
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                   

 2جامعة سطيف 

 نيابة المديرية

 للتكوين العالي في الطور الثالث و التأهيل الجامعي،

 البحث العلمــي و التكوين العالي في ما بعد التدرج

 

 -دورة عادية-10/10/1100تداءا من المعتمدة إب  CNEPRUمشاريع البحث 

 
 الرقم

  
 رئيس المشـــــروع

  
 عنـــــــوان المشــــــروع                 

  
 أعضاء المشروع 

  
 الرمـــــــــــز       

  
 التخصـــــص

 بودوخة مسعود - العربية معجم شواهد البالغة بومنجل عبد المالك .10
 مالس مختار -
 تروش حسين -
 الشيخ جمال بن -

U01220100046 

 
لغة و أدب              

 عربي

دراسة العملية االستهالكية للفرد الجزائري في ظل نظام  لونيس علي 02
 الجودة الشاملة

 صحراوي عبد هللا-
 خلوة لزهر-

R01220100008          علوم التربية
    و علم النفس

 

 

 



 

دورة -1100 /10/10ة إبتداءا من المعتمد  CNEPRUمشاريع البحث          

 -تكميلية

 
 الرقم

  
 رئيس المشـــــروع

  
 عنـــــــوان المشــــــروع                 

  
 أعضاء المشروع 

  
 الرمـــــــــــز       

  
 التخصـــــص

مدى تحقيق مؤسسات التكوين المهني في مدينة سطيف للكفايات  بوعلي نور الدين .10
 خريجيها . دراسة تقويمية ميدانية . المهنية لدى

 بوصلب عبد الحكيم -
 سامعي توفيق -
 بغول زهير -

 

   R01220100082     
علوم التربية           

    و علم النفس
التداخل اللغوي لدى تالميذ التعليم المتوسط بحث في المظاهر و  بوجادي خليفة .11

 الث :األسباب و اآلثار اللسانية بين اللغات الث
 العربية، اإلنجليزية و الفرنسية

 منديل نوال -
 بودرامة الزايدي -
 ميرزة شهرزاد -
 حميدات الجمعي -
 قادري كمال -

U01220100064                     لغة و أدب
 عربي

 

 

 

 

 

 



 

 -دورة عادية-10/10/1101المعتمدة إبتداءا من   CNEPRUمشاريع البحث 

 
 الرقم

  
 روعرئيس المشـــــ

  
 عنـــــــوان المشــــــروع                 

  
 أعضاء المشروع 

  
 الرمـــــــــــز       

  
 التخصـــــص

 القلي زبير - المعجم المدرسي المتجدد قادري كمال .10
 صحراوي عز الدين -
 خرمازة مريم -
 

 

U01220110080 
لغة و أدب              

 عربي

قياس لتشخيص صعوبات القراءة لدى تالميذ اعداد م خرباش هدى .10
 الطور الثاني من المرحلة اإلبتدائية

 مقدم فاطمة -
 علطي صوفية -
 مقراني اليامنة -
 عيسات العمري -

R 01220110074 
 

علوم التربية         
 و علم النفس

تعليمية الوضعية اإلدماجية في الطورين المتوسط و   راشدي حسان .04
    -منظور وظيفي من  -الثانوي 

 مذكور نور الدين -
 مغزي أحمد سعيد -

U01220110075                لغة و أدب
 عربي

 بودهان يامين . 10
 

 

اجرائي التواصل و التداول في المجتمعات الديمقراطية 
 المعاصرة

 بلعقروز عبد الرزاق -
 حربوش العمري -
 ركح عبد العزيز -
 ميلود عبد الحميد -

W01220110002 فــلســفــة 

 خالف وردة -     Droit de l’homme et environnement صاش جازية .06
 بوغازي وهيبة -
 بيزات صونية -

 
 

P 01220110062   علوم  قانونية 

بروتوكول عالجي مقترح في تنمية الوعي الفونولوجي  تغليت صالح الدين .07
عسرين و رفع مستوى القراءة و الكتابة لدى التالميذ الم

 قرائيا و كتابيا 

 بن يزار فريدة -
 عزيز غنية -
 آيت مجبر بديعة -
 خالد عبد السالم -
 جبار رتيبة -

R01220110022          علوم التربية
 و علم النفس



 

 -دورة تكميلية-10/10/1101المعتمدة إبتداءا من   CNEPRUمشاريع البحث 

 
 الرقم

  
 رئيس المشـــــروع

  
 عنـــــــوان المشــــــروع                 

  
 أعضاء المشروع 

  
 الرمـــــــــــز       

  
 التخصـــــص

تعليمية الوضعية اإلدماجية في الطورين المتوسط و  راشدي حسان .10
    -من منظور وظيفي  -الثانوي 

 بوجاجة محمد -
 مذكور نور الدين -
 مغزي أحمد سعيد -

U01220110075 

 
             لغة و أدب 

 عربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -دورة عادية-10/10/1100المعتمدة إبتداءا من   CNEPRUمشاريع البحث 

 

 
 الرقم

  
 رئيس المشـــــروع

  
 عنـــــــوان المشــــــروع                 

  
 أعضاء المشروع 

  
 الرمـــــــــــز       

  
 التخصـــــص

 

 المغاربي األدبيقدي دراسة في الخطاب الن راشدي حسان 01

 نوي جمعي -
 كحلوش فتيحة -

 منادي نبيلة -
 
 

 

U01220120072 
لغة و أدب              

 عربي

11. 
 بارة عبد الغني

مقاربة في نقد  -سرديات الخطاب النقدي العربي المعاصر
 -النقد 

 كحلوش فتيحة -
 ذيب فتيحة -
 برقوق ريمة -
 بوذراع نادية -

U01220120046 دب              لغة و أ
 عربي

10 
 صالح الدين زرال 

إشكالية فهم المناهج اللسانية لدى طلبة أقسام اللغة 
العربية و آدابها ، دراسة ميدانية تقويمية جامعة سطيف 

 نموذجا .

 عبد السالم يحي
 مرغم أحمد
 هدنة خالد

 بوختالة ونيسة

U 01220120045               لغة و أدب
 عربي



 -دورة عادية-10/10/1102المعتمدة إبتداءا من   CNEPRUالبحث مشاريع 

 
 الرقم

  
 روعـــــرئيس المش

  
 روعــــــوان المشـــــــعن                 

  
 أعضاء المشروع 

  
 زـــــــــــالرم       

  
 صـــــالتخص

 يماني سعادسل -  La carte archéologique de la région de Sétif فــش يوســعيب .10
 مسعي عبد الحق -
 لعرباوي محمد -
 بن صافية سفيان -
 

 

O07020130013       
 خــــتاري     

اإلصالحات البنكية و دورها في الوقاية من الفساد المالي  نور الدين بن الشيخ .11
السرية المصرفية و عالقتهما بتبييض األموال كنموذج -
- 

 زايدي أمال -
 عبد السالم حسان-
 بلعزام مبروك -
 مقران راضية -
 زروق نوال -

P01220130115  قانونيةعلوم    

تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان في األنظمة الداخلية                           قشي الخير .10
 -الجزائر نموذجا –

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

 

P01220130116 
   علوم  قانونية

 مرزوقي وسيلة - اإلدارة اإللكترونية على المستوى المحلي     لباد ناصر .04
 ثوابتي إيمان  -

 رريمة سرو -

P01220130066 علوم    قانونية 

نموذج مقترح لتقويم فعالية أداء المدرس في ضوء  ليفة نصر الدين .10
 مدخل الكفايات التعليمية

 بن عيسى السعيد -
 أحميد حسينة -
 لقيدوم بلقاسمب -
 ستر الرحمان نعيمة -
 طباع فاروق -

R07020130003          علوم التربية
 و علم النفس

الممارسة اإلعالمية في الجزائر بين التحدي المهني         غراف نصر الدين .10
 و التكنولوجي

 مبني نور الدين -
 عكوباش هشام-

S*01220130126  علوم اإلعالم
 و اإلتصال

. دراسة في المسارات المقاوالتية و النوع اإلجتماعي  اني أنورمقر .17
 السوسيوثقافية للمرأة المقاولة في الجزائر

 فلكاوي نجوى  -
 جالل عبد الحليم -
 كتاف الرزقي -

V01220130045 علم اإلجتماع 



 بودوخة مريم -
 فوداد كريمة -

           أنماطه السلوك اإلجرامي في المجتمع الجزائري " زرارقة فيروز .10
 و العوامل المتحكمة في انتشاره "

 زرارقة فضيلة -
 بن المة سهام -
 العلوي جميلة -
 زعبوب سامية -

V01220130045 علم اإلجتماع 

دور المجتمع المدني في وقاية األطفال المهمشين من  كمال لحمر كمال .19
 اإلنحراف

 قيرواني محمد أمين -
 بلعيفة عبد العالي -
 يد عبد الكريمقر -
 صام عبد السالم -
 هيشور محمد لمين -

V07020130014  االجتماععلم 

موقع المسألة اإلصالحية في مشاريع الفكر العربي  بوالشعير عبد العزيز .10
 المعاصر من سؤال النظر إلى سؤال العمل

 زروخي الشريف -
 بوعرورري اليزيد -
 قرواز ذوادي -
 بوطغان نصيرة -
 الوهاب مطاعي عبد -

W07020130005 فــلســفــة 

 



 

 -دورة تكميلية-10/10/1102المعتمدة إبتداءا من   CNEPRUمشاريع البحث 

 
 الرقم

  
 رئيس المشـــــروع

  
 عنـــــــوان المشــــــروع                 

  
 أعضاء المشروع 

  
 الرمـــــــــــز       

  
 التخصـــــص

 بوضياف عبد الرزاق بن  .0
 عمار

 عماروش سميرة - الثقافة القانونية و التجديد األسري
 قرماش كاتية -
 كوسام أمينة -
 بن سيدهم حورية -
 شيباني عبد هللا -
 

P01220130026   علوم  قانونية 

 شاكري سمية - أبحاث تحليلية في قانون األعمال بلعيساوي محمد الطاهر  .1
 باطلي غنية-
 غزالي نزيهة -
 ةبوقندول سعيد -

P01220130060   علوم  قانونية 

متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم  بغول زهير  .0
ثانوية والية سطيف  –الثانوي حسب أراء المديرين 

 نموذجا

 بوعلي نو الدين -
 بوعزة صالح -
 سي صالح صبرينة -
 يسعد فايزة -
 بوقزولة وداد -

R07020130023          علوم التربية
 و علم النفس

 عبد الحليم ماهور باشة - التيارات الفكرية و الثقافية في الجزائر الطاهر سعود  .2
 عبد الرزاق قربوع -
 عمار نوي  -
 عبد هللا ذراع -
 نصر الدين نواري -

V07020130020 علم االجتماع 

المداخيل الريعية في الجزائر : بين متطلبات التنمية و  سفاري ميلود  .0
 ترات االجتماعية تسيير التو

 خرشي زين الدين  -
 دريس نوري -
 أمقران عبد الرزاق -

V07020130017 علم االجتماع 



رهانات  –الحداثة و انعكاساتها على منظومة القيم  عبد الرزاق بلعقروز  .0
 التجديد التربوي

 عبد الغاني عليوة -
 عبد السالم عمور -
 الرحموني بومنقاش -
 منير مهادي  -
 محمد الشريفالطاهر  -

W07020130005 فلسفة 

 Les traces de l’auteur dans son كحلوش فتيحة   .7
œuvre dans la littérature algérienne 

d’expression françaises  

 عشاب لبنى -
 بوراس دليلة -
 بوزيدي نبيل -

 زايدي علي

U00207020130012 لغات أجنبية 

 فالحي كريمة  - مع الجزائريالخصوبة و الصحة في المجت عيشور نادية  .0
 مهداوي مروان -
 دودو نعيمة -

V07020130019 علم االجتماع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10/10/1100المعتمدة إبتداءا من   CNEPRUمشاريع البحث 

 

 
 الرقم

  
 رئيس المشـــــروع

  
 عنـــــــوان المشــــــروع                 

  
 أعضاء المشروع 

  
 ــزالرمـــــــــ       

  
 التخصـــــص

رهانات االتصال اجلواري العمومي يف اجلزائر أمام قضايا : التنمية  بودهان يامين 10
 املستدامة و التنمية احمللية 

 لعرباوي نصير
 جعفر عدالة

 العمري عيسات
 جلولي مختار

 

S*07020140004 
علوم اإلعالم 

 و اإلتصال

 صابر المية  ترري  التربية اعإلمامية يف اجلزائرمسامهة املؤسسات التربوية  يف سامية عواج 02
 رندة هنوز

 دحمار نورالدين
 غزالي محمد

 مهري شفيقة 

S*07020140005  علوم اإلعالم
 و اإلتصال

 ابراهيم صدقة  أدب احملنة منوذجا –يف جتربة تلقي النص األديب اجلزائري املعاصر  زدادقة سفيان 03
 هداية مرزق عيزل 

 ةليلي بن عائش
 سليم بركان

 أمال ماي

U07020140001               لغة و أدب
 عربي

مصطلحات اخلطاب البيداغوجي يف تعليم اللغة  العربية يف املرحلة  سعودي نواري 04
 مجع دراسة و تقومي  –الثانوية 

 مالس مختار
 شلوش رابح

 بودرامة الزايدي
 زالقي حورية

U07020140002               لغة و أدب
 ربيع

 عبد النور لعالم التنمية احمللية و التغيري القيمي يف اجملتمع اجلزائري نويصر بلقاسم 05
 ليلي بلعيفة

 العمري عيسات
 سارة لطرش

 زيتوني عيبود

R07020140007 علم االجتماع 

 


