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 تقدوم :

اػؿؿتماجلاععةماجلزائرؼةميفمصرتاتمعؿؾاؼـةمبؿكصصماألغـروبقظقجقا،مإالمأنم
اظؿدرجمومػلم:مػـاكمثالثمجاععاتمصؼطمصؿقتمػذاماظؿكصصميفمرقرمعامبعدم

جاععةمتؾؿلانم"ععفدماظـؼاصةماظشعؾقة"،مومجاععةمضلـطقـةمباظؿـلقؼمععمادلرطزم
ماظـؼاصقة،مومععفدمسؾؿماالجؿؿاعم ماالجؿؿاسقةمو اظقرينمظؾؾقثميفماألغـروبقظقجقا

ميفمجاععةماظلاغقاموػران.
أوىلمادلالحظاتماهلاعةماظيتمميؽـمتلفقؾفامتؿؿـؾميفماغعداممذفادةماظؾقلاغسم

ماألغـروبقظقجقامااجلاععةماجلزائرؼةمالمتقصرمػذاماظـقعمعـماظؿؽقؼـ مومسؾقفمصإنميف
مخرجيق ماظؿدرجمػؿ مبعد معا ماالجؿؿاعمسؾؿممرؾؾةمضلؿ ععاػدماألدبماظػؾلػة،مسؾؿ

ماظـػسموماظؿارؼخ،مومتفقؽةمسؿراغقة،وماإلسالم،ومشريػا.
مظؿدرجمتؾنيمذظؽ:ادلؿابعةمادلقداغقةمظؿكصصاتمرؾؾةماألغـروبقظقجقاميفمعرحؾةما

:مؼأتلماظطؾؾةمعـمختّصصاتميفمعرحؾةماظؿدرجمػلم:متفقؽةممجاععةمضلـطقـة
مسؿراغقة،مسؾؿماالجؿؿاع،مسؾؿماظـػس،متارؼخ.

:أشؾؾقةماظطؾؾةمضادعقنمعـ:مماألدب،ماظػؾلػة،مسؾؿماالجؿؿاع،ممجاععةمتؾؿلان
ماظؿارؼخ،مسؾؿماظـػس.

مي،مسؿؾ،مدقادل،مثؼايف :معـمسؾؿماالجؿؿاعماتربقمجاععةماظلاغقاموػران

                                                                                                                                   
 اسقةموماظـؼاصقة.باحثمدائؿميفمعرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماإلجؿؿاألغـروبقظقجقا،مميفمعاجقلؿريم*

 سقةموماظـؼاصقة.ايفمعرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماإلجؿؿمعشاركمباحثاألغـروبقظقجقا،مميفمعاجقلؿريم**
 اسقةموماظـؼاصقة.عاجقلؿريميفمسؾؿماإلجؿؿاع،مباحثمدائؿميفمعرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماإلجؿؿم***
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ماظؾقلاغسم مختصصات مععرصة مأػؿقة معلأظة مػـا مغـري مدمـ ممممممممممممممممممو
(Le profil de licence)م:م محقل مذظؽمؼعطلمحملة االدؿعداداتمادلـففقةم ألن

مظؾطؾؾة.
متعرفمبؼقؿةم مأنماألغـروبقظقجقا مغعؾؿ مسـدَعا مادلؼارباتمادلقداغقةمخصقًصا ضقؿة

 .لسؿؾفامادلقداغ

جامعة منتور -1
األغـروبقظقجقاميفمجاععةمضلـطقـةمباظؿعاونمععمادلرطزماظقرينممختصصممتمصؿح

ماظـؼاصق مو ماالجؿؿاسقة ماألغـروبقظقجقا ممةظؾؾقثميف مدـة مادلؼاسدمم.7222غفاؼة سدد
مطاغتم مادلػؿقحة مم72اظؾقداشقجقة مسـماظؿؽقؼـمو ماراظؾنيماثـنيمختؾقا م=8عؼعًدا.

 ـةماظـظرؼة راظًؾامأطؿؾقاماظل
 ػؤالءماظطؾؾةمجاءوامعـمختصصاتمخمؿؾػةم:

مرؾؾةمعـمسؾؿماالجؿؿاعم-82
 رؾؾةمعـماجلغراصقام-28
 رؾؾةمعـماظؿارؼخ- 28
 راظؾنيمعـمسؾؿماظـػسم-27
 سـمعقاصؾةماظدرادةمختؾقا- 27

ؼـؿظرونمؾاضلماظغاضشقامعذطراتفؿ،مومم87مؿراظًؾامدفؾقامأرروحاتفم=8عـمبنيم
م.ضرارمادلـاضشة

م:اػؿؿمبفاماظطؾؾةممـماظؾقثماظيتؼقادؿمعأػ
ماظدؼينمومادلؼدسم-8
 ادلكقالمومادلؿارداتماظرعزؼةم-7
 اظلؽـماظؿفقؽةماظعؿراغقةم-8
 اجلؿعقات،ماظرؼاضةموماظشؾابم-9

تؼـقاتماظؾقثماألغـربقظقجلمءمعؼارباتفؿمادلقداغقةمسؾكمبعضماظطؾؾةمأثـاماسؿؿد
ماالدؿؿارة.عـؾم:مادلالحظةمبادلشارطة،مادلؼابؾة،موم

جامعة تلمسان2
متؾؿلان، ماظشعؾقةمجباععة ماظـؼاصة ععفدمعؿكصصميفمتؽقؼـماظطؾؾةميفم ععفد

ومدؿشفدم ضلؿمعامبعدماظؿدرج.مؼعقدمتارؼخمصؿحمػذامادلعفدمإىلمغفاؼةماظـؿاغقـات.
مأولمعـاضشةمظرداظةمادلاجلؿريمبفذامادلعفد.م8<<8دـةم
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م:مختصصاتمػلم9ؼقجدمدلعفدماظـؼاصةماظشعؾقةم
مأدبمذعيبم-8
 هلفاتم-7
 صـقنمذعؾقةم-8
 أغـروبقظقجقام-9

ماظػؾلػة،م ماألدب، ميف مظقلاغس م: مػل مادلعفد مػذا ميف مادلؼؾقظة واظؿكصصات
ماظؿارؼخ، ماظـػس، مسؾؿ ماالجؿؿاع، مسؾؿ ماظرتمجة، ماألجـؾقة، اإلسالمم اظؾغات

م2<<8-88-72مواالتصال،مومشريػا...م.مبؾغمسددماظردائؾمادلـاضشةميفماظػرتةمعامبني
مامدتم7229م-:2-87و مؼؾلم:ماردائؾمم;;ومدؿقنم رداظةمعاجلؿري معقزسةمطؿا

مختصصمأغـروبقظقجقامصؼط .

م
>8 >7 >8 >9 >: >; >< >= >> 7222 7228 7227 7228 7229 

28 22 22 22 28 28 22 28 2: 2: 89 78 87 28 

م

كؿارةمتؿعددمجماالتماظؾقثميفماألغـروبقظقجقا،موؼظفرمعـمخاللمماظعقـةمادل
ماألطـرم مادلقاضقع مػل مادلؿاردات" مو م"ادلكقال مو مادلؤدلة مو م"اظعؿؾ معقاضقع أن

"مسؾكماظؿقاظلمعـم:2"موم"8درادة،معؼارغةممباألدرة"موم"اظرتبقة"مإذمالمؼقجدمإاّلم"
 اظردائؾماظيتماػؿؿتمبفا.ماأغظرماجلدولماظؿاظل :

م
اظؿارؼخموم

ماظذاطرة

دقادلمومماظعائؾة

ماتصاظل

ماظعؿؾمومتربقة

مادلؤدلة

ادلكقالماظطؼقسم

مومادلؿاردات

مأخرى

م89م=8م88م:2م=2م28م:2

مبني معا م ماظػرتة مخالل مدقىمرداظيتمدطؿقراه معـاضشة متؿؿ ممل مم:<<8-28-<7مو

أسدػام األوىلمعقدقعةم"عـففقةماألعرموماظـفلميفماألدؼانماظلؿاوؼة،م،7228-87-82و
مسؽاذة، مذاؼػ م: اظدطؿقر مسـقان محتت ماظـاغقة ما و مإجرام درادةم –ألحداث

نماحلدودمبنيمجماالتماظؿكصصمظقلتمواضقةمجيبماظؼقلمإم،مومظؽـ-عقداغقة
جدامممامؼعينمأنماظؽـريمعـمردائؾمادلاجلؿريموماظدطؿقراهمساجلتمعلائؾمتدخؾم
مإىلمختصصاتمأخرىمعـؾم معـلقبة مأغفا مإال يفمجماالتمختصصماألغـربقظقجقا

مىمعـؾماظـؼاصةماظشعؾقة.أوموردتمحتتمعلؿقاتمأخر اظػـقنماظؿؼؾقدؼة،
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 أهم حماور املقاربات األنثروبولوجوة :

 : املخوال و املمارسات

ماظطؼقسماجلـائزؼةم-

 زاػرةمزؼارةم"األوظقاءماظصاحلني"م-

 اظؿصقفااظؽراعات م-

 : العمل و املؤسسةادلؿارداتماجللدؼةمعـؾمام-

مثؼاصةماظعؿؾموماظعاعؾمومادلؤدلةم-

مارداتاظؼقؿمومادلعؿؼداتمومادلؿم-

م:ممالرتبوة

 اظعـػميفمادلدردةم-

مادلردودماظرتبقيم-

ماألداءماظؾقداشقجلم-

ماألحقاءماجلاععقةم-

 :  األسرة

متـظقؿماظـلؾم-

مزاػرةمتعددماظزوجاتم-

 : التاروخ و الذاكرة

مإدراكماظشؾابمظؾـقرةم-

مدرادةماظؿارؼخمعـمزاوؼةمأغـروبقظقجقةمم-
 اظػؽرماإلصالحلمومغشارفميفماجلزائرم-
ػـاكمعالحظةمساعةمتؿؿـؾميفمتعددمادلـاػجموصؼامجملاالتماظؾقثم : ملنهجوةا

وماسؿؿادماظطؾؾةمصقؿامؼؿعؾؼمبادلـففقةمسؾكماجلؿعمبنيمادلـفجمومأدواتماحلصقلم
مسؾكمادلعطقات.

م–االدؿؿارةم غالحظميفماظردائؾماظيتمتدرسماظعؿؾمومادلؤدلةمادؿعؿالم:م-8
م.ومادلالحظةمبادلشارطة ادلؼابؾة،
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ماظؿربكم -7 مو ماألضرحة مزؼارة ممبؿاردات مادلؿعؾؼة ماظردائؾ مخيص مصقؿا أّعا
مادلالحظةم مسؾك مطؾل ماسؿؿاد مػـاك ماجلـائزؼة ماظطؼقس مو ماظصاحلني باألوظقاء

 بادلشارطة.
ممبلأظةم مطـريا ماظطؾؾة ماػؿؿام مػلمسدم مغشريمإظقفا مأن ماظيتمؼـؾغل وادلالحظة

مظؾعقـة ، ماظؽؿل مااجلاغب مأ اظؿؿـقؾ متربؼر مسدم مذو ماخؿقار م ماظعقـةمدؾاب ؽؾ
 ًرا.وتقزؼعفا،مإالمغاد

 جامعة السانوا وهران3

م مغفاؼة مإىل ماظلاغقا مجاععة ميف مصؿحمختصصمأغـروبقظقجقا متارؼخ ،م7222ؼعقد
ماظؿكصص.مدـةم مبعدماظؿدرجميفمػذا معا مضررمععفدمسؾؿماالجؿؿاعمصؿحمضلؿ سـدعا

 ذفدتماظؿقاقماظدصعةماظـاغقة.م7228
رالب،مطؾفؿمزاوظقامدراداتفؿميفمعرحؾةماظؿدرجمم82عـممتؽقغتماظدصعةماألوىل

ماظؾقلاغسميفم مسؾكمذفادة معـفا ماالجؿؿاعميفمغػسماجلاععةمومحتصؾقا دلعفدمسؾؿ
 اظؿكصصاتمادلؿقصرةمومػل:مااظعؿؾموماظؿـظقؿ،ماظرتبقي،ماظلقادل،موماظـؼايف .

م مو مدـة مضرابة ماظـظرؼة ماظلـة ماثـني.مم9داعت مددادقني مإىل مضلؿت ممممأذفر،
 عؼقادنيميفماظلدادلماظـاغل .م27عؼاؼقسميفماظلدادلماألول،مم=ا

محضقرم ميف مؼؿفؾك مػذا مو ماألدادقة ماظصػة مميـؾ مادلؽقغني مختصصات تعدد
ماإلبلؿقعقظقجق مو معؤدلاتمااظػؾلػة ماظـػس مسؾؿ ماألغـروبقظقجقا، مو ماظؿارؼخ ،

ممرقالمصرتةماظؿـشؽة،مومسؾؿماالجؿؿاع،مأعامعؼقاسمادلـففقةمصؽانمادلؼقاسماظذيمدا
 .األغـروبقظقجقا مقثماظلقدققظقجل،معـففقةماظؾقثميفاظؿؽقؼـماعـففقةماظؾ

ادلقاضقعمادلكؿارةمسؼبمغفاؼةماظلـةماظؿقضريؼةماخؿارتمطؾفامادلدؼـةمطؿقدانم
ملمتعدماألغـروبقظقجقام'ظؾدرادة،مومػذاماظؿقجفماظذيماسؿؿدهماظطؾؾةمادلؿؿـؾميفم:م

ةمبؾمأصؾقتمتأخذمػقؼؿفامعـمأذؽالمادلؼارباتمععرصةممبقدانمأومعقضقعماظدراد
 .'ادلـففقةموماظؿؼـقة

مام ماظصـاسقة، مادلؤدلة مطاغت مصضاءاتمظؼد مو ماحلضري ماحلل جلاععة،
 تمػلمادلقادؼـمادلػضؾةمظؾدرادة.قغرتغاأل

سـاوؼـفام رالبممتؽـقامعـمعـاضشةمعذطراتفؿمومطاغتم;عقاضقع،مم82وعـمبنيم
مطؿامؼؾلم:

ماإلسالعم-8 مخاصةماظؿفربة مؼقعقة مظلري مأغـروبقظقجقة معؼاربة مباجلزائر: قة
 باجلزائر.
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ماظلاطـ،ماظلؽـ،ماحملقطمم:ادلؿارداتموماظؿؿـّالتم-7
ماظطبمجاععةمم-8 مظطؾؾة مأغـروبقظقجقة ماظطبم:درادة مرؾؾة مسـد حبماظؿؿقز

متؾؿلان
ماظطبماظشعيبميفمادلدؼـةم:درادةمأغـروبقظقجقةمألحدمأحقاءماجلزائر.م-9
ماالغرتغتموماظعقاملماالصرتاضقة:درادةمأغـروبقظقجقة.ماظشؾابموم-:
مام-; مترؼػقؾقر معؤدلة ميف ماظعؿاظقة ماظـؼاصة ميف مدرادةم7229-;8<8اظؿغري  

مأغـروبقظقجقةماسؿؿادامسؾكمبعدماظذاطرة.
مأعامعقاضقعماظردائؾماظيتمملمتـاضشاإىلمشاؼةمطؿابةمػذهماظػؼرة مصفل:

مةموػرانمجاسةمماظشقعةميفمعدؼـم-8
 ظلقدا،مإسادةماإلغؿاجميفماجملؿؿعماجلزائريام-7
 اظدسارةماظلرؼةميفمعدؼـةموػرانم-8
 األحقاءماظػقضقؼةميفمدعقدةم-9

 اجلدولماظؿاظلمؼؾنيمذظؽم:
م

ماظؿؼـقةمادلؽانمحؼؾماظؾقثمعقدانماظدرادة
ماظعؿاظقةمادلؤدلةماظصـاسقة ماظعؿاظقةمم-اظـؼاصة اظذاطرة

األزعةمم-اإلدؼقظقجقام-األدارري
مقؼةاظشعؾ

ENTPLمغصػماملموػرانمم ضابؾة
مادلقجفة

م.ادلالحظةمادلؾاذرة
Récit de vie 

ماظشعيبماظطبماظشعيب اظطبم-ادلدغقةم-اظطب
ماظعؼائدؼةمم-اظرمسل ادلؿاردات

ماحللم-اظذاطرم-ظؾطبماظشعيب

ماالدؿؿارةموػران
مادلؼابؾةمادلقجفة

م
ممضاساتماالغرتغت ماالتصال االتصالمم–اظشؾاب

ما ماظطؼقس ماالصرتاضل م–التصاظقة
م"اهلّدة"مبطرؼؼةمأخرى.

مادلؼابؾةمموػران االدؿؿارة
مادلقجفة

ماظلؽينماظػضاءمادللؽقن ماظلاطـمم-اظػضاء متـالت
مادللؽـم مبـقة متعؾقري ععاؼري

مسالضاتماجلقار

ماالدؿؿارةمادلؼابؾةموػران

األصقلماالجؿؿاسقة.مم-رؾؾةماظطبماظطؾؾة
م ماظـؼاصقة ماظؿؿققزمم–و سالعات

مماظذاطرةعؽاغةماظطؾقبميف

ماالدؿؿارةمادلؼابؾةمتؾؿلان

مادلؤدلةمماجلرؼدةماخلاصة مطؼقؾة، اجلرؼدة

ماظلؾطة،م مأذؽال اإلسالعقة.

مأػدافماجلرؼدة،مأمناطماظؿقجقف

مادلالحظةمبادلشارطةموػران
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 وهران اجست ر يف انانثربولوجوا جلامعةقائمة رسائل امل

 

مترؼػقؾقرم :722عايم معؤدلة ميف ماظعؿاظقة ماظـؼاصة ميف اظؿغري
مسؾكم7229-;8<8ا ماسؿؿادا مأغـروبقظقجقة مدرادة  

 بعدماظذاطرة.

 غقارمصؤاد

اظؿفربةماإلسالعقةمباجلزائر:معؼاربةمأغـروبقظقجقةم 7229صرباؼر
 ظلريمؼقعقةمخاصةمباجلزائر.

 

 تقعلمأمماخلري

م: 7229 ماحملقط ماظلؽـ، موم اظلاطـ، ادلؿاردات
مؿؿـّالتاظ

 

 دقادلقةمحـان

حبماظؿؿقزمسـدمرؾؾةماظطبم:درادةمأغـروبقظقجقةمظطؾؾةم 7229صرباؼرم

 اظطبمجاععةمتؾؿلان

 سرباويمسؿر

مألحدمم 7229صرباؼر مأغـروبقظقجقة م:درادة مادلدؼـة ميف ماظشعيب اظطب

 أحقاءماجلزائر

 بـمتاعلمرضا

ماالصرتاضقة:درادةم م7229 ماظعقامل مو ماالغرتغت مو اظشؾاب

 روبقظقجقةأغـ

 بـمصاحلمبشري

 محالمخؿق اظلقدا،مإسادةماإلغؿاجميفماجملؿؿعماجلزائري :722عارسم

ماظدسارةماظلرؼةميفمعدؼـةموػران :722جقانم  بقخلضرتلمصارؿة

مملمتـاضشمبعد ماألحقاءماظػقضقؼةميفمدعقدةم  حلنيمصارؿة

مملمتـاضشمبعد ممجاسةمماظشقعةميفمعدغقةموػران  زاويمابراػقؿ
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مقسنطونة اجست ر يف انانثربولوجوا جلامعةة رسائل املقائم

م

 

 اللقب و اناسم عنوان الرسالة املناقشة

 سؾاسمصرؼال احؿػاظقةماظزواجمبؼلـطقـة رداظةممتتمعـاضشؿفا

 بقظػقلمذاصقة اظطؼقسماجلـائزؼةمبؼلـطقـة ملمتـاضشمبعد
 دعاغمغؾقؾةمغقال .7227-8<<8اظصقاصةماخلاصةم اظؿعؾريماإلسالعلم: ملمتـاضشمبعد

ظدالظةممةعؼاربةمأغـروبقظقجقمػقؼةمومتراث.ماإلدؿم: رداظةممتتمعـاضشؿفا
 ععاغلماألمساءميفمضلـطقـة

 جؾاسمػدى

مرداظةممتتمعـاضشؿفا مظؾؿؼؾقدماظلينمةاظدالظةماألغـروبقظقجق مجػالمغقراظدؼـ
مرداظةممتتمعـاضشؿفا مادلؾقةم-ماألدؾابموماظؿؿـالتم:ماظؼطاعمشريماظرمسل

م.-منقذجا
مصراشمربقعم

مرداظةممتتمعـاضشؿفا ماظلؽانمادلفاجرؼـمدلـطؼةماظؾابقرمااظشؿالماظلطاؼػل م مضرذقشمعقدك
مملمتـاضشمبعد مأغـروبقظقجق مرؼاضقةمةدرادة اجلؿعقةمم:مجلؿعقة

ممنقذجاماظرؼاضقةمحللماالخقةمسؾاس،
مطردودمحمؿد

مرداظةممتتمعـاضشؿفا مبؿؼرت ماظعائؾقة ماظػضم:ماحلقاة مادللؽقنمبني اء
ماظؿؼؾقديموماظلؽـماظعصري.

مخؾقػةمسؾدماظؼادر

مرداظةممتتمعـاضشؿفا ماظشعيب، مادلكقال ميف ماظػرودقة ممماردة مو ممتـؾ
مدطقػممنقذجا.م

مطقدةمغقراظدؼـ

مرداظةممتتمعـاضشؿفا مةتعؾقؿماظؾـتميفماظقدطماظرؼػلم:عؼاربةمأغـروبقظقجق مظعقبلمؼقغس
مرداظةممتتمعـاضشؿفا م: مبؾدةمعدرؼلة ماظغربماجلزائريم:م م عؼاربةممعـ

مةأغـروبقظقجق
معرضقعةممعـصقر

مرداظةممتتمعـاضشؿفا مبادللقؾة ماظشعؾقة ماألعـال ميف مادلرأة مصقرة درادةم،
م.ةأغـروبقظقجق

مرحابمخمؿار

مرداظةممتتمعـاضشؿفا ماظشؾاب ماظؾطاظني ممماردات مو عؼاربةم : متـالت
مةأغـروبقظقجق

مرحاؼؾماظطقب

مرداظةممتتمعـاضشؿفا درادةمظـصقصم عػفقمماظؼدرميفماألدطقرةماظققغاغقة،
مػريودوثمومباطقؾقت

مزرضةمظطػلمػشامم

مملمتـاضشمبعد ماألصقل.زؼارةم مو ماالدؿؿرارؼة مبني ماظشعؾقة ادلعؿؼدات
مأضرحةماظصاحلنيمبؿؼرتمومباتـة

مظعؼقنمسقلك

مملمتـاضشمبعد مةدرادةمأغـروبقظقجق اظـؼؾماحلضريمبلؽقؽدة، مظعـاغلمصؿقل
مـاضشمبعدملمت ماإلغلانموماألرضميفماظقدطماظرؼػلم مبقراويمدعقد
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 تلمسان اجست ر يف انانثربولوجوا جلامعةقائمة رسائل امل

 اسم الطالب موضوع الرسالة املناقشة تاروخ

مسؿالمم 8<<88-8-=8 مظدى ماظعؿاظقة م م ماظـؼاصة م مأبعاد ميف حبث

 مsoitexادلؤدلةم

 بشريمحمؿدممممممممممم

ؾـقةماالجؿؿاسقةمظألسرافمومأدؾقبمإغؿاجماظعداظةماظ :<<8-;2-=7

 يفماجلزائر

مدعدماهللمحمؿد

ماألحقاءم ;<<8-;82-2 ميف ماظـؼايف مو ماالجؿؿاسل ماظؿؽقػ أمناط

 اجلاععقةممبؿؾؿلانم

 رعضانمحمؿد

مخاللم =<<88-8-<2 معـ ماإلدالم مضؾؾ ماظعربل ماإلغلان ثؼاصة

 طؿاب:أؼامماظعربميفماجلاػؾقةمم

 طرؼبمخمؿار

مسؾكم <<<29-8->7 مأثرػا مو ماظعؿؾ مظعالضة ماظـؼاصقة اخلؾػقات

 ادلؤدلاتماظصـاسقة

 بقحلقنماظعربلم

اظؾـاءماحلضاريمسـدمعاظؽمبـمغيبمومعقضعمادللأظةم <<<29-8-<7

 اظـؼاصقةمعـف

 سطارمسؾدماجملقد

 حؽقؿمعقؾقد مناظؽراعةماظصقصقةميفمعـطؼةمتؾؿلا <<<8-:82-2

 عـصقريمخمؿار جؿؿاسلموماظـؼايفموماظـػللماإلذاسة:رابعفاماال <<<8-;77-2

ماظزوجات، <<<8->29-2 متعدد ممزاػرة مغؿائففا مو م-أدؾابفا

 -عـطؼةمصربة

 سقادمأمحد

 بؾعربلمخاظد زاػرةمزؼارةماألوظقاءميفماجملؿؿعماجلزائري 27-7222->8

 سالممداجل اظؿصقراتماظشعؾقةمظؿعددماظزوجات 7222-;2-:7

ماظؿقر 7222-;2-;7 مإدراكمذؾابماظـاغقؼاتؼاظـقرة مطقػقة مو مرؼة

 هلامعـمخاللمدروسماظؿارؼخ

 باشقرمميقـة

 رقيبمشؿاري ادلؿارداتماجللدؼةميفماجملؿؿعماجلزائري 82-7222-<2

 عؽاحؾلمحمؿد وموالؼةمم دقديمبؾعؾاسماظؾقزؼديمواظل 89-28-7222
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موم 7228-:2-=7 ماالسؿؼادؼة مإذعاساتفا مسؿر مبـ مدقدي زاوؼة

 اظـؼاصقةم

 بـمظؾادماظغاظل

اظؿأثريماظلقدققثؼايفميفماجملؿؿعماجلزائريمسؾكم 7228->28-2

 اظعاعؾماجلزائريميفماظـظامماالضؿصاديماجلدؼد

 بقذعقرمحمؿدماحلرؼري

م 7228->27-2 ماظؿلقري مسؾك متأثريػا مادلقزػمو مدؾقك -أمناط

 م-عقزػماجلاععةممنقذجا

 ضقراريمسؾدماظعزؼز

 بؾؾشريمحمؿد ماظؼرننماظؽرؼؿرؾقعةماإلغلانميف 7228->29-2

 ضؾاؼؾلمسؿر ضراءةميفمطارؼؽاتقراظصقاصةماظقرـقةم 7228->29-2

 سطارمسؾدماحلػقظ اظؼطاعماظغريماظرمسلمعـمخاللمماظعؿؾماظرمسلم 7228-<78-2

 ضصريمظقـدة زاػرةمتـظقؿماظـلؾ 7228-<82-2

 دعداويماظصغري اظؿـظقؿماظغريماظرمسلمومدورهميفمتػعقؾماإلدارةم 28-82-7228

 أوراشلمأمحد االدؿفالكماظـؼايف 82-7228-=8

 بـمععؿرسؾداهلل اظزعـميفماظؿصقرماظشعيبماجلزائري 28-88-7228

 طرعةماظشرؼػ ةاظزارمدرادةمأغـروبقظقجق 29-88-7228

 راضلمغقرماظدؼـ اظؿققلمسـدمعرتبصماظؿؽقؼـمادلفين 29-88-7228

 بـمزغنيمبؾؼادؿ لـروبقظقجاجلزائرميفماظػؽرماألغ 28-7227-<2

 ضازيمثاغلمغصرماظدؼـ اظزاوؼةموموزائػفاماظـؼاصقة 27-7227->2

 بـمحؾقؿةمصقراوي اظعـػميفمادلدردةمومسالضؿفمبادلردودماظرتبقي 27-7227-=8

 بؾعربلمعـقر اظالذعقرمومعؽاغؿفميفماظػؽرماإلدالعل 82-28-7227

 طؾريمحمؿد ربلمادلعاصرعشروسقةماظلؾطةميفماجملؿؿعماظع 28-7227-;8

 خـقسمغقرماظدؼـ اظػؽرماإلصالحلميفماجلزائر 29-7227->2

 صؿقحلمسؾدماظؽرؼؿ اظضؿانماالجؿؿاسلميفمحقاةمادلقارـ 82-29-7227

ماظـؼاصقةم 78-29-7227 ماهلقؼة مسؾك ماظصـاسل ماظؿطقر أثر

 اظؿؾؿلاغقة

مدقديم مثاغل مدفؾة بـ

 حمؿد

 سؾقؾلمسؾدماظصؿد زعاتماهلقؼةمادلفـقةماحملؿاةمومعلؿؾ ادلرأة، 79-29-7227
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اظؼراءةمادلعرصقةم"ابلؿؿقظقجقةمدلػفقمماظـؼاصةمسـدم 29-7227-=7

 عاظؽمبـمغيب"

 اظؽؾارمسؾدماظعزؼز

 بـمأمحدمضقؼدر عػعقالتمادلـاضػةمسؾكمادلـؼػماجلزائري 29-7227-<7

م"درادةم 7227-:2-<8 ماحلضري ماظقدط ميف ماظـؼاصقة ادلؿاردات

 اظؾـاءماالجؿؿاسل"معقداغقةميف

 ؼقدػلمأعال

 بـمذرؼػمأمحدم اظؾعبميفمادلـطؼةماظلفؾقة 7227-;87-2

ماظعـػميفماجملؿؿعماجلزائريمسؾكماظؿـشؽةم 7227-;27-2 نثار

 عؼارغةمدقدققمأغـربقظقجقةمم االجؿؿاسقةمظؾطػؾ،

 سفالمدالعل

ماالضؿصادؼةم 7227-;2-;2 مادلؤدلة ميف ماظؿلقريي اظلؾقك

 اظؿؼؾقدموماظؿغرياتماجلدؼدةاجلزائرؼةمبنيم

 بقترصاسماهلامشل

معـؼػقم 7227-;82-2 مو ماظلقر مو ماجلزائري مادلـؼػ إذؽاظقة

 دقاتقؽسمتؾؿلان

 بـمرعضانمسؾدماظؼادر

ماجلزائر، 7227-;2-:8 ميف ماظلؾؿ مادلدغلم ثؼاصة ماظقئام ضاغقن

 عؼاربةماغرتبقظقجقة منقذجا،

 عؼاممسؾدماظؼادر

م 7227->72-2 ماظشعيب ماظعصؾقة،ادلعؿؼد مو ماظعؼؾقة  ظألعراض

 اظصرعماظطػقظلممنقذجام

 عؼلؿمخمؿار

مادلعاش/اضؿصاد 7227->29-2 ماظشكصقةم تأثريمادلـاخم يفمػقؽؾة

 اظـؼاصقةماجلزائرؼةمم

 خؾكالمحقاة

مبـمععؿرمبقخضرة ةاظـارمومادلكقالماظشعيبمدرادةمأغـروبقظقجق 82-7227->7

م 88-82-7227 مصعاظقؿفا مو ماظرؼػقة مادلؼدسمادلرأة متقزقػ يف

 ةدرادةمأغـروبقظقجق اظلقري،

 نؼتمصدؼؼمعـرية

مخاللم 88-7227-:2 متراثمادلغاربة ماظغربميفمطؿاباتمو صقرة

 مم:اجلزائرممنقذجا<8-=8اظؼرغنيم

 بؾقػةمعقؾقد

م 88-7227->2 مادلؤدلة ميف مادلؤدلةم–االتصال محال درادة

 اظقرـقةمظؾقرؼرماالصطـاسلمتؾؿلان

 بقزؼاغلمزبقدة

ماجلـائقة 28-7228-<8 مادللؤوظقة ميف مأثره مو درادةم-اظؾاحث

 -اغـربقظقجقة

 ابـمذرضلمجملـماظدؼـ
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مظؾؿقاثقؼم 77-29-7228 ماظـؼاصقة مو ماالجؿؿاسقة "االجتاػات

 منقذجامم;=ادلقـاقماظقرينمم-اجلزائرؼة

 سؼقنمعؾقطة

ميفم 29-7228-<7 مباألوظقاء ماظؿربك مظظاػرة ماظؿارخيقة اجلذور

 ريماجملؿؿعماجلزائ

 بـمسقنمبـمسؿقم

مبنيماظؿقجفاتم 82-7228-;2 ماظصـاسقة مادلؤدلة ميف ماألصراد إدارة

 االضؿصادؼةمومثؼاصةماظعاعؾم

 سقاجمبـمسؿر

 رقاػريمعقؾقد ةاظطؾؾةمبنيماظلقرموماظدؼـمدرادةمأغـروبقظقجق 82-7228-=8

معؾقؼاتم 82-7228-:7 معدؼري مظدى ماإلداري مو ماظرتبقي األداء

 ادلدارس

 ؿدزرؼقحمحم

ماظعؾقؼة 88-7228-<7 مدورػام-اظزاوؼة مو ماظؿارخيقة أصقهلا

 االجؿؿاسل

 محاديمحمؿد

م


