلزائر
 جامعة أ درار

 بتحفظ بسبب؛ مقبول
 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

اجلزائر: ال س باب، ا 11  الانعاكساتلفقر يف 
الظل -واحللول تطوير املؤسسة   حواس أ مني .-مع الإشارة اإىل مناطق 

 جامعة تيارت الاقتصادية اجلزائرية
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

12 

ئر الظل مناطق ظاهرة دراسة  .ابجلزا

 املناطق عىل وأ ثرها الوطنية التمنية مشاريع

 ةماملهمش

منوذجا مس تغامن ولية -  -أ 

سرتاتيجية  دقيش خمتار  اإىل التحول اإ

 جامعة مس تغامن ال خرض الاقتصاد
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

الشائعات يف  13 ر  نتشا ا مناذج وطرق 
 الش باكت الاجامتعية؛ دراسة حتليلية

 02جامعة سطيف اجملمتع اجلزائري املعارص  شاشةفارس 
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -
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14 Langue, économie et 
formation 

 بن بشري نزهية

Environnement 
Linguistique Et 
Usages De La 

Langue Française 
En Algérie : Une 

Observation 
Quantitative 

 جامعة مس تغامن
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

15 manifestations et impact du 
sacre dans le nord algerien 

 بن شهيدة منصور
Le Sacré, 

Expressions Et 
Représentations 

 جامعة مس تغامن
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

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)" 

 دللو نوال
مشاريع  حبث تعلميية

التكوين وتصور املناجه 
 ادلراس ية

 مس تغامنجامعة 
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

17 
 الظهرة مبنطقة والالمادي املادي الرتاث

لغربية هد املظاهر:  ا  خادلي أ مينة والشوا
 التصالية ادلراسات

 وحتليل والإعالمية
 اخلطاب

 جامعة مس تغامن
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

لتعدد اللغوي يف العملية التعلميية: اقرتاح  18 ا
 المكية املعطيات حتليل  حوةل محمد برانمج لغوي تعلميي خاص؛

 مس تغامنجامعة  النفس عمل يف والكيفية
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع.املُبالغة  -

19 

رات  تصممي برانمج تدرييب للتحمك يف هما
والتصال  توظيف تكنولوجيا املعلومات 
اليونيسكو عرب  لتعلمي بتكييف معايري  ا يف 

MOOC /MOC-TIC؛ 

دراسة الاقتصادايت  ش يخة ليىل
 املغاربية

 01جامعة ابتنة
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع.املُبالغة  -
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20 
لعمل لمتصاص ظاهرة  ا هتيئة سوق 
اجلامعة )حاةل خرجيي  لبطاةل دلى خرجيي  ا

لية وحماس بة(  شعبة ما
 صافو فتيجة

العوملة وانعاكساهتا عىل  
اقتصادايت دول الشامل 

 الإفريقي
 جامعة الشلف

 بتحفظ بسبب؛ مقبول
 املالية املرصودة لإجناز املرشوع. املُبالغة يف التقديرات -

لتارخي 21  مناجه و أ رش يف العامثنية اجلزائر ا
يكل املال جسل لبا  لواليش فتيحة منوذجا وا

 يف ال حباث و ادلراسات
 ابجلزائر العامثين املوروث

1516-1830 
 02جامعة اجلزائر

 بتحفظ بسبب؛ مقبول
 املرشوع.املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز  -

22 
جرام الالكرتوين؛  الإ

نفس ية  ونية  ن واقع وحتدايت "دراسة قا
 اجامتعية".

 نبيل ونوغي
أ فاق احلومكة للتمنية  

 احمللية املس تدامة
املركز اجلامعي يس احلواس 

 بريكة
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

23 

التخطيط  ثرها س ياسات  وأ  الاقتصادي 
لوطنية مبناطق  ا يف بعث مشاريع التمنية 

 الظل

دراسة اس تكشافية حتليلية ابإقلمي ولية  -
 -اجللفة 

 عةل مراد

الطرق المكية يف العلوم  
دارة  الاقتصادية وعلوم اإ
عامل وتطبيقاهتا من  ال 
 أ جل التمنية املس تدامة.

 اجللفةجامعة 
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع.املُبالغة يف  -

24 
ئر يف والكتاب الكتابة صناعة  بني اجلزا

لثقايف الس ياق واقع بداع وسؤال ا  حبوص نوال الإ

 اللغوية ادلراسات
دبية  من اجلزائر، يف وال 
 هناية اإىل الرتيك العهد

 العرشين القرن

 جامعة مس تغامن
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع.املُبالغة يف  -

25 
شاكلية للغة اإ لهوية و ا  املرسح يف ا

ئري لعربية بني اجلزا زيغو  ا ما ل   منصور كرمية يةا
 البرصية اجلالياتحبث 

 الفنية املامرسات يف

  اجلزائرية
 مس تغامنجامعة 

 بتحفظ بسبب؛ مقبول
 املرشوع. املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز -
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27 
احمللية كسبيل  احلومكة  ء مبادئ  رسا اإ

الظل  التمنية يف مناطق  حاةل –لتحقيق 
ئر  اجلزا

 فرج شعبان
الس ياسات التمنوية  

 جامعة البويرة وادلراسات الاسترشافية
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

لتعلمي رمقنة تفعيل 28 لعايل ا  رايدة دلمع ا
ئر يف الرمقي والاقتصاد ال عامل  و التمنوية الس ياسات قايش يوسف اجلزا

سترشاقية ادلراسات  جامعة البويرة الإ
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

لرمقية املواطنة مسامهة 29  اس تدامة يف ا
لتعلمي ئرية اجلامعات يف بعد عن ا  فالق محمد اجلزا

 عىل انعاكساهتا و العوملة
 الشامل دول اقتصادايت

 مدى اختبار و الإفريقي
نشاء اإماكنية  احتاد اإ

 لها اقتصادي

 جامعة الشلف
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

30 LANGUE, USAGES ET RE
PRESENTATIONS 

 مرميموساوي 
اللغات و ال داب   

واحلضارات/التارخي يف 
 اإفريقيا

 02جامعة وهران
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

31 

مهية -Startالناش ئة املؤسسات مرافقة أ 

ups   حاةل -الرمقي التسويق اعامتد يف 

 قطاع يف الناش ئة املؤسسات من عينة

حة  الشلف– بولية الس يا

 مزاين محزة
العوملة وانعاكساهتا عىل  

اقتصادايت دول الشامل 
 الإفريقي

 جامعة الشلف 
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

32 
قليات  والشخصية لل  املدنية  ةل  احلا

ئر اجلزا جنبية يف  ل   مقين بن عامر ا
البحث يف ترشيعات  

 جامعة تيارت حامية النظام البييئ
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -
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33 

رات  واخليا ر  دوا ل  ا متطلبات حتديث 
سرتاتيجية لبحرية لتمنية  الإ ا للموائن 

ئر يف ظل  للجزا رية  لتجا ا ملبادلت  ا
رو ل  ا لرهاانت   افريقية ور ا

 مصنوعة أ محد

تمنية التنافس ية  
املؤسسات الصغرية 

واملتوسطة يف الصناعات 
 احمللية البديةل

 جامعة الشلف
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

34 
ء والناش ئة الصغرية املؤسسات دمع  لبنا

سرتاتيجية لتحول أ جل من رمقية اإ  حنو ا

لرمقنة  ا
 أ محد سعدية بن

دارة البحث  سواق اإ  ال 

 ابس تخدام املالية

ساليب  الرايضية ال 

 ال يل والإعالم

 املركز اجلامعي غلزيان
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

35 
اجلزائري؛ دراسة  املسأ ةل اللغوية يف اجملمتع 

 ملنيهيشور محمد  سوس يولوجية -بس يكو
ادلراسات الفلسفية 

نسان واجملمتع  وقضااي الإ
 يف اجلزائر

 جامعة ابن خدلون تيارت
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

36 

لكرتونية يف عرص  الإ اجلرمية  شاكلية  اإ
منية عىل  ل  ا عياته  وتدا لتحول الرمقي  ا
اجلزائر )حنو وضع ترشيع منوذيج لتفعيل 

نية الس يربا حنو وضع ( ماكحفة اجلرامئ 
اجلرامئ  ترشيع منوذيج لتفعيل ماكحفة 

نية(  .الس يربا

نساين  أ منة أ محمدي بوزينة   الشلف جامعة القانون وال من الإ
 بتحفظ بسبب؛ مقبول

 املُبالغة يف التقديرات املالية املرصودة لإجناز املرشوع. -

37 
 اجامتعية -النفس والتأ ثريات كوروان جاحئة

لقمي منظومة عىل  يف ا

ئري اجملمتع  اجلزا

بن عبد الرحامن 
 س يدعيل

 يف احلديثة العلوم 
نشطة  البدنية ال 

 والرايضية
 جامعة البويرة

 لل س باب التالية: مقبول بتحفظ
ذ وردت بصيغة العموم؛ .1 شاكلية غري دقيقة اإ  الإ
 ؛التطبيق و الاجناز غري حمددة اإماكنيات .2
 التقديرات املالية ُمبالغ فهيا. .3
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38 
Modélisation informatique 
de la reconnaissance des 
visages et des expressions 

faciales en fonction de l’âge 

 02جامعة البليدة التفاعل و املعرفة و اللغة بلميينةمقبال هدي 

 
 لل س باب التالية: مقبول بتحفظ

 لنفع؛نظرية ل تؤثر عىل الواقع اب العلمية للمرشوع كوهنا قميةاإعادة النظر يف ال  .1
 ختدم املوضوع؛ نظرا لكوهنا لوسائل البحث املقرتحة لإجناز املرشوع اإعادة النظر يف  .2
 ؛فعيحباجة اإىل أ فاق تطبيقي اجامتعي و اقتصدي ن عاملرشو .3
 التقديرات املالية ُمبالغ فهيا. .4

 

لتلكفة 39 اجلامعي الرمقي بني اجلودة وا لتعلمي   البشري عبد الكرمي ا
العوملة وانعاكساهتا عىل  

اقتصادايت دول الشامل 
 الإفريقي

 جامعة الشلف

 
 لل س باب التالية: بتحفظ مقبول

 (؛canevasغري حمددة مضن الاس امترة المنوذجية )طبيعة املرشوع  .1
شاكلية غري دقيقة .2 ذ وردت بصيغة العموم ،الإ  ؛اإ
ومهنا ما هو مذكور لست هل صةل ابملرشوع ول املعارف املتوفرة حول املرشوع ضئيةل،  .3

 ؛خيدم املوضوع
 ؛ملموسة كوهنا غري النتاجئ املتوقعة لتحقيق املرشوعاإعادة النظر يف  .4
عضاءيف املهام املولكة ل اإعادة النظر .5  ؛من أ جل حتقيق أ هداف املرشوع ل 

 كوهنا يُغلب اجلانب النظري عىل اجلانب العميل؛ اإعادة النظر يف خمطط العمل، .6
، كام وفقا للمبلغ املايل املقرتحة لإجناز املرشوع دتوضيح بدقة النفقات املرصو رضورة  .7

خري بنوع من املبالغة يف التقدير  .يتسم هذا ال 
 

لرمزية ادلينية يف ثورة التحرير اجلزائرية؛ 40  ا
نرثوبولوجية   أ   دراسة سوس يو 

اخلطاب الصويف يف   رش يد بوسعادة
 ال دب واللغة

 2جامعة اجلزائر
 لل س باب التالية: بتحفظ مقبول

 عدم وجود تقنيات خاصة بلك ابحث مضن خمطط املرشوع؛ .1
 .املقرتح ل حيمل توقيع وتأ شرية مدير املؤسسة املس تخدمة املرشوع .2



          

10  

 

41 

Patrimoine Linguistique 
Antique et 

transdisciplinarités 
Archéologie des mots et 
structure de la pensée 

 جامعة تلمسان تطبيقاهتا و الفنومينولوجيا قلفاط رش يدة

 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول
 ؛وهو ما يؤثر عىل حتقيق أ هداف املرشوعوجود رشيك اجامتعي عدم  .1

شاكلية غري دقيقة؛ .2  الإ

 غياب اجلانب امليداين مضن خمطط العمل. .3

لعنف ورسدايت الكراهية خطاب 42  يف ا
ئر  جامعة تلمسان تطبيقاهتا و الفنومينولوجيا الش يخ امحمد املعارصة اجلزا

 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول
رشاك عدم  .1 ذ جيب اإ وجود رشيك اجامتعي وهو ما يؤثر عىل حتقيق أ هداف املرشوع، اإ

منية  )ادلرك وال من الوطين(، والتعاون مع خمابر حبث املؤسسات الإعالمية والرتبوية وال 
 ؛أ خرى خمتصة يف ادلراسات النفس ية والرتبوية

شاكلية غري دقيقة؛ .2  الإ

 غياب اجلانب امليداين مضن خمطط العمل. .3

43 

لثقايف ابحمليط وعالقته املواطن  ا

لثقايف مبحيطه وعالقته املواطن/ حمور  :ا

لفنون  املواطن دلى السلوك تمنية و ا
ئري ربة-اجلزا  فلسفية مقا

 جامعة تلمسان تطبيقاهتا و الفنومينولوجيا بن عيىس خرية

 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول
رشاك عدم وجود رشيك اجامتعي وهو ما يؤثر عىل حتقيق  .1 ذ جيب اإ أ هداف املرشوع، اإ

 املؤسسات الإعالمية ؛

شاكلية غري دقيقة؛ .2  الإ

 غياب اجلانب امليداين مضن خمطط العمل. .3
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44 
اخملرجات  اجلامعية يف تمثني  احلاضنة  دور 

لعلمية عرب اإنشاء املؤسسات املبدعة  –ا
 دراسة تطبيقية عىل حاضنة جامعة ورقةل

 السعيدي سعدية
دور اجلامعة واملؤسسة  

الاقتصادية يف التمنية 
 احمللية املس تدامة

 جامعة ورقةل

لية: مقبول لتا ا س باب   بتحفظ لل 

شاكلية تناولت جزء من املرشوع فقط وهو   .1 عامل حضانة تتحقق كيفالإ  اجلامعية ال 

نشاء عرب هامل  املبدعة املؤسسات اإ  اخملرجات تمثني يف اجلامعية احلاضنة دورومت اإ

 ؛العلمية

شاكلية مل تعكس القمية العلمية والعملية للموضوع ول ميكن الاس تعانة ابملقابةل كام أ ن  .2 الإ
 ؛اجلانب التطبيقي لإجناحفقط 

هداف كخطوط عريضة واحضة عىل العموم لكن يصعب حتقيقها بفريق من  .3 جاءت ال 
  ؛أ ربعة أ عضاء دون وجود رشاكء

هداف اراقتص .4 نشاء ال   دون الرتكزي عىل تمثني  ،املنتج وتسويق احملتضنة مؤسسة عىل اإ

 .العلمية اخملرجات

لهجرة احلراقة ظاهرة 45 لغري وا  جامعة تلمسان تطبيقاهتا و الفنومينولوجيا دليل محمد بوزاين رشعية ا

 :بسبب بتحفظ مقبول
رشاك  - ذ جيب اإ عدم وجود رشيك اجامتعي وهو ما يؤثر عىل حتقيق أ هداف املرشوع، اإ

منية )ادلرك وال من الوطين(، والتعاون مع خمابر حبث  املؤسسات الإعالمية والرتبوية وال 
 أ خرى خمتصة يف ادلراسات النفس ية والرتبوية؛
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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 

عمل النفس الصحة  قيدوش سعاد
 والوقاية والنوعية اجليدة

 02جامعة اجلزائر

 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول
ذ لبد من ضبطه كونه فضفاض اإعادة صياغة العنوان .1 بدقة ليتناول  جدا وواسع، اإ

 جزئيات حمددة؛

اليت الرزانمة  وهو ما يظهر من خالل، غياب تقس مي العمل املشرتك بني أ عضاء املرشوع .2
 ؛جاءت يف شلك أ عامل مكررة

47 

سرتاتيجية"  وتطوير ورفع  اإ النقل البحري 
ئرية :  اجلزا للموائن  لتنافس ية  ا لقدرة  ا

التحول  املوائن  اإىلمدخل حنو  تطبيقات 
 اذلكية"

 بن عامر عبد الكرمي
سواق :البحث   ,ال 

 الترشيع ,التشغيل

 املغاربية ادلول يف واحملااكة

املركز اجلامعي بلحاج 
 بوشعيب عني متوشنت

 
 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول

هداف غري دقيقة .1 ذ حتتاج اإىل ضبط مباال   جتس يد املرشوع عىل أ رض الواقع؛ يضمن ، اإ

عضاء؛ابملرشوع ابلنس بة لاكفة  املتعلقةاملعارف  كفايةعدم  .2  ال 

 يداين؛اإعادة ضبط النتاجئ املنتظرة عىل املس توى امل .3

دارة املوائن وأ حصاب القرار حيدد خطوات  رضورة .4 اقرتاح خمطط واحض موجه اإىل اإ
 اإىل املوائن اذلكية؛الانتقال 

 املوائن من الانتقال لتنفيذ الالزمة الإماكنيات و ال ليات و الرشوط حتديد رضورة .5

 اذلكية؛ املوائن اإىل التقليدية

املسحية اإىل حماوةل تنفيذ املرشوع عىل تعديل احملور الثالث املتعلق ابدلراسة امليدانية  .6
، أ حد املوائن املعنية، ابلرتكزي عىل: تشخيص واقع املامرسات والعراقيل اليت تواجه املوائن

ية والبرشية، وكذا حتليل مردودية امليناء يف الوضع مع تشخيص أ يضا الإماكانت املاد
ضافة اإىل حتليل نتاجئ املرشوع.الراهن  ، ابلإ

لهيم .7 ، مرفقة مع الاس امترة المنوذجية عدم وجود اتفاقيات ممضاة مع الرشاكء املُشار اإ
(canevas.) 
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48 
 اجلزائري ابجملمتع الاجامتعي التضامن أ ليات

 مجيةل بن معور 19 كوفيد جاحئة خالل
 التمنية ومشالك اجملمتع

 جامعة الشلف اجلزائر يف احملليــة

 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول
ذ يقرتح املدة املقررة لإجناز املرشوع مبا يضمن امتداده طيةل اإعادة صياغة العنوان .1 ، اإ

 كوفيد جاحئة خالل وأ فاقه اجلزائري ابجملمتع الاجامتعي التضامن أ لياتاخلبري العنوان ال يت: 
 ؛19

شارة اإىل املعارف املتوفرة عدم  .2 عضاء الإ   حول مرشوع البحث؛دلى ال 

غياب تقس مي العمل املشرتك بني أ عضاء املرشوع، وهو ما يظهر من خالل الرزانمة اليت  .3
ذ لبد من اإعادة توزيع برانمج العمل جاءت يف شلك أ عامل مكررة يف شلك وتنظميه ، اإ

عضائه. رزانمة متاكمةل عضاء، مبا يضمن تقس مي العمل البحيث ل   للك ال 

واذلاكرة 49 الوطين  رخي  لتا  بن الش يخ حكمي ا
ادلراسات التارخيية 

 املدية جامعة املتوسطية عرب العصور

 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول
دراج طلبة ادلكتوراه الباحثني مضن املرشوع .1  ؛عدم اإ

لتحديد املسؤوليات  اإعادة النظر يف خمطط العمل، كونه غري وظيفي وحيتاج اإىل تعديل  .2
 .ضبط خارطة الطريق ووترية السري يف املرشوعو 

دراج التقديرات املالية لإجناز مرشوع البحث .3 نه يتعني عدم اإ دراهجا بطريقة ، ومن مثة فاإ اإ
 .املسّطرةمناس بة لتغطية تاكليف املرشوع و حتقيق أ هدافه عقالنية و 

 املواطنة قمي تعزيز يف ودوره املدين اجملمتع 50
للغوية لهوية ا لثقافية وا ئر ا  ابجلزا

 التمنية ومشالك اجملمتع بوبكر اجلياليل
 اجلزائر يف احملليــة

 جامعة الشلف

 لل س باب التالية: بتحفظ مقبول
، هل بوهجه -فلسفة-توضيح دقيق للمرشوع مقارنة بتخصص أ عضاء املرشوع انعدام .1

 ؛الس يايس، أ م الفلسفي المنوذيج

 بشلك دقيق؛ ام غري واردتنيكوهن ،املنتظرة أ هداف املرشوع ونتاجئه اإعادة النظر يف .2

براز العمل اجلاعي .3 كقمية معرفية  ،بني مجيع أ عضاء املرشوع ن رزانمة العملمض رضورة اإ
 ؛تشاركية

 ُمبالغ فهيا. ، كوهناالتقديرات املاليةاإعادة النظر يف  .4
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51 
 ممريض دلى الاجامتعية النفس ية اخملاطر
لقطاع   جاحئة ظل يف الاستشفايئ ا

 19 -كوفيد
 02جامعة اجلزائر معل -تكوين -تربية بوس نة فطمية

 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول
لنفس ية اخملاطر العنوان ال يت: تقدمي مقرتحبتوس يعه من خالل اإعادة صياغة العنوان  .1  ا

 ؛كوروان منوذجا  جاحئة -ال زمات  ظل يف الاستشفايئ القطاع ممريض دلى الاجامتعية

اليت  غياب تقس مي العمل املشرتك بني أ عضاء املرشوع، وهو ما يظهر من خالل الرزانمة .2
ذ لبد من اإعادة توزيع برانمج العمل وتنظميه يف شلك  جاءت يف شلك أ عامل مكررة، اإ

عضائه عضاء، مبا يضمن تقس مي العمل البحيث ل   ؛رزانمة متاكمةل للك ال 

 ُمبالغ فهيا. ، كوهناالتقديرات املاليةاإعادة النظر يف  .3

لتعلميية املنظومة رمقنة 52  املؤسسات يف ا
ئرية اجلامعية  اثبيت احلبيب اجلزا

 و استرشاف و حتليل
 الوظائف تطوير

 والكفاءات
 جامعة معسكر

 
 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول

شاكلية  .1 هداف بشلك دقيق مبااإعادة صياغة الإ ختصص أ عضاء تامتىش مع  وحتديد ال 
 مرشوع البحث؛

 اإعادة النظر يف التقديرات املالية، كوهنا ُمبالغ فهيا. .2

 

للّغة 53 لثقافيّة يف  ا ة وا الهويّة الوطنيّ ومسأ ةل 
نقديّة ثقافيّة  الشعر الشعيب ابجلزائر مقاربة 

جامعة مولود معمري تزيي  المتثالت الفكرية والثقافية طراحة زهية
 وزو

 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول
 ؛غياب اجلانب امليداين مضن خمطط العمل .1

 املقرتح ل حيمل توقيع وتأ شرية مدير املؤسسة املس تخدمة. املرشوع .2
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54 
لهجرة  الس يطرة من ابجلزائر الرشعية غري ا

لنثوي الإنضامم اإىل اذلكورية  و جتارب ا
رات  مسا

 كمي صبيحة

نس ياق  ٬ البنيات ٬ال 
: واملامرسات والامنذج

 والعلوم الفلسفة
 والرتمجة الاجامتعية

 جامعة مس تغامن

 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول
 ؛اإعادة صياغة مؤرشات تنفيذ املرشوع .1

 ؛املعنيني ابلتعاون يف اإجناز املرشوعرضورة حتديد الرشاكء الاجامتعيني  .2

 ؛اجلزائرية املعرف حول املوضوع لس امينقص  .3

 ؛ب اجلانب النظري عىل اجلانب العميلل  النظر يف خمطط العمل، كونه يُغ اإعادة .4

 مبا يتناسب مع مرشوع البحث املقرتح.التقديرات املالية اإعادة توزيع  .5

55 
Ecriture beure et écriture 
nationale : entre Dialogue 

et réconciliation 
 تغنيفي محمد البدر

Le Sacré, 
Expressions Et 

Représentations 
 جامعة مس تغامن

 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول
 صياغة مؤرشات تنفيذ املرشوع؛ اإعادة .1

 رضورة حتديد الرشاكء الاجامتعيني املعنيني ابلتعاون يف اإجناز املرشوع؛ .2

 نقص املعرف حول املوضوع لس امي اجلزائرية؛ .3

ب اجلانب النظري عىل اجلانب العميل؛ .4  اإعادة النظر يف خمطط العمل، كونه يُغًال 
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56 
 للمقاصد الرمقي التسويق تفعيل أ ليات

سرتاتيجية ظل يف الس ياحية  تطوير اإ

ء ئر الس ياحية العالمة وبنا  للجزا
 احلديث الاقتصاد سوداين اندية

 املركز اجلامعي تيسمس يلت س تدامةامل والتمنية

 
 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول

والعمل  وجود رشيك اجامتعي واقتصادي ممتثل يف وزارة الس ياحة والصناعة التقليدية .1
 العائلئ؛

هداف املسطرة مبا ينسجم مع خطة العمل املقرتحةاإعادة  .2  ؛النظر يف ال 

س تاذ اإعادة النظر يف  .3 عضاء كوهنا ترتكز عىل اجلانب البيداغويج لل  املهام املولكة لل 
رشاف عىل املذكرات ومناقش هتا(؛  )الإ

نتاجير و املنتظرة كوهنا ترتكز فقط عىل تطاإعادة النظر يف النتاجئ  .4 عضاء  الإ  ولالعلمي لل 
 ؛يُنتظر مهنا ترقية الاقتصاد الس يايح

 كوهنا ُمبالغ فهيا.اإعادة النظر يف التقديرات املالية  .5

 

57 
 اجلزائر يف املالية التكنولوجيا تطوير أ ليات

 خرجيي دلى البطاةل من احلد يف ودورها
دماهجم اجلامعات لعمل سوق يف واإ  ا

 والتمنية املنظامت اقتصاد ش توان صونية
 جامعة جيجل املس تدامة

 
 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول

عدم وجود رشيك اجامتعي واقتصادي ممتثل يف بنك وطين أ و هيئة وصية عىل القطاع  .1
 ؛واملرصيفاملايل 

هداف  .2 نظرية، ل ختدم واقع الاقتصاد راد حتقيقها بدقة، كوهنا املاإعادة النظر يف ال 
 ؛اجلزائري

وكيفية  حتديد طبيعة وحمتوى ادلراسة التطبيقية وحدودها املوضوعية واملاكنية رضورة .3
ايم ادلراس ية ل يتوافق اإجامل مع  اإجنازها، كام أ ن مؤرش التنفيذ من خالل املداخالت وال 

 ادلراسة التطبيقية؛

 ؛وكيفية تنفيذها وتغيري خمطط العمل وفقا ذلكلحتديد متغريات ادلراسة التطبيقية  .4

حول أ ثر اس تخدام التكنولوجيا املالية يف النتاجئ مع رضورة اقرتاح منوذج قيايس ضبط  .5
دماج خريج اجلامعات يف سوق العمل  .اإ
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58 Violence sociale en Algérie : 
étude descriptive  

 02جامعة سطيف اجملمتع اجلزائري املعارص  رشاد هشام

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

ساس ية  .1  لعملية بناء هذا املرشوع املقرتح؛رضورة تقدمي الفرضيات ال 

 ؛رضورة حتديد بدقة اجملال الاجامتعي للبحث يف ولية سطيف، وكذا الفئات املعنية .2

عضاء غامضة وغري متخصصة، كام أ نه مل يمت ذكر ختصصات املراجع املقدمة من طرف  .3 ال 
عضاء؛  ال 

 يقة نظرا لعموميهتا؛النتاجئ حتتاج اإىل اإعادة صياغة دق .4

عضاءطط  حيتاج اإىل ضبط اخمل .5   ؛دقيق مبا حيقق العمل اجلاعي بني ال 

اإعادة النظر يف التقديرات املالية لكوهنا غري مناس بة وغري مؤكدة فامي يتعلق بتلكفة  .6
  .البحث

 

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

وراس ل   (ا
رسة  معراوي صالح ادلين  01جامعة ابتنة اجملمتع وال 

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

براز خصوصية تكل املنطقة من حيث العادات والتقاليد  .1 السائدة فهيا، مما يرثي عدم اإ
 ويفند ادلراسة لتكل املنطقة؛

كام أ ن البعض من نقص يف املعارف املتوفرة دلى أ حصاب املرشوع حول املوضوع،  .2
، بل ليست ملعاجلة ظاهرة الطالق يف اجملمتع اجلزائريملؤلفني أ جانب  املراجع ترجع

 اجملمتعات ال خرى؛

لهيا يف وصف  الواردة يف جمال ظاهرة الطالق حمل ادلراسة الإحصائيات .3 املشار اإ
ذ من غري املعقول الاعامتد عىل  املرشوع ل تتسم ابحلداثة، فهيي قدمية نوعا ما، اإ

، سواء تعلق ال مر بعدد 2020، واملرشوع مت اقرتاحه يف س نة 2017 لس نة اإحصائيات
 الطالق أ و نسبته؛

 اإعادة النظر يف التقديرات املالية كوهنا ُمبالغ فهيا. .4
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60 
جات  طفال ذوي الاحتيا ساءة لل  الإ
شاكلها،  أ  الوسط املدريس:  اخلاصة يف 

أ رسمه نعاكساهتا عىل  وا س باهبا،   أ 
 جامعة حيي فارس املدية اللغة والنصوص تعلميية  عبايس سعاد

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

ساءةنعاكسات وضع تساؤلت و فرضيات خاصة ابرضورة  .1 ذوي  فئة املامرسة عىل الإ
لغاءاإعادة صياغة العنوان الاحتياجات اخلاصة، أ و  خري )انعاكساهتا ع ابإ ىل الشق ال 

 ؛أ رسمه(

وهو ما يظهر املعلومات التفصيلية اليت ختص التقديرات املالية لإجناز املرشوع،  غياب .2
شارة اإىل مس تلزمات اخملرب.  من خالل عدم ذكر اجملموع الفرعي للك بند، كام مل تمت الإ

 

61 

لعمل يف ظل جاحئة  ا ءات  أ ثري اإجرا ت
لعاملني ومدراكهتم  ا ع  كوروان عىل دواف

السوس يو للعداةل والتحزي ابملؤسسات 
ية  اقتصاد

 مسعود بورغدة محمد
التطبيقات النفس ية  

 02جامعة قس نطينة والرتبوية

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

شاكلية، اإعادة صياغ .1 ملا هو متعارف عليه عند تقدمي تس تجيب  جعلها حقيقيةو ة الإ
 مشاريع البحث العلمي؛

هداف  .2 ذ وردت الإجرائية لتنفيذ املرشوع، اإعادة النظر يف ال  نظرا لكوهنا غري واحضة، اإ
ومؤرشات حتقيق  يف شلك معوميات، مما يضفي مغوضا عىل مؤرشات معليات التنفيذ

ن تقدمي املؤرشات املرحلية  هداف الهنائية )ل  هداف املرحلية وال  هو يف واقع ال مر ال 
عل من املرشوع جمرد أ فاكر كام جي، (ضامانت حتقيق أ هداف املرشوعيعد تقدميا ل

 ؛وأ منيات

 اإعادة توزيع بدقة هممة لك عضو من أ عضاء املرشوع؛ .3

 عادة النظر يف التقديرات املالية كوهنا ُمبالغ فهيا.اإ  .4

 

62 
لطلبة بتوهجات اجلامعي التكوين عالقة  ا

لعمل سوق حنو اجلامعيني  ا
 صفاح أ مال فاطمة

 التصالية ادلراسات
 وحتليل والإعالمية

 اخلطاب
 جامعة مس تغامن

 
 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول

شاكلية، كوهنا مل .1   حتدد جممتع البحث املدروس بدقة؛اإعادة صياغة الإ

تدقيق وتعمق يف أ لية وحيتاج اإىل  وشلكي، اإعادة النظر يف خمطط العمل كونه غري مفهوم .2
 م؛توزيع املهام ابلنس بة للك عضو ل يتناسب مع اهامتماهت ، كام أ نالتنفيذ

 .التقديرات املالية كوهنا ُمبالغ فهياادة النظر يف اإع .3
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للغة 63 لتعدد الوطنية الهوية واإشاكلية ا  وا
 الالس ين

 بلعاليا دوما ميلود

نس ياق  ٬ البنيات٬ ال 
: واملامرسات والامنذج

 والعلوم الفلسفة
 والرتمجة الاجامتعية

 02جامعة وهران

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

حتقيق أ هداف  من أ جل مكديرية الثقافة أ و وزارة الس ياحة وجود رشيك اجامتعي رضورة .1
 ؛املرشوع

ب اجلانب النظري عىل اجلانب العميل .2  .اإعادة النظر يف خمطط العمل، كونه يُغل 

 

واجلامعية يف  64 الرتبوية  دور املؤسسات 
لعنف ا ية من ظاهرة  وقا ل  ا

بوس نة زهري عبد 
 الوايف

التطبيقات النفس ية  
 والرتبوية

 02قس نطينةجامعة 

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

شاكلية، كوهنا ترتكز عىل مراجع قدمية جدا .1 عدم اإطالع  ، وهو ما يعكساإعادة صياغة الإ
 ؛عىل أ حدث ادلراسات أ عضاء املرشوع

هذا الواقع اذلي هو ميدان وجمال املعطيات حول الواقع اجلزائري، وكذا حتليل انعدام  .2
 مرشوع البحث؛

 ؛يف النتاجئ املنتظرة كوهنا غري واحضة بدقةاإعادة النظر  .3

 مبا يعكس الطبيعة الإجرائية للعمل؛ اإعادة النظر بدقة يف رزانمة املرشوع  .4

ذ ينبغي وجود تداخل يف توزيع املهام بني  .5  ؛حتديد بدقة همام لك عضوأ عضاء املرشوع، اإ

هداف الإجرائية لتنفيذ املرشوع، نظرا لكوهنا غري  .6 ذ وردت اإعادة النظر يف ال  واحضة، اإ
يف شلك معوميات، مما يضفي مغوضا عىل مؤرشات معليات التنفيذ ومؤرشات حتقيق 

هداف الهنائية هداف املرحلية وال  ن تقدمي املؤرشات املرحلية هو يف واقع ال مر ، ال  ل 
 ؛يعد تقدميا لضامانت حتقيق أ هداف املرشوع

 .اادة النظر يف التقديرات املالية كوهنا ُمبالغ فهياإع .7
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كنتيجة حمتية جلاحئة  65 لعمل عن بعد  ا
covid 19نوين لقا وا لثقايف  ا ر  البحوث التارخيية  بالل رمي ، الإطا

 جامعة معسكر والاجامتعية

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

 ؛رشوع املقرتح ل حيمل توقيع وتأ شرية مدير املؤسسة املس تخدمةامل .1

 ؛يف جمال التنظمي و العمل مبختص  املرشوعتعزيز رضورة  .2

 .يف الواقع اديةو اقتص ةاجامتعي ةتطبيقي أ فاقوضع حباجة  عاملرشو  .3

 

دارة 66  الظل مناطق واإدماج احمللية التمنية اإ
ئر يف  عبد اجمليد بن نعمية اجلزا

 احلضارة خمطوطات
سالمية  شامل يف الإ

 اإفريقيا

 01جامعة وهران

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

تبيان طبيعة النظر يف خمطط تنفيذ املرشوع لعدم وضوحه، وذكل من خالل اإعادة  .1
 ؛أ كرث انسجاما عل الرزانمةالعمل املشرتك جل

 .ادة النظر يف التقديرات املالية كوهنا ُمبالغ فهيااإع .2

 

67 

لتعلمي اس تخدام ومعوقات واقع لعايل ا  ا
 عىل ميدانية دراسة -املعلومات لتكنولوجيا

ساتذة لتعلمي أ  لعايل ا  اليلياجل جبامعة ا
 -ليابس

البحوث النفس ية  حبال ايسني
 والرتبوية

 جامعة س يدي بلعباس

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

لغاء العنوان الفرعي املمتثل يف:  اإعادة صياغة العنوان، .1 ذ يقرتح اخلبري اإ  ميدانية دراسة اإ
 ؛ليابس اجلياليل جبامعة العايل التعلمي أ ساتذة عىل

شاكليةاإعادة  .2 هداف املسطرة؛مبا ي صياغة الإ  امتىش مع ال 

هداف املسطرة كوهنا عبارة .3 دارية تس يريية حبته، ل اإعادة النظر يف ال  تندرج مضن  أ مور اإ
 النطاق العلمي وال اكدميي؛

 اإعادة النظر يف خمطط العمل كونه غري هميلك بصفة دقيقة؛ .4

 ؛املؤسسة املس تخدمة رشوع املقرتح ل حيمل توقيع وتأ شرية مديرامل .5

 .ادة النظر يف التقديرات املالية كوهنا ُمبالغ فهيااإع .6
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68 
ئر ال وبئة لفرتة خالل ابجلزا  احلديثة ا

ز طرق-واملعارصة ساليب الاحرتا  وأ 
 ووسائهل العالج

 بوش نايف محمد
 الغريب احلوض و اجلزائر
بيض للبحر متوسط ال   اـل

 جامعة س يدي بلعباس

 
 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول

عارف يه عبارة عن تأ كيد ملأ ن نتاجئها  كونل ، نظراالنظر يف أ هداف املرشوعاإعادة  .1
، ويقرتح اخلبري يف هذا تناولهتا عدة دراسات أ اكدميية يف عدة جامعة ،سابقةدراسات و 

ضافة علميةالشأ ن اختيار منطقة جغرافية  يف جمال  معينة دلراس هتا حىت تكون هناكل اإ
 ؛البحث التارخيي

 

69 
Promotion de la sante 
psychique de la petite 

enfance dans la commune 
de beni messous 

 و العيادي النفس عمل حدادي دليةل
 02جامعة اجلزائر القيايس

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

شاكليةاإعادة  -1 توضيح الفكرة يسمح بوتصورها، مما  يف بناءها دقةببوضوح و  صياغة الإ
 ؛املراد جتس يدها عرب هذا املرشوع

 ؛جد واسعة أ حصاب املرشوع أ هدافتبىن ، حيث بدقة املرشوع عدم ضبط أ هداف -2

 واإجرايئ؛توضيح وضبط  مهنجي  اإىل فهيي حتتاجنتاجئ املنتظرة، ال اإعادة النظر يف  -3

 ؛العمل  ورزانمة برانمج ضبط بدقةاإعادة  -4

خيصص املوضوع للشق اخلاص برتقية الصحة النفس ية للطفل  أ ناخلبري  رضورة  رتحيق -5
وذكل ابحملافظة عىل جزء تكوين الفريق ، وبعد الولدة (  وأ ثناءقبل الولدة،  )املرحةل ما

ما  واحدة من احملاور فقطاملتعدد التخصصات يف العمل عىل  ، واإما الكشف املبكرويه اإ
ية وقا ل ما  ا لتكفل و اإ  ؛ا الربامج العالجية والرتبوية والتعلمييةومهنا

 .ادة النظر يف التقديرات املالية كوهنا ُمبالغ فهيااإع -6

 

70 
ملعلوماتية اجلرامئ من امحلاية ر يف ا طا  اإ

لقانون  و التشخيص) ادلويل و الوطين ا
ية وقا ل  (ا

 بلفضل محمد
 النظام محلاية الترشيعات 

 البييئ
 جامعة تيارت

 
 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول

حباجة  يرتكز مضن خمططه عىل مجموعة من امللتقيات والندوات واملقالت، ذلكل فهو عاملرشو
خذ بتجارب ادلول الرائدة يف ،  يف الواقع اديةواقتص ةاجامتعي ةتطبيقي أ فاق اإىل مع رضورة ال 

ماراتيةهذا اجملال اكلتجربة   .الإ
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لتمنية 71  و الهجرة تداعيات بني املس تدامة ا
كز ونية املرا ن لقا نب ا جا  املقميني لل 

 النظام محلاية الترشيعات  عيىس عيل
 البييئ

 جامعة تيارت

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

 توزيع خمتلف بني لك أ عضاء املرشوع؛النظر يف برانمج العمل مبا يضمن اإعادة  -1

 الاجامتع؛تدعمي املرشوع بعضو خمتص يف عمل يقرتح اخلبري  -2

 .املعنيني وتوقيعات ،لإجاميلا املبلغ اليت تضم خرية،ال   الصفحة تنقصه املرشوع -3

 

72 
املوهجة لظاهرة  احلكومية  الس ياسات 

ئ اجلزا ملهاجرين غري الرمسني يف  أ ي ا ر؛ 
اجملمتعية ابلتحدايت   عالقة 

براهمي  والبحوث ادلراسات  بوعناين اإ

 اجلزائر يف الاجامتعية
 بلعباس جامعة س يدي

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

شاكلية مبا خيدم املوضوع  -4  علميا وأ اكدمييا؛اإعادة مراجعة الإ

من خالل تصممي رزانمة مامتسكة ومقسمة وظيفيا  بتوس يعه اإعادة صياغة خمطط العمل -5
عضاء مجيع بني يث ل تقترص عىل جمرد ، حب، وجعلها أ كرث واقعية وأ كرث جدية ودقيقةال 

دقيق ومقارن ، بل جيب أ ن تتعدى ذكل اإىل دراسة وتقيمي لهيئات الرمسيةابالتصال 
 ؛املدة الزمنية املعينةللس ياسات احلكومية يف جمال الهجرة غري الرمسية يف اجلزائر خالل 

شاكلية بتصحيحها؛ -6  اإعادة النظر يف الإحصائية الواردة يف الإ

دوات واملهنجية املتبعة عند التعرض  -7  لدلراسة الاس تطالعية؛رضورة الفصل يف ال 

 املرشوع املقرتح ل حيمل توقيع وتأ شرية مدير املؤسسة املس تخدمة؛ -8

ذ يقرتح اخلبري مبلغ:، كثريا يهاإعادة النظر يف التقديرات املالية كوهنا ُمبالغ ف -9  100.000.00اإ
 .ك قىص تقدير لإجناز املرشوع

 

73 

ر رصاع دوا ل  خل ا رسة دا ل   مابني ا
 الثقافية العوملة وحتدايت التقليدية املرجعية

 التعامل واسرتاتيجيات أ اثرها والاجامتعية
اجتاهات  دراسة  -معها ميدانية مقارنة بني 

املشلكة زواج حنو  ل  وا  الزوجات 

 فتيحةزروايل 
 النفس عمل يف البحث

 الرتبية وعلوم
 02جامعة وهران

 
 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول

لغاء العنوان الفرعي املمتثل يف:  .1 ذ يقرتح اخلبري اإ ية ميدان دراسة اإعادة صياغة العنوان، اإ
املشلكة  ؛مقارنة بني اجتاهات الزوجات وال زواج حنو 

 ؛رشوع املقرتح ل حيمل توقيع وتأ شرية مدير املؤسسة املس تخدمةامل .2
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74 

 اإدارة يف الفرد  همارات) النفيس الربوفيل
اته  والعوامل ؛Self-management  ذ

 Gig-Fiveللشخصية الكربى امخلسة

Personnality )
 املامرس الشابAttitidesواجتاهات

لكرتوين للعنف لتواصل ش باكت) الإ  ا
 (الاجامتعي

 حمرزي مليكة
 النفس عمل يف البحث

 الرتبية وعلوم
 02جامعة وهران

 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:
 عنوان املرشوع؛صياغة  اإعادة .1
 .رشوع املقرتح ل حيمل توقيع وتأ شرية مدير املؤسسة املس تخدمةامل .2

 يف دراسة الوطين التارخي كتابة مناجه 75
اثر ل   لعبايس محمد والاقتصادية الاجامتعية ا

 احلضارة خمطوطات
سالمية  شامل يف الإ

 اإفريقيا

 01جامعة وهران

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

هداف والنتاجئ املنتظرة لعدم وضوهحا بشلك دقيق؛ اإعادة .1 شاكلية وال   النظر يف الإ

عضاء؛اإعادة النظر يف خمطط العمل لس امي  .2  طبيعة العمل املشرتك بني ال 

أ بواب وجمالت الرصف غري كام أ ن   ،غري دقيقةكوهنا التقديرات املالية اإعادة النظر يف  .3
املسجةل موضوعة بشلك جزايف و املسأ ةل حتتاج اإىل  مطابقة لالس امترة،  وتوزيع املبالغ

 .كثري من التدقيق

 

76 
لتحدايت الاقتصادية  ئرية:  للموائنا اجلزا

احلالية ورهاانت الاقتصاد  الوضعية  بني 
 أ منوذجا -جيجل-ال زرق؛ ميناء جن جن 

 خادل ليتمي
اقتصاد املنظامت والتمنية  

 املس تدامة
جامعة محمد الصدبق بن حيي 

 جيجل

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

شاكليةاإعادة النظر يف  .1 جياد حلول ، نظرا لكوهنا لالإ معلية وتطبيقية حني  تسمح ابإ
جابة علهيا شاكلية مل تعكس القمية العلمية والعملية للموضوع خاصة يف  أ ن  ، كامالإ الإ

 ؛اجلانب التطبيقي

هداف اإعادة النظر يف .2 يصعب حتقيقها دون وجود  أ نه، فعىل الرمغ من وضوهحا، اإل ال 
 ؛فعليني من احمليط الصناعيرشاكء 

لزايم وجود  .3  .رشاكء اجامتعيني واقتصادينييتطلب بشلك اإ
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77 

جودة التعلمي العايل ودورها يف حتقيق 
ومتطلبات  لتاكمل بني خمرجات اجلامعة   ا
ع  نية تس تطل سوق العمل، دراسة ميدا

لطلبة وا اكدمييني  ل  ا ء  را أ   وحتلل 

 فاطمةمانع 
العوملة وانعاكساهتا عىل  

اقتصادايت دول الشامل 
 الإفريقي

 جامعة الشلف
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

 رضورة الاس تعانة ابملرجع الوطين جلودة التعلمي الوطين اجلزائري؛ .1

 .ادة النظر يف التقديرات املالية كوهنا ُمبالغ فهيااإع .2

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 

 جامعة مس تغامن

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

 ؛املرشوع ينقصه الإحاكم املهنجي .1

غري مدرجة خاصة تكل املرتبطة يف جمال التحمك  (عارف)امل املنشورات العلمية .2
 املرشوع؛، وهو ما يغيب حسب رأ ي اخلبري املنتظر من ابملرشوع

( 03كونه مكرر ابلنس بة للك عضو وعىل امتداد ثالث ) ،اإعادة النظر يف خمطط العمل .3
 ؛بني أ عضاء املرشوع العمل املشرتك، وهو ما يغيب س نوات

 .رشوع املقرتح ل حيمل توقيع وتأ شرية مدير املؤسسة املس تخدمةامل .4

 التقديرات املالية ُمبالغ فهيا. .5

 

79 
دماج وترقية مناطق الظل كوس يةل  اإ أ ليات 

املس تدامة احمللية  لتمنية  ا ع جعةل   اندية مفيدة دلف

دارة البحث سواق اإ  ال 

 ابس تخدام املالية

ساليب  الرايضية ال 

 ال يل والإعالم

 املركز اجلامعي غلزيان

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

شاكلية  لعدم وضوهحا بشلك دقيق؛ اإعادة .1  النظر يف الإ

 التقديرات املالية ُمبالغ فهيا. .2
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Les flux migratoires en Alg
érie 

Entre harraga algériens et 
 présence subsaharienne 

dans la dynamique Sud-Sud 

 02جامعة وهران القانون اجملمتع والسلطة موساوي نبيةل فاطمة

 
 مقبول بتحفظ لل س باب التالية:

هداف والنتاجئ املنتظرة لعدم وضوهحا بشلك دقيق؛ اإعادة .3 شاكلية وال   النظر يف الإ

 ؛املقرتح ل حيمل توقيع وتأ شرية مدير املؤسسة املس تخدمة رشوعامل .4

 التقديرات املالية ُمبالغ فهيا. .5

 

81 
l'economie numérique et la 
formation des ressources 

humaines 
 اتجني عيل

 و المكية املعطيات حتليل
 للسلواكت الكيفية
 الإجامتعية و النفس ية

 جامعة مس تغامن

 
 بتحفظ لل س باب التالية: مقبول

ثراهئا ابدلراسات السابقةاإعادة  .1 شاكلية من خالل اإ  ؛النظر يف الإ

هداف بدقةاإعادة  .2  ؛حتديد ال 

 ؛ملفهوم اقتصاد الرمقنة كلك ام أ ي جزء فيه الإجرايئتوضيح ال .3
 ؛ات اليت يس هتدفوهنانوع املؤسسحتديد بشلك دقيق عينة البحث ومنه  .4

 حتديد  وضبط طبيعة التشكيةل البرشية الىت يمت اخضاعها للتكوين، .5
 .حتديد و ضبط سلواكت و تصورات و معتقدات العنرص البرشي .6

 




