
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

2جامعة سطیف 
نیابة المدیریة

للتكوین العالي في الطور الثالث و التأھیل الجامعي،
البحث العلمــي و التكوین العالي في ما بعد التدرج

-دورة عادیة-01/01/2011المعتمدة إبتداءا من CNEPRUمشاریع البحث 
التخصـــــصالرمـــــــــــزأعضاء المشروععنـــــــوان المشــــــروعرئیس المشـــــروعالرقم

بودوخة مسعود-العربیة معجم شواھد البالغةبومنجل عبد المالك.01
مالس مختار-
تروش حسین-
بن الشیخ جمال-

U01220100046              لغة و أدب
عربي

-دورة تكمیلیة-01/01/2011المعتمدة إبتداءا من CNEPRUمشاریع البحث 

التخصـــــصالرمـــــــــــزأعضاء المشروععنـــــــوان المشــــــروعرئیس المشـــــروعالرقم

مدى تحقیق مؤسسات التكوین المھني في مدینة سطیف للكفایات بوعلي نور الدین.01
.دراسة تقویمیة میدانیة . المھنیة لدى خریجیھا 

بوصلب عبد الحكیم-
سامعي توفیق-
R01220100082بغول زھیر-

علوم التربیة         
و علم النفس

بحث في المظاھر و التداخل اللغوي لدى تالمیذ التعلیم المتوسطبوجادي خلیفة.02
:األسباب و اآلثار اللسانیة بین اللغات الثالث 

العربیة، اإلنجلیزیة و الفرنسیة

مندیل نوال-
بودرامةالزایدي-
میرزة شھرزاد-
حمیدات الجمعي-
قادري كمال-

U01220100064               لغة و أدب
عربي



-دورة عادیة-01/01/2012من المعتمدة إبتداءاCNEPRUمشاریع البحث 
التخصـــــصالرمـــــــــــزأعضاء المشروععنـــــــوان المشــــــروعرئیس المشـــــروعالرقم

القلي زبیر-المعجم المدرسي المتجددقادري كمال01
صحراوي عز الدین-
U01220110080خرمازة مریم-

أدب              لغة و 
عربي

اعداد مقیاس لتشخیص صعوبات القراءة لدى تالمیذ خرباش ھدى02
الطور الثاني من المرحلة اإلبتدائیة

مقدم فاطمة-
علطي صوفیة-
مقراني الیامنة-
عیسات العمري-

R01220110074         علوم التربیة
و علم النفس

اإلدماجیة في الطورین المتوسط و تعلیمیة الوضعیة راشدي حسان03
-من منظور وظیفي - الثانوي 

مذكور نور الدین-
مغزي أحمد سعید-

U01220110075              لغة و أدب
عربي

اجرائي التواصل و التداول في المجتمعات الدیمقراطیة بودھان یامین04
المعاصرة

بلعقروز عبد الرزاق-
حربوش العمري-
عبد العزیزركح -
میلود عبد الحمید-

W01220110002ةــفــلســف

خالف وردة-Droit de l’homme et environnementصاش جازیة05
بوغازي وھیبة-
بیزاتصونیة-

P 01220110062علوم  قانونیة

بروتوكول عالجي مقترح في تنمیة الوعي الفونولوجي تغلیت صالح الدین06
و رفع مستوى القراءة و الكتابة لدى التالمیذ المعسرین 

قرائیا و كتابیا 

بن یزار فریدة-
عزیز غنیة-
آیت مجبر بدیعة-
خالد عبد السالم-
جبار رتیبة-

R01220110022         علوم التربیة
و علم النفس



-دورة تكمیلیة-01/01/2012المعتمدة إبتداءا من CNEPRUمشاریع البحث 
التخصـــــصالرمـــــــــــزأعضاء المشروععنـــــــوان المشــــــروعرئیس المشـــــروعالرقم

تعلیمیة الوضعیة اإلدماجیة في الطورین المتوسط و راشدي حسان.01
-منظور وظیفي من - الثانوي 

بوجاجة محمد-
مذكور نور الدین-
مغزي أحمد سعید-

U01220110075              لغة و أدب
عربي

-دورة عادیة-01/01/2013المعتمدة إبتداءا من CNEPRUمشاریع البحث 



التخصـــــصالرمـــــــــــزأعضاء المشروععنـــــــوان المشــــــروعرئیس المشـــــروعالرقم

نوي جمعي-المغاربياألدبيدراسة في الخطاب النقدي راشدي حسان.01
كحلوش فتیحة-
U01220120072منادي نبیلة-

لغة و أدب              
عربي

في نقد مقاربة -سردیات الخطاب النقدي العربي المعاصربارة عبد الغني.02
- النقد 

كحلوش فتیحة-
ذیب فتیحة-
برقوق ریمة-
بوذراع نادیة-

U01220120046              لغة و أدب
عربي



-دورة عادیة-01/01/2014المعتمدة إبتداءا من CNEPRUمشاریع البحث 
صـــــالتخصزـــــــــــالرمأعضاء المشروعروعــــــوان المشـــــــعنروعـــــرئیس المشالرقم

سلیماني سعاد-La carte archéologique de la région de Sétifفــش یوســعیب.01
مسعي عبد الحق-
لعرباوي محمد-
بن صافیة سفیان-

O07020130013
خــــتاری

المالي اإلصالحات البنكیة و دورھا في الوقایة من الفساد نور الدین بن الشیخ.02
السریة المصرفیة و عالقتھما بتبییض األموال كنموذج -
-

زایدي أمال-
عبد السالم حسان-
بلعزام مبروك-
مقران راضیة-
زروق نوال-

P01220130115قانونیةعلوم

تطبیق اتفاقیات حقوق اإلنسان في األنظمة الداخلیة                          قشي الخیر.03
- نموذجاالجزائر –

كوسة عمار-
سعداوي كمال-
بن اعراب محمد-
صفو نرجس-

P01220130116
علوم  قانونیة

مرزوقي وسیلة-اإلدارة اإللكترونیة على المستوى المحليلباد ناصر.04
رثوابتي إیمان ریمة سرو-

P01220130066علوم    قانونیة

فعالیة أداء المدرس في ضوء نموذج مقترح لتقویم لیفة نصر الدین.05
مدخل الكفایات التعلیمیة

بن عیسى السعید-
أحمید حسینة-
بلقیدوم بلقاسم-
ستر الرحمان نعیمة-
طباع فاروق-

R07020130003         علوم التربیة
و علم النفس

اإلعالمیة في الجزائر بین التحدي المھني        الممارسةغراف نصر الدین.06
و التكنولوجي

مبني نور الدین-
عكوباش ھشام-

S*01220130126 علوم اإلعالم
و اإلتصال

فلكاوي نجوى -دراسة في المسارات . المقاوالتیة و النوع اإلجتماعيمقراني أنور.07
عبد الحلیمجالل -

V01220130045علم اإلجتماع



كتاف الرزقي-السوسیوثقافیة للمرأة المقاولة في الجزائر
بودوخة مریم-
فوداد كریمة-

أنماطھ و " السلوك اإلجرامي في المجتمع الجزائري زرارقة فیروز.08
"العوامل المتحكمة في انتشاره 

زرارقة فضیلة-
بن المة سھام-
العلوي جمیلة-
زعبوب سامیة-

V01220130045 اإلجتماععلم

دور المجتمع المدني في وقایة األطفال المھمشین من كمال لحمر كمال.09
اإلنحراف

قیرواني محمد أمین-
بلعیفة عبد العالي-
قرید عبد الكریم-
صام عبد السالم-
ھیشور محمد لمین-

V07020130014 االجتماععلم

المسألة اإلصالحیة في مشاریع الفكر العربي موقعبوالشعیر عبد العزیز.10
المعاصر من سؤال النظر إلى سؤال العمل

زروخي الشریف-
بوعرورري الیزید-
قرواز ذوادي-
بوطغان نصیرة-
مطاعي عبد الوھاب-

W07020130005ةــفــلســف



-دورة تكمیلیة-01/01/2014المعتمدة إبتداءا من CNEPRUمشاریع البحث 
التخصـــــصالرمـــــــــــزأعضاء المشروععنـــــــوان المشــــــروعرئیس المشـــــروعالرقم

1.
بوضیاف عبد الرزاق بن 

الثقافة القانونیة و التجدید األسريعمار

عماروش سمیرة-
قرماشكاتیة-
كوسام أمینة-
بن سیدھم حوریة-
شیباني عبد هللا-

P01220130026علوم  قانونیة

2.
أبحاث تحلیلیة في قانون األعمالبلعیساوي محمد الطاھر

شاكري سمیة-
باطلي غنیة-
غزالي نزیھة-
بوقندول سعیدة-

P01220130060علوم  قانونیة

3.
بغول زھیر

متطلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملة بمؤسسات التعلیم 
ثانویة والیة سطیف –الثانوي حسب أراء المدیرین 
نموذجا

بوعلي نو الدین-
بوعزة صالح-
سي صالح صبرینة-
یسعد فایزة-
بوقزولة وداد-

R07020130023         علوم التربیة
و علم النفس

4.
التیارات الفكریة و الثقافیة في الجزائرالطاھر سعود

عبد الحلیم ماھورباشة-
عبد الرزاق قربوع-
عمار نوي -
عبد هللا ذراع-
نصر الدین نواري-

V07020130020علم االجتماع

5.
بین متطلبات التنمیة و : المداخیل الریعیة في الجزائر سفاري میلود

تسییر التوترات االجتماعیة

خرشي زین الدین -
دریس نوري-
أمقران عبد الرزاق-

V07020130017علم االجتماع

6.
الصحة في المجتمع الجزائريالخصوبة و عیشور نادیة

فالحي كریمة 
مھداوي مروان

دودو نعیمة

V07020130019علم االجتماع



7.
رھانات –الحداثة و انعكاساتھا على منظومة القیم عبد الرزاق بلعقروز

التجدید التربوي

عبد الغاني علیوة-
عبد السالم عمور-
الرحمونیبومنقاش-
منیر مھادي -
محمد الشریفالطاھر-

W07020130005فلسفة

8.
كحلوش فتیحة

Les traces de l’auteur dans son
œuvre dans la littérature algérienne

d’expression françaises

عشاب لبنى-
بوراس دلیلة-
بوزیدي نبیل-
زایدي علي-

U00207020130012لغات أجنبیة


