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جماػديمعصطػك ،معرضقعةمعـصقر مومغقارمصؤاد م

تقدوم :

اػؿؿتماجلاععةماجلزائرؼةميفمصرتاتمعؿؾاؼـةمبؿكصصماألغـروبقظقجقا،مإالمأنم
ػـاكمثالثمجاععاتمصؼطمصؿقتمػذاماظؿكصصميفمرقرمعامبعدماظؿدرجمومػلم:م
جاععةمتؾؿلانم"ععفدماظـؼاصةماظشعؾقة"،مومجاععةمضلـطقـةمباظؿـلقؼمععمادلرطزم
اظقرينمظؾؾقثميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،مومععفدمسؾؿماالجؿؿاعم
يفمجاععةماظلاغقاموػران .م
أوىلمادلالحظاتماهلاعةماظيتمميؽـمتلفقؾفامتؿؿـؾميفماغعداممذفادةماظؾقلاغسم
يف ماألغـروبقظقجقامااجلاععةماجلزائرؼةمالمتقصرمػذاماظـقعمعـماظؿؽقؼـ مومسؾقفمصإنم
رؾؾةمضلؿمعامبعدماظؿدرجمػؿمخرجيق مععاػدماألدبماظػؾلػة،مسؾؿماالجؿؿاعمسؾؿم
اظـػسموماظؿارؼخ،مومتفقؽةمسؿراغقة،وماإلسالم،ومشريػا .م
ادلؿابعةمادلقداغقةمظؿكصصاتمرؾؾةماألغـروبقظقجقاميفمعرحؾةماظؿدرجمتؾنيمذظؽ :م
جاععةمضلـطقـةم:مؼأتلماظطؾؾةمعـمختصّصاتميفمعرحؾةماظؿدرجمػلم:متفقؽةم
سؿراغقة،مسؾؿماالجؿؿاع،مسؾؿماظـػس،متارؼخ .م
جاععةمتؾؿلانم:أشؾؾقةماظطؾؾةمضادعقنمعـ:مماألدب،ماظػؾلػة،مسؾؿماالجؿؿاع،م
اظؿارؼخ،مسؾؿماظـػس .م
جاععةماظلاغقاموػرانم:معـمسؾؿماالجؿؿاعماتربقي،مسؿؾ،مدقادل،مثؼايف م
*معاجقلؿريميفماألغـروبقظقجقا،مباحثمدائؿميفمعرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماإلجؿؿاسقةموماظـؼاصقة.
**معاجقلؿريميفماألغـروبقظقجقا،مباحثمعشاركميفمعرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماإلجؿؿاسقةموماظـؼاصقة.
***معاجقلؿريميفمسؾؿماإلجؿؿاع،مباحثمدائؿميفمعرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماإلجؿؿاسقةموماظـؼاصقة.
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و مدمـ مغـري مػـا معلأظة مأػؿقة مععرصة مختصصات ماظؾقلاغسمممممممممممممممممم
) (Le profil de licenceمألن مذظؽ مؼعطل محملة محقل م :االدؿعدادات مادلـففقةم
ظؾطؾؾة .م
ضقؿةمادلؼارباتمادلقداغقةمخصقصًامسـدعَامغعؾؿمأنماألغـروبقظقجقامتعرفمبؼقؿةم
سؿؾفامادلقداغل.

 -1جامعة منتور

متمصؿحمختصصماألغـروبقظقجقاميفمجاععةمضلـطقـةمباظؿعاونمععمادلرطزماظقرينم
ظؾؾقث ميف ماألغـروبقظقجقا ماالجؿؿاسقة مو ماظـؼاصقة مغفاؼة مدـة م .7222مسدد مادلؼاسدم
اظؾقداشقجقةمادلػؿقحةمطاغت م 72معؼعدًا.ماراظؾنيماثـني مختؾقامسـماظؿؽقؼـموم=8م
راظؾًامأطؿؾقاماظلـةماظـظرؼة
ػؤالءماظطؾؾةمجاءوامعـمختصصاتمخمؿؾػةم:
-82مرؾؾةمعـمسؾؿماالجؿؿاع م
-28مرؾؾةمعـماجلغراصقا
 -28رؾؾةمعـماظؿارؼخ
-27مراظؾنيمعـمسؾؿماظـػس
 -27ختؾقامسـمعقاصؾةماظدرادة
عـمبنيم= 8مراظؾًامدفؾقامأرروحاتفؿ م 87مغاضشقامعذطراتفؿ،موماظؾاضلمؼـؿظرونم
ضرارمادلـاضشة .م
أػؿمعقادؼـماظؾقثماظيتماػؿؿمبفاماظطؾؾةم :م
-8ماظدؼينمومادلؼدس م
-7مادلكقالمومادلؿارداتماظرعزؼة
-8ماظلؽـماظؿفقؽةماظعؿراغقة
-9ماجلؿعقات،ماظرؼاضةموماظشؾاب
اسؿؿدماظطؾؾةمأثـاءمعؼارباتفؿمادلقداغقةمسؾكمبعضمتؼـقاتماظؾقثماألغـربقظقجلم
عـؾم:مادلالحظةمبادلشارطة،مادلؼابؾة،موماالدؿؿارة .م
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جامعة تلمسان

ععفدماظـؼاصةماظشعؾقةمجباععةمتؾؿلان ،ععفدمعؿكصصميفمتؽقؼـماظطؾؾةميفم
ضلؿمعامبعدماظؿدرج.مؼعقدمتارؼخمصؿحمػذامادلعفدمإىلمغفاؼةماظـؿاغقـات .ومدؿشفدم
دـةم8>>8مأولمعـاضشةمظرداظةمادلاجلؿريمبفذامادلعفد .م
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ختصّص األنثروبولوجوا يف اجلامعة اجلزائروة ...م

ؼقجدمدلعفدماظـؼاصةماظشعؾقةم9مختصصاتمػلم :م
-8مأدبمذعيب م
-7مهلفات
-8مصـقنمذعؾقة
-9مأغـروبقظقجقا
واظؿكصصات مادلؼؾقظة ميف مػذا مادلعفد مػل م :مظقلاغس ميف ماألدب ،ماظػؾلػة،م
اظؾغات ماألجـؾقة ،ماظرتمجة ،مسؾؿ ماالجؿؿاع ،مسؾؿ ماظـػس ،ماظؿارؼخ ،اإلسالمم
واالتصال،مومشريػا...م.مبؾغمسددماظردائؾمادلـاضشةميفماظػرتةمعامبنيم8>>2-88-72م
و -2:-87م 7229مدت مومدؿقنمما;; مرداظةمعاجلؿري معقزسةمطؿامؼؾلم:ماردائؾم
ختصصمأغـروبقظقجقامصؼط  .م
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تؿعددمجماالتماظؾقثميفماألغـروبقظقجقا،موؼظفرمعـمخاللمماظعقـةمادلكؿارةم
أن معقاضقع م"اظعؿؾ مو مادلؤدلة مو م"ادلكقال مو مادلؿاردات" مػل مادلقاضقع ماألطـرم
درادة،معؼارغةممباألدرة"موم"اظرتبقة"مإذمالمؼقجدمإالّم""8موم""2:مسؾكماظؿقاظلمعـم
اظردائؾماظيتماػؿؿتمبفا.ماأغظرماجلدولماظؿاظل :
م
اظؿارؼخموم
اظذاطرة م

اظعائؾة م

دقادلموم
اتصاظل م

تربقة م

اظعؿؾموم
ادلؤدلة م

ادلكقالماظطؼقسم
ومادلؿاردات م

أخرى م

 2:م

 28م

= 2م

 2:م

 88م

= 8م

 89م

و ممل متؿؿ معـاضشة مدقى مرداظيت مدطؿقراه مخالل ماظػرتة م معا مبني م>8>>:-28-7مم

و،7228-87-82ماألوىلمعقدقعةم"عـففقةماألعرموماظـفلميفماألدؼانماظلؿاوؼة ،أسدػام
اظدطؿقر مذاؼػ مسؽاذة ،و ماظـاغقة محتت مسـقان م :إجرام ماألحداث م– درادةم
عقداغقة،-مومظؽـمجيبماظؼقلمإنماحلدودمبنيمجماالتماظؿكصصمظقلتمواضقةم
جدامممامؼعينمأنماظؽـريمعـمردائؾمادلاجلؿريموماظدطؿقراهمساجلتمعلائؾمتدخؾم
يف مجماالت مختصص ماألغـربقظقجقا مإال مأغفا معـلقبة مإىل مختصصات مأخرى معـؾم
اظػـقنماظؿؼؾقدؼة ،أوموردتمحتتمعلؿقاتمأخرىمعـؾماظـؼاصةماظشعؾقة .م
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أهم حماور املقاربات األنثروبولوجوة :

املخوال و املمارسات :

ماظطؼقسماجلـائزؼة ممزاػرةمزؼارةم"األوظقاءماظصاحلني"ماظؿصقفااظؽراعاتمادلؿارداتماجللدؼةمعـؾماالعمل و املؤسسة :مثؼاصةماظعؿؾموماظعاعؾمومادلؤدلة م-ماظؼقؿمومادلعؿؼداتمومادلؿاردات م

الرتبوةم:م م

ماظعـػميفمادلدردةمادلردودماظرتبقي مماألداءماظؾقداشقجل م-ماألحقاءماجلاععقة م

األسرة :

متـظقؿماظـلؾ م-مزاػرةمتعددماظزوجات م

التاروخ و الذاكرة :

مإدراكماظشؾابمظؾـقرة ممدرادةماظؿارؼخمعـمزاوؼةمأغـروبقظقجقةم مماظػؽرماإلصالحلمومغشارفميفماجلزائراملنهجوة  :ػـاكمعالحظةمساعةمتؿؿـؾميفمتعددمادلـاػجموصؼامجملاالتماظؾقثم
وماسؿؿادماظطؾؾةمصقؿامؼؿعؾؼمبادلـففقةمسؾكماجلؿعمبنيمادلـفجمومأدواتماحلصقلم
سؾكمادلعطقات .م
 -8مغالحظميفماظردائؾماظيتمتدرسماظعؿؾمومادلؤدلةمادؿعؿالم :االدؿؿارةم–م
ادلؼابؾة ،ومادلالحظةمبادلشارطة .م
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ختصّص األنثروبولوجوا يف اجلامعة اجلزائروة ...م

 -7أعّا مصقؿا مخيص ماظردائؾ مادلؿعؾؼة ممبؿاردات مزؼارة ماألضرحة مو ماظؿربكم
باألوظقاء ماظصاحلني مو ماظطؼقس ماجلـائزؼة مػـاك ماسؿؿاد مطؾل مسؾك مادلالحظةم
بادلشارطة.
وادلالحظة ماظيت مؼـؾغل مأن مغشري مإظقفا مػل مسدم ماػؿؿام ماظطؾؾة مطـريا ممبلأظةم
اظؿؿـقؾ مااجلاغب ماظؽؿل مظؾعقـة  ،و مسدم متربؼر مأدؾاب م ماخؿقار مذؽؾ ماظعقـةم
وتقزؼعفا،مإالمغادرًا.
3

جامعة السانوا وهران

ؼعقد متارؼخ مصؿح مختصص مأغـروبقظقجقا ميف مجاععة ماظلاغقا مإىل مغفاؼة م،7222م
سـدعامضررمععفدمسؾؿماالجؿؿاعمصؿحمضلؿمعامبعدماظؿدرجميفمػذاماظؿكصص.مدـةم
7228مذفدتماظؿقاقماظدصعةماظـاغقة.
تؽقغتماظدصعةماألوىل معـم 82مرالب،مطؾفؿمزاوظقامدراداتفؿميفمعرحؾةماظؿدرجم
دلعفدمسؾؿماالجؿؿاعميفمغػسماجلاععةمومحتصؾقامعـفامسؾكمذفادةماظؾقلاغسميفم
اظؿكصصاتمادلؿقصرةمومػل:مااظعؿؾموماظؿـظقؿ،ماظرتبقي،ماظلقادل،موماظـؼايف .
داعت ماظلـة ماظـظرؼة مضرابة مدـة مو م 9مأذفر ،مضلؿت مإىل مددادقني ماثـني.ممممم
ا=معؼاؼقسميفماظلدادلماألول،م27معؼقادنيميفماظلدادلماظـاغل .
تعدد مختصصات مادلؽقغني مميـؾ ماظصػة ماألدادقة مو مػذا مؼؿفؾك ميف محضقرم
اظػؾلػة مو ماإلبلؿقعقظقجقا ،ماظؿارؼخ مو ماألغـروبقظقجقا ،مسؾؿ ماظـػس معؤدلاتم
اظؿـشؽة،مومسؾؿماالجؿؿاع،مأعامعؼقاسمادلـففقةمصؽانمادلؼقاسماظذيمداممرقالمصرتةم
اظؿؽقؼـماعـففقةماظؾقثماظلقدققظقجل،معـففقةماظؾقثميفماألغـروبقظقجقا .
ادلقاضقعمادلكؿارةمسؼبمغفاؼةماظلـةماظؿقضريؼةماخؿارتمطؾفامادلدؼـةمطؿقدانم
ظؾدرادة،مومػذاماظؿقجفماظذيماسؿؿدهماظطؾؾةمادلؿؿـؾميفم:م'ملمتعدماألغـروبقظقجقام
ععرصةممبقدانمأومعقضقعماظدرادةمبؾمأصؾقتمتأخذمػقؼؿفامعـمأذؽالمادلؼارباتم
ادلـففقةموماظؿؼـقة'.
مظؼد مطاغت مادلؤدلة ماظصـاسقة ،ماجلاععة ،ماحلل ماحلضري مو مصضاءاتم
األغرتغقتمػلمادلقادؼـمادلػضؾةمظؾدرادة.
وعـمبنيم82معقاضقع،م;مرالبممتؽـقامعـمعـاضشةمعذطراتفؿمومطاغت سـاوؼـفام
طؿامؼؾلم :م
 -8ماظؿفربة ماإلسالعقة مباجلزائر :معؼاربة مأغـروبقظقجقة مظلري مؼقعقة مخاصةم
باجلزائر.
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-7ماظلاطـ،ماظلؽـ،ماحملقطمم:ادلؿارداتموماظؿؿـّالت م
 -8م حبماظؿؿقزمسـدمرؾؾةماظطبم:درادةمأغـروبقظقجقةمظطؾؾةماظطبمجاععةم
تؾؿلان م
-9ماظطبماظشعيبميفمادلدؼـةم:درادةمأغـروبقظقجقةمألحدمأحقاءماجلزائر .م
-:ماظشؾابموماالغرتغتموماظعقاملماالصرتاضقة:درادةمأغـروبقظقجقة .م
; -ماظؿغري ميف ماظـؼاصة ماظعؿاظقة ميف معؤدلة مترؼػقؾقر ما; 7229-8>8مدرادةم
أغـروبقظقجقةماسؿؿادامسؾكمبعدماظذاطرة .م
أعامعقاضقعماظردائؾماظيتمملمتـاضشاإىلمشاؼةمطؿابةمػذهماظػؼرة مصفل :م
-8ممجاسةمماظشقعةميفمعدؼـةموػران م
-7ماظلقدا،مإسادةماإلغؿاجميفماجملؿؿعماجلزائري
-8ماظدسارةماظلرؼةميفمعدؼـةموػران
-9ماألحقاءماظػقضقؼةميفمدعقدة
اجلدولماظؿاظلمؼؾنيمذظؽم:
م

اظؿؼـقة م

ادلؽان م
حؼؾماظؾقث م
عقدانماظدرادة م
اظـؼاصة ماظعؿاظقة -ماظذاطرة ماظعؿاظقةم ENTPLمموػران م املضابؾة
ادلؤدلةماظصـاسقة م

ادلقجفة م

األدارري -ماإلدؼقظقجقا -ماألزعةم
اظشعؾقؼة م

ادلالحظةمادلؾاذرة .م

اظطب ماظشعيب -مادلدغقة-اظطبم وػران م

اظطبماظشعيب م
اظرمسل -مادلؿاردات ماظعؼائدؼةم
ظؾطبماظشعيب-ماظذاطر-ماحلل م
اظشؾاب ماالتصال م– ماالتصالم
ضاساتماالغرتغت م
االصرتاضل ماظطؼقس ماالتصاظقة م–م
"اهلدّة"مبطرؼؼةمأخرى .م
اظػضاء ماظلؽين -ممتـالت ماظلاطـم
اظػضاءمادللؽقن م
ععاؼري متعؾقري مبـقة مادللؽـم
سالضاتماجلقار م
رؾؾةماظطب -ماألصقلماالجؿؿاسقة.م
اظطؾؾة م
و ماظـؼاصقة م– مسالعات ماظؿؿققزم
عؽاغةماظطؾقبميفماظذاطرة م
اجلرؼدةماخلاصة م اجلرؼدة مطؼقؾة ،مادلؤدلةم
اإلسالعقة .مأذؽال ماظلؾطة،م
أػدافماجلرؼدة،مأمناطماظؿقجقف م
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مغصػم

وػران م

Récit de vie

االدؿؿارة م
ادلؼابؾةمادلقجفة م
م
االدؿؿارة مادلؼابؾةم
ادلقجفة م

وػران م

االدؿؿارةمادلؼابؾة م

تؾؿلان م

االدؿؿارةمادلؼابؾة م

وػران م

ادلالحظةمبادلشارطة م

ختصّص األنثروبولوجوا يف اجلامعة اجلزائروة ...م

قائمة رسائل املاجست ر يف انانثربولوجوا جلامعة وهران
غقارمصؤاد
تقعلمأمماخلري

اظؿغري ميف ماظـؼاصة ماظعؿاظقة ميف معؤدلة مترؼػقؾقرم
ا; 7229-8>8مدرادةمأغـروبقظقجقةماسؿؿادامسؾكم
بعدماظذاطرة.
اظؿفربةماإلسالعقةمباجلزائر:معؼاربةمأغـروبقظقجقةم صرباؼر7229
ظلريمؼقعقةمخاصةمباجلزائر.
عايم722:

دقادلقةمحـان

اظلاطـ ،ماظلؽـ ،ماحملقط م :ادلؿاردات موم
اظؿؿـّالت م

سرباويمسؿر

حبماظؿؿقزمسـدمرؾؾةماظطبم:درادةمأغـروبقظقجقةمظطؾؾةم
اظطبمجاععةمتؾؿلان

صرباؼرم7229

بـمتاعلمرضا

ماظطب ماظشعيب ميف مادلدؼـة م:درادة مأغـروبقظقجقة مألحدم
أحقاءماجلزائر

صرباؼر7229

بـمصاحلمبشري

اظشؾاب مو ماالغرتغت مو ماظعقامل ماالصرتاضقة:درادةم
أغـروبقظقجقة

7229م

محالمخؿق

اظلقدا،مإسادةماإلغؿاجميفماجملؿؿعماجلزائري

بقخلضرتلمصارؿة اظدسارةماظلرؼةميفمعدؼـةموػران م
ماألحقاءماظػقضقؼةميفمدعقدة م
حلنيمصارؿة

عارسم722:

ملمتـاضشمبعد م

زاويمابراػقؿ

مجاسةمماظشقعةميفمعدغقةموػران م

ملمتـاضشمبعد م

7229

جقانم722:
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قائمة رسائل املاجست ر يف انانثربولوجوا جلامعة قسنطونة

م

املناقشة
عنوان الرسالة
اللقب و اناسم
رداظةممتتمعـاضشؿفا
احؿػاظقةماظزواجمبؼلـطقـة
سؾاسمصرؼال
ملمتـاضشمبعد
اظطؼقسماجلـائزؼةمبؼلـطقـة
بقظػقلمذاصقة
اظؿعؾريماإلسالعلم :اظصقاصةماخلاصةم .7227-8>>8ملمتـاضشمبعد
دعاغمغؾقؾةمغقال
اإلدؿم :مػقؼةمومتراث .معؼاربةمأغـروبقظقجقة مظدالظةم رداظةممتتمعـاضشؿفا
جؾاسمػدى
ععاغلماألمساءميفمضلـطقـة
رداظةممتتمعـاضشؿفا
جػالمغقراظدؼـ م اظدالظةماألغـروبقظقجقةمظؾؿؼؾقدماظلين م
اظؼطاعمشريماظرمسل م :ماألدؾابموماظؿؿـالت م-مادلؾقةم رداظةممتتمعـاضشؿفا
صراشمربقعم م
منقذجا .-م
ضرذقشمعقدك م اظلؽانمادلفاجرؼـمدلـطؼةماظؾابقرمااظشؿالماظلطاؼػل م مرداظةممتتمعـاضشؿفا
درادة مأغـروبقظقجقة مجلؿعقة مرؼاضقة م :ماجلؿعقةم ملمتـاضشمبعد م
طردودمحمؿد م
اظرؼاضقةمحللماالخقةمسؾاس،ممنقذجا م
خؾقػةمسؾدماظؼادر م احلقاة ماظعائؾقة مبؿؼرت م :مبني ماظػضاء مادللؽقنم رداظةممتتمعـاضشؿفا
اظؿؼؾقديموماظلؽـماظعصري .م
طقدةمغقراظدؼـ م متـؾ مو ممماردة ماظػرودقة ميف مادلكقال ماظشعيب،م رداظةممتتمعـاضشؿفا
دطقػممنقذجا.م م
تعؾقؿماظؾـتميفماظقدطماظرؼػلم:عؼاربةمأغـروبقظقجقة مرداظةممتتمعـاضشؿفا
ظعقبلمؼقغس م
عرضقعةممعـصقر م عدرؼلة م :مبؾدة م معـ م ماظغرب ماجلزائري م :معؼاربةم رداظةممتتمعـاضشؿفا
أغـروبقظقجقة م
صقرة مادلرأة ميف ماألعـال ماظشعؾقة مبادللقؾة ،مدرادةم رداظةممتتمعـاضشؿفا
رحابمخمؿار م
أغـروبقظقجقة .م
متـالت مو ممماردات ماظؾطاظني ماظشؾاب  :عؼاربةم رداظةممتتمعـاضشؿفا
رحاؼؾماظطقب م
أغـروبقظقجقة م
زرضةمظطػلمػشامم م عػفقمماظؼدرميفماألدطقرةماظققغاغقة ،درادةمظـصقصم رداظةممتتمعـاضشؿفا
ػريودوثمومباطقؾقت م
ادلعؿؼدات ماظشعؾقة مبني ماالدؿؿرارؼة مو ماألصقل.زؼارةم ملمتـاضشمبعد م
ظعؼقنمسقلك م
أضرحةماظصاحلنيمبؿؼرتمومباتـة م
اظـؼؾماحلضريمبلؽقؽدة ،درادةمأغـروبقظقجقة م ملمتـاضشمبعد م
ظعـاغلمصؿقل م
ملمتـاضشمبعد م
اإلغلانموماألرضميفماظقدطماظرؼػلم م
بقراويمدعقد م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

م
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قائمة رسائل املاجست ر يف انانثربولوجوا جلامعة تلمسان
اسم الطالب

موضوع الرسالة

بشريمحمؿدممممممممممم محبث ميف مأبعاد م ماظـؼاصة م م ماظعؿاظقة مظدى مسؿالم
ادلؤدلةمsoitexم
دعدماهللمحمؿد م اظؾـقةماالجؿؿاسقةمظألسرافمومأدؾقبمإغؿاجماظعداظةم
يفماجلزائر
أمناط ماظؿؽقػ ماالجؿؿاسل مو ماظـؼايف ميف ماألحقاءم
رعضانمحمؿد
اجلاععقةممبؿؾؿلانم
ثؼاصة ماإلغلان ماظعربل مضؾؾ ماإلدالم معـ مخاللم
طرؼبمخمؿار
طؿاب:أؼامماظعربميفماجلاػؾقةمم
اخلؾػقات ماظـؼاصقة مظعالضة ماظعؿؾ مو مأثرػا مسؾكم
بقحلقنماظعربلم
ادلؤدلاتماظصـاسقة
اظؾـاءماحلضاريمسـدمعاظؽمبـمغيبمومعقضعمادللأظةم
سطارمسؾدماجملقد
اظـؼاصقةمعـف
اظؽراعةماظصقصقةميفمعـطؼةمتؾؿلانم
حؽقؿمعقؾقد
اإلذاسة:رابعفاماالجؿؿاسلموماظـؼايفموماظـػللم
عـصقريمخمؿار
زاػرة متعدد ماظزوجات ،مأدؾابفا مو مغؿائففا م-م
سقادمأمحد
عـطؼةمصربة-
زاػرةمزؼارةماألوظقاءميفماجملؿؿعماجلزائري
بؾعربلمخاظد
اظؿصقراتماظشعؾقةمظؿعددماظزوجات
سالممداجل
باشقرمميقـة
رقيبمشؿاري
عؽاحؾلمحمؿد

اظـقرة ماظؿقرؼرؼة مو مطقػقة مإدراك مذؾاب ماظـاغقؼاتم
هلامعـمخاللمدروسماظؿارؼخ
ادلؿارداتماجللدؼةميفماجملؿؿعماجلزائري
دقديمبؾعؾاسماظؾقزؼديمواظل موموالؼةم

تاروخ املناقشة
=8>>8-88-8
=8>>:-2;-7
8>>;-2;-82
>8>>=-88-2
<8>>>-29-7
>8>>>-29-7
8>>>-2:-82
8>>>-2;-77
8>>>-2<-29
<7222-27-8
7222-2;-7:
;7222-2;-7
>7222-82-2
7222-28-89

8:
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زاوؼة مدقدي مبـ مسؿر مإذعاساتفا ماالسؿؼادؼة موم
بـمظؾادماظغاظل
اظـؼاصقةم
بقذعقرمحمؿدماحلرؼري اظؿأثريماظلقدققثؼايفميفماجملؿؿعماجلزائريمسؾكم
اظعاعؾماجلزائريميفماظـظامماالضؿصاديماجلدؼد
أمناط مدؾقك مادلقزػ مو متأثريػا مسؾك ماظؿلقري م-
ضقراريمسؾدماظعزؼز
عقزػماجلاععةممنقذجا-م
رؾقعةماإلغلانميفماظؼرننماظؽرؼؿ
بؾؾشريمحمؿد
ضراءةميفمطارؼؽاتقراظصقاصةماظقرـقةم
ضؾاؼؾلمسؿر
اظؼطاعماظغريماظرمسلمعـمخاللمماظعؿؾماظرمسلم
سطارمسؾدماحلػقظ
زاػرةمتـظقؿماظـلؾ
ضصريمظقـدة
اظؿـظقؿماظغريماظرمسلمومدورهميفمتػعقؾماإلدارةم
دعداويماظصغري
االدؿفالكماظـؼايف
أوراشلمأمحد
اظزعـميفماظؿصقرماظشعيبماجلزائري
بـمععؿرسؾداهلل
اظزارمدرادةمأغـروبقظقجقة
طرعةماظشرؼػ
اظؿققلمسـدمعرتبصماظؿؽقؼـمادلفين
راضلمغقرماظدؼـ
اجلزائرميفماظػؽرماألغـروبقظقجل
بـمزغنيمبؾؼادؿ
ضازيمثاغلمغصرماظدؼـ اظزاوؼةموموزائػفاماظـؼاصقة

=7228-2:-7
7228-2<-28
7228-2<-27
7228-2<-29
7228-2<-29
7228-2>-78
7228-2>-82
7228-82-28
=7228-82-8
7228-88-28
7228-88-29
7228-88-29
>7227-28-2
<7227-27-2

بـمحؾقؿةمصقراوي

اظعـػميفمادلدردةمومسالضؿفمبادلردودماظرتبقي

=7227-27-8

بؾعربلمعـقر

اظالذعقرمومعؽاغؿفميفماظػؽرماإلدالعل

7227-28-82

طؾريمحمؿد

عشروسقةماظلؾطةميفماجملؿؿعماظعربلمادلعاصر

;7227-28-8

اظػؽرماإلصالحلميفماجلزائر
خـقسمغقرماظدؼـ
اظضؿانماالجؿؿاسلميفمحقاةمادلقارـ
صؿقحلمسؾدماظؽرؼؿ
بـ مدفؾة مثاغل مدقديم أثر ماظؿطقر ماظصـاسل مسؾك ماهلقؼة ماظـؼاصقةم
اظؿؾؿلاغقة
حمؿد
ادلرأة ،احملؿاةمومعلؿؾزعاتماهلقؼةمادلفـقةم
سؾقؾلمسؾدماظصؿد
;8

<7227-29-2
7227-29-82
7227-29-78
7227-29-79
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اظؼراءةمادلعرصقةم"ابلؿؿقظقجقةمدلػفقمماظـؼاصةمسـدم
اظؽؾارمسؾدماظعزؼز
عاظؽمبـمغيب"
عػعقالتمادلـاضػةمسؾكمادلـؼػماجلزائري
بـمأمحدمضقؼدر
ادلؿاردات ماظـؼاصقة ميف ماظقدط ماحلضري م"درادةم
ؼقدػلمأعال
عقداغقةميفماظؾـاءماالجؿؿاسل"
اظؾعبميفمادلـطؼةماظلفؾقة
بـمذرؼػمأمحدم
نثارماظعـػميفماجملؿؿعماجلزائريمسؾكماظؿـشؽةم
سفالمدالعل
االجؿؿاسقةمظؾطػؾ ،عؼارغةمدقدققمأغـربقظقجقةمم
اظلؾقك ماظؿلقريي ميف مادلؤدلة ماالضؿصادؼةم
بقترصاسماهلامشل
اجلزائرؼةمبنيماظؿؼؾقدموماظؿغرياتماجلدؼدة
بـمرعضانمسؾدماظؼادر إذؽاظقة مادلـؼػ ماجلزائري مو ماظلقر مو معـؼػقم
دقاتقؽسمتؾؿلان
ثؼاصة ماظلؾؿ ميف ماجلزائر ،ضاغقن ماظقئام مادلدغلم
عؼاممسؾدماظؼادر
منقذجا ،عؼاربةماغرتبقظقجقة
ادلعؿؼد ماظشعيب مظألعراض ماظعؼؾقة مو ماظعصؾقة،
عؼلؿمخمؿار
اظصرعماظطػقظلممنقذجام
تأثريمادلـاخممادلعاش/اضؿصاد يفمػقؽؾةماظشكصقةم
خؾكالمحقاة
اظـؼاصقةماجلزائرؼةمم
بـمععؿرمبقخضرة م اظـارمومادلكقالماظشعيبمدرادةمأغـروبقظقجقة
ادلرأة ماظرؼػقة مو مصعاظقؿفا ميف متقزقػ مادلؼدسم
نؼتمصدؼؼمعـرية
اظلقري ،درادةمأغـروبقظقجقة
صقرةماظغربميف مطؿابات مومتراثمادلغاربة مخاللم
بؾقػةمعقؾقد
اظؼرغنيم=8>-8مم:اجلزائرممنقذجا
االتصال ميف مادلؤدلة م–درادة محال مادلؤدلةم
بقزؼاغلمزبقدة
اظقرـقةمظؾقرؼرماالصطـاسلمتؾؿلان
ابـمذرضلمجملـماظدؼـ اظؾاحث مو مأثره ميف مادللؤوظقة ماجلـائقة-درادةم
اغـربقظقجقة-

=7227-29-7
>7227-29-7
>7227-2:-8
7227-2;-87
7227-2;-27
;7227-2;-2
7227-2;-82
7227-2;-8:
7227-2<-72
7227-2<-29
<7227-82-7
7227-82-88
7227-88-2:
<7227-88-2
>7228-28-8
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سؼقنمعؾقطة
بـمسقنمبـمسؿقم
سقاجمبـمسؿر
رقاػريمعقؾقد
زرؼقحمحمؿد
محاديمحمؿد

"االجتاػات ماالجؿؿاسقة مو ماظـؼاصقة مظؾؿقاثقؼم
اجلزائرؼة-مادلقـاقماظقرينم;=مممنقذجا
اجلذور ماظؿارخيقة مظظاػرة ماظؿربك مباألوظقاء ميفم
اجملؿؿعماجلزائريم
إدارة ماألصراد ميف مادلؤدلة ماظصـاسقة مبني ماظؿقجفاتم
االضؿصادؼةمومثؼاصةماظعاعؾم
اظطؾؾةمبنيماظلقرموماظدؼـمدرادةمأغـروبقظقجقة
األداء ماظرتبقي مو ماإلداري مظدى معدؼري معؾقؼاتم
ادلدارس
اظزاوؼة ماظعؾقؼة-أصقهلا ماظؿارخيقة مو مدورػام
االجؿؿاسل

7228-29-77
>7228-29-7
;7228-82-2
=7228-82-8
7228-82-7:
>7228-88-7

م

=8

