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 بطاقة تقنية لمشاريع البحث

 :و الديمغرافيا علم االجتماعقسم  

 الوظيفه في المشروع االنتساب في العمل الرتب العلمية اعضاء المشروع رئيس المشروع المشروع   مدة عنوان و رمز المشروع

 
 
01 
 

مساهمة العمل التطوعي المؤسسي 
في تفعيل المشاركة المجتمعية 
للشباب في إطار حوكمة التنمية 
الحضرية للمدينة الجزائرية، دراسة 

 .ميدانية بمدينة باتنة
 :الرمز

I05L02UN050120180006 

10/10/8102 

10/10/8188 

 براهيمي صباح. د
: الرتبة العلمية 

MCA 

 أستاذ البحث

 عرعار انس
 دوبة سعاد

 قادري حمزة
 بغامي كتيبة

 درنوني سارة

 أ أستاذ محاضر
 باستاذ محاضر 

 طالب دكتوراه 
 طالب دكتوراه
  طالب دكتوراه

 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة

 أستاذ البحث
 مكلف بالبحث

/ 
/ 
/ 

مسألة السكان والتنمية المستدامة في  02
دراسة متعددة االبعاد  - الجزائر

لالحتياجات االقتصادية واالجتماعية 

 8101آلفاق 

10/10/8102 

10/10/8188 

 لعكروف علي. د
: الرتبة العلمية 

MCA 

 أستاذ البحث

 بغزة عادل
 دريد فاطمة

 لونيسي عبد الحكيم
 عطال جميلة
 طاهري حياة

 باستاذ محاضر 
 أ أستاذ محاضر

 طالب دكتوراه 
 طالب دكتوراه
 بأستاذ مساعد 

 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة

 سطيفجامعة 

 أستاذ البحث
 مكلف بالبحث

/ 
/ 
/ 

دور اإلدارة االلكترونية في التنمية  10
 المحلية

10/10/8102 

10/10/8188 

 خشمون محمد .أ
: الرتبة العلمية 
استاذ التعليم 

 العالي
 استاذ البحث

 عيشور سهام
 عواج طهيرة

 طالب دكتوراه
 طالب دكتوراه

 جامعة باتنة
 جامعة باتنة

 

/ 
/ 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -10 –جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

نيابة العمادة لما بعد التدرج و البحث 

 العلمي والعالقات الخارجية

 

Ministère de l’Enseignement Supérieure 

Et de La Recherche Scientifique 

Université – BATNA  01- 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

Vice doyen de post-graduation et de la 
recherche scientifique et des relations 

extérieures 

 

 

  



حماية البيئة الحضرية في الجزائر  10
 (دراسة ميدانية بوالية باتنة)

10/10/8102 

10/10/8188 

عمراوي صالح . د
 الدين

: الرتبة العلمية 
MCA 

 أستاذ البحث

 وناسي سهام
 سنقوقة امال

 بوهراوة عزالدين
 عبيد مهدي

 غرنان كاملياء

 أ أستاذ محاضر
 طالب دكتوراه
 طالب دكتوراه
 طالب دكتوراه
 طالب دكتوراه

 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة

 باتنةجامعة 

 البحثب مكلف
/ 
/ 
/ 
/ 

تدبير الوساطة العائلية وانعكاساتها  10
على األمن األسري في المجتمع 

ميدانية بوالية دراسة –الجزائري 
 انموذجا -باتنة

10/10/8102 

10/10/8188 

 بيبيمون كلثوم. د
: الرتبة العلمية 

MCA 

 أستاذ البحث

 لويزةحصرومي 
 بن فليس نادية

 طالب دكتوراه
 هطالب دكتورا

 جامعة باتنة
 جامعة باتنة

/ 
/ 
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 بطاقة تقنية لمشاريع البحث

 :علم النفس و األرطوفونيا قسم 

 في المشروع الوظيفة االنتساب في العمل العلمية الرتب المشروع أعضاء رئيس المشروع المشروع   مدة عنوان و رمز المشروع

 
 
01 
 

برنامج لتغيير سلوك السائق في ظل 
 مبادئ القيادة الوقائية

 :الرمز
I05L03UN050120180001 

10-10-2018 

10/10/2022 

 جبالي نور الدين. د
 :الرتبة العلمية 

PR 
 أستاذ البحث

 بهلول سارة
 عزوز اسمهان
 عدودة صليحة

 همال سارة

 استاذ محاضر أ
 استاذ محاضر أ

 ب أستاذ مساعد
 استاذ محاضر أ

 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة

 مكلف بالبحث
 مكلف بالبحث
 ملحق بالبحث
 مكلف بالبحث

 
 
 

02 

إعداد بروتوكالت عالجية معرفية 
سلوكية للتكفل النفسي بمرضى 

دراسة ميدانية في علم  -السرطان
-األورام النفسي اإلجتماعي  

 :الرمز
I05L03UN050120180003 

10-10-2018 

10/10/2022 

 عدوان يوسف. د
 :الرتبة العلمية 

PR 

 أستاذ البحث

 طيبة عبد السالم
 عليوة سمية
 نوي هاجر

 هروال منير
 فالق باهية

 استاذ محاضر أ
 ب أستاذ مساعد
 طالب دكتوراه
 طالب دكتوراه
 طالب دكتوراه

 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة

 مكلف بالبحث
 ملحق بالبحث

/ 
/ 
/ 

 

  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -10 –جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

نيابة العمادة لما بعد التدرج و البحث 

الخارجيةالعلمي والعالقات   
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                        الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                  

                                                                                   République Algérienne Démocratique et populaire 

    

 

 بطاقة تقنية لمشاريع البحث

 :علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتباتقسم 

 الوظيفة في المشروع االنتساب في العمل الرتب العلمية أعضاء المشروع رئيس المشروع المشروع   مدة عنوان و رمز المشروع

 
 
01 
 

دور وسائل اإلعالم في تهيئة البيئة من 
دراسة –أجل الترويج السياحي للجزائر 

-الجزائريميدانية عن واليات الشرق   
 :الرمز

I02N01UN050120180001 

10-10-2018 

10/10/2022 

بن احمد . د
 الطاهر

 :الرتبة العلمية 
MCA 

 مكلف بالبحث

 قارش محمد
 لونيس باديس
 مقعاش يوسف

 بن شراد محمد أمين
 بارش بشرى

 استاذ
 باستاذ محاضر 
 طالب دكتوراه
 طالب دكتوراه
 طالب دكتوراه

 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة

 أستاذ البحث
 مكلف بالبحث

/ 
/ 
/ 

دور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في  18
تطوير قطاع المكتبات ومراكز التوثيق 

 دراسة ميدانية بالجامعات الجزائرية

 :الرمز
I01N01UN050120180001 

10-10-2018 

10/10/2022 

سيدهم هناء . د
 خالدة

 :العلمية الرتبة 
MCA 

 أستاذ البحث

 سيدهم هناء خالدة
 بلدي بسمة
 صالح دياح
 عقاقبة حياة

 استاذ محاضر أ
 طالب دكتوراه
 طالب دكتوراه
 طالب دكتوراه

 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة
 جامعة باتنة

 أستاذ البحث
/ 
/ 
/ 

 
 

 

 

 

  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -10 –جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

نيابة العمادة لما بعد التدرج و البحث 

 العلمي والعالقات الخارجية
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