
                    

                                                                             République Algérienne Démocratique et

  الوظیفھ في المشروع  االنتساب في العمل  الرتب العلمیة

  أستاذ محاضر أ
  أستاذ مساعد أ
  أستاذ مساعد أ
  طالبھ دكتوراه

  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة

  

  مكلف بالبحث
  ملحق بحث
  ملحق بحث

  مكلف بالبحث

  أستاذ دكتور
  أستاذ محاضر أ
  أستاذ مساعد أ
  طالب دكتوراه
  طالب دكتوراه

  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
 جامعة باتنة
  جامعة باتنة

  مدیر بحث
  مكلف بالبحث
  مكلف بالبحث

  ملحق بحث
  ملحق بحث

  أستاذ دكتور
  استاذ دكتور

  استاذ محاضر أ
  أ أستاذ مساعد

  برج بوعریریججامعة 
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة

  باتنةجامعة 

  استاذ البحث
  استاذ البحث
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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 

 

 

                  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة                             
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  بطاقة تقنیة لمشاریع البحث

الرتب العلمیة  اعضاء المشروع  رئیس المشروع  المشروع تاریخ 

 
01-01-2015   
01/01/2019  

 
 

  بن ساھل لخضر

  لخضر بن ساھل
  فاتح بعیط

  حمریش سامیة
  رابیةدالل  أمینھ

أستاذ محاضر أ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ
طالبھ دكتوراه

 
01-01-2015   
01/01/2019  

 
 

  مصطفى عوفي

  عوفيمصطفى 
  عبد الحكیم بن بعطوش

  محي الدین قنفود
  كریمة بوحریق

  الھام بلعید

أستاذ دكتور 
أستاذ محاضر أ
أستاذ مساعد أ
طالب دكتوراه
طالب دكتوراه

 
01-01-2015   
01/01/2019 

 
 

  محمود قرزیز

  محمود قرزیز
  بن دعاس جمال 

  یحیاوي مریم
  حمادي عیاش

أستاذ دكتور
استاذ دكتور

استاذ محاضر أ
أستاذ مساعد

   

 :و الدیمغرافیا علم االجتماعقسم  

  عنوان و رمز المشروع

  
  
01  
  

تنظیم  إلىاالحتیاجات غیر الملباه 
 في المجتمع الجزائري  األسرة

  میدانیة في الشرق الجزائري دراسة 
V01320140007 

 
 
 

02  

 
الحضریة  لألسرةالتحوالت البنائیة 

  الجزائریة
V01320140005 

 
  
  

03 

  
دور برنامج التفزیون في تنمیھ قیم 

  المواطنة في الجزائر
V01320140008 

 
 

  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  - 01 –جامعة باتنة 

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

نیابة العمادة لما بعد التدرج و البحث 
 العلمي والعالقات الخارجیة

 



                    

                                                                             République Algérienne Démocratique et

 CNEPRU   

  في المشروع الوظیفة  االنتساب في العمل  الرتب العلمیة

 أستاذ دكتور
 باستاذ محاضر 
 أ أستاذ مساعد
  أ أستاذ مساعد

  أ أستاذ مساعد

  جامعة باتنة
  بسكرةجامعة 
  خنشلة جامعة

  المسیلةجامعة 
  2جامعة سطیف 

  استاذ البحث
 مكلف بالبحث

  ملحق بحث
 مكلف بالبحث

  بالبحث مكلف

  أستاذ دكتور
  أستاذ دكتور

  أستاذ محاضر أ
  طالبھ دكتوراه
  أستاذ مساعد أ

  جامعة باتنة
  2سطیف جامعة 

  جامعة باتنة
 باتنة .جامعة

  جامعة باتنة

  مدیر بحث
  مكلف بالبحث
  مكلف بالبحث

  ملحق بحث
  مكلف بالبحث

  أستاذ دكتور
  بمحاضر استاذ 
  أ مساعداستاذ 

  أ أستاذ مساعد

  ب أستاذ مساعد

  باتنةجامعة 
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة

  باتنةجامعة 

  أستاذ بحث
  مكلف بالبحث
  مكلف بالبحث
  مكلف بالبحث

  بحث قملح
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 CNEPRUبطاقة تقنیة لمشاریع البحث

  :األرطوفونیا 

الرتب العلمیة  المشروع أعضاء  رئیس المشروع  المشروع تاریخ 

 
01-01-2014   
01/01/2018  

 
 

  جبالي نور الدین

  جبالي نور الدین
  عدودة صلیحھ

  أشواق سارةبھلول 
  ولیده ھمرازق

  أسمھانعزوز 

أستاذ دكتور
استاذ محاضر 
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

 
 

01-01-2014   
01/01/2018 

  

 
 

رحال غربي 
  محمد الھادي

  رحال غربي م الھادي
  شرفي محمد الصغیر

  سلیمانجار هللا 
  یحیى باي لیندة مونیھ 

  زردوم خدیجھ
  

أستاذ دكتور 
أستاذ دكتور

أستاذ محاضر أ
طالبھ دكتوراه
أستاذ مساعد أ

  

 
01-01-2015   
01/01/2019 

  
  
  مزوز بركو 

  مزوز بركو 
  ورده زغیش
  شرقي سمیرة
  سماح بشقة

  سامیة شینار

أستاذ دكتور
استاذ 
استاذ 

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

   

األرطوفونیا  علوم التربیة وعلم النفس وقسم 

  عنوان و رمز المشروع

  
  
01  
  

دور المعتقدات الصحیة في تبني سلوك 
  السیاقة الصحي

   V01320140008:الرمز القدیم
 :الرمز الجدید

I 05L03UN050120130033 
 
 
 

02  

Incivilités routieres et 
sentiment 

d’insécurité/fréquence et 
facteurs de risque . 

Les wilayas de L’est comme 
echantillon 

I 05L03UN050120130032 
  
  

03 

  
أسري للتكفل فعالیة برنامج ارشادي 

 بأطفال الى الشارع
R01320140001 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  - 01 –جامعة باتنة 

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

العمادة لما بعد التدرج و البحث نیابة 
 العلمي والعالقات الخارجیة

 



  
  

04 

  
  تطویر و تقنین مقیاس الصحھ النفسیة

R01320140002 

 
01-01-2015   
01/01/2019 

  
  
  بعیبن نادیة 

  بعیبن نادیة
  أسماء بوعود
  القص صلیحة
  لعواوقھ حمزة

  أستاذ دكتور
  أ استاذ مساعد
  أ استاذ مساعد
  طالب دكتوراه

  جامعة باتنة
  2سطیف جامعة

  2جامعةسطیف 
  2جامعةسطیف 

  أستاذ بحث
  مكلف بالبحث
  مكلف بالبحث

  بالبحث ملحق

  
  

05  
 

  
تطویر و تقنین مقیاس الضغوط 

  النفسیة لدى طلبة الجامعة
R01320140004 

 

 
01-01-2015   
01/01/2019 

  
  
  حدة یوسفي 

  حدة یوسفي
  طشوعة لویزة

  زكیة شنة
  عطال یمینة

  دلیلة جلول

  استاذ محاضر أ
  أ استاذ مساعد

  ب محاضراستاذ 
  محاضر بأستاذ 

  طالبة دكتوراه

  جامعة باتنة
  الجزائرجامعة 

  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة

  مكلف بالبحث
  مكلف بالبحث
  مكلف بالبحث
  مكلف بالبحث

  ملحق بحث

  
  

06  
 

  
  تقدیر سلوك المتخلفین عقلیا

R01320140005 
 

 
01-01-2015   
01/01/2019 

  
  
  ھالیلي یسمینة  

  ھالیلي یسمینة
  سالت سلیمة
  فلوسي سمیة
  فایزة ربیعي
  لینة عورة

  ااستاذ محاضر 
  أ استاذ مساعد
  أ استاذ مساعد
  طالبة دكتوراه

  ب أستاذ مساعد

  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة

  مكلف بالبحث
  مكلف بالبحث
  مكلف بالبحث
  ملحق بالبحث
  ملحق بالبحث

  
  

07  
 

Dynamique sociale / mobilité 
Urbaine- un système 

complexe terriorialisé 
R01320140007 

 
01-01-2015   
01/01/2019 

  
صالحي بن 

  شریف حنیفة

  صالحي حنیفة
  صالحي بثینة

  شرابن سھام الكاھنة

  أ استاذ محاضر
  أ استاذ مساعد
  أ استاذ مساعد

  جامعة باتنة
  قسنطینةجامعة 

  جامعة باتنة

  مكلف بالبحث
  مكلف بالبحث

  بالبحث ملحق

  
  

08  
  

صدمة االفراج و عوامل العود 
االجرامي لدى حاملي الشھادات من 

  -دراسة میدانیة  –السجن 
I 05L03UN050120150004 

 
01-01-2016   
01/01/2020 

  
  

  امزیان وناس

  امزیان وناس
  احمان لبنى

  سامیة شینار
  رزقي رشید

  بن عبید سعاد

  أستاذ دكتور
  أ محاضراستاذ 

  ب استاذ مساعد

  أ استاذ مساعد

  طالب دكتوراه

  جامعة باتنة
  باتنةجامعة 

  جامعة باتنة
  باتنة جامعة

  جامعة باتنة

  استاذ بحث
  مكلف بالبحث

  بالبحث ملحق
  ملحق بالبحث
  ملحق بالبحث

  

   



                         

                                                                                   République Algérienne Démocratique et

 CNEPRU  

  الوظیفة في المشروع  االنتساب في العمل  الرتب العلمیة

 أستاذ دكتور
 دكتور أستاذ

 ب استاذ مساعد
 محاضر بأستاذ 

  طالب دكتوراه
  طالب دكتوراه

  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة

  البحث أستاذ
  بحث أستاذ

  ملحق بحث
 مكلف بالبحث

  بالبحث لحقم
  ملحق بالبحث

 محاضر بأستاذ 
 أ مساعدأستاذ 

 أ استاذ مساعد
 طالب دكتوراه

  محاضر أأستاذ 

  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة

  جامعة بسكرة

  مكلف بالبحث
  بحث مكلف
  بحث مكلف
 بالبحث ملحق

  مكلف بالبحث

 محاضر أأستاذ 
 محاضر بأستاذ 

 أ استاذ مساعد
 مساعد أأستاذ 

  طالب دكتوراه
  مساعد أأستاذ 

  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة

  مكلف بالبحث
  ملحق بحث
  ملحق بحث

 مكلف بالبحث
  بالبحث ملحق

  ملحق بالبحث
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 CNEPRUبطاقة تقنیة لمشاریع البحث

الرتب العلمیة  أعضاء المشروع  رئیس المشروع  المشروع تاریخ 

  
 

01-01-2015   
01/01/2019  

 
 

  حمامید حسینة

  حمامید حسینة
  عمراني عبد المجید

  محمد علي األمین
  بو السكك عبد الغاني

  برھوم لبنى
  بزالھ أسیا

أستاذ دكتور
أستاذ

استاذ مساعد
أستاذ 

طالب دكتوراه
طالب دكتوراه

  
 

01-01-2016   
01/01/2020  

  
  

  بن زروال جمیلة
 
  

  بن زروال جمیلة
  مسرحي جمال

  ھدوش صالح الدین
  بولطیف نعیمة
  درنوني سلیم

أستاذ 
أستاذ 

استاذ مساعد
طالب دكتوراه

أستاذ 

  
01-01-2016   
01/01/2020  

  
  

 لیلى تیتة
  

  تیتة لیلى
  بلحاج ناصر

  بن دراجي بشرى
  سالم مصطفى
  مزوزي میادة
  ھواري مختار

أستاذ 
أستاذ 

استاذ مساعد
أستاذ 

طالب دكتوراه
أستاذ 

   

  :التاریخقسم 

  عنوان و رمز المشروع

  
  
01  
  

  
/ 1957مشروع المغرب العربي الكبیر 

  الجذور الواقع و اآلفاق.  1994
  

O01320140004 
 

اآلثار الریفیة و المعالم التاریخیة في   02
من أواخر القرن  منطقة األوراس

التاسع عشر إلى منتصف القرن 
  العشرین

I 01L02UN050120150001 

تطور التنظیم االداري الفرنسي بمنطقة   03
األوراس خالل النصف الثاني من القرن 

  التاسع عشر
I 01L02UN050120150004  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  - 01 –جامعة باتنة 

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

نیابة العمادة لما بعد التدرج و البحث 
 العلمي والعالقات الخارجیة

 



 


