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 قائــمت المخـابــر البحث العلمي لجامعت البليدة2 

 الرقم اسم المخبر الكلية مدير المخبر تاريخ إنشائه

41/41/2442 عبد العزيز بوسالم   44 القياس والدراسات النفسية واإلنسانيةالعلوم االجتماعية كلية  

40/42/2440 آدابهااللغة العربية و  آدابهاو اللغة العربيةكلية  ساسي عمار   42 
41/41/2442 عبد القادر لورسي  قبل التمدرس الطفولة و التربية ما واإلنسانيةكلية العلوم  االجتماعية   ا40   
40/41/2440 الموارد  إدارةالتنمية التنظيمية و  واإلنسانيةكلية العلوم  االجتماعية  رتيمي الفضيل 

 البشرية
41 

24/44/2441 الدراسات السكانية و التنمية  واإلنسانيةاالجتماعية  كلية العلوم  بدروني محمد 
 المستدامة في الجزائر

42 

24 /44/ 2441 بوطغان محمد  
 الطاهر

 الصحة النفسية التربية الموهبة  اإلنسانية و االجتماعية العلومكلية 
اإلبداعو   

43 

40 /41/ 2440 الجريمة و االنحراف بين الثقافة و  اإلنسانيةو العلوم االجتماعيةكلية  سواكري الطاهر 
 التمثالت االجتماعية

44 

40 /41/ 2440 ةمصطفاوي عايد   45 القانون و العقار الحقوق و العلوم السياسيةكلية  
24 /44/ 2441  46 مخبر الدراسات األدبية و النقدية اآلداب و اللغات بلعزوقي محمد 
كليةالعلوم االقتصادية و التجارية و  ساطور رشيد 43/40/2444

 علوم التسيير
 المقاولة تسيير الموارد البشرية

و التنمية المستدامة   
44 

43/40/2444 كليةالعلوم االقتصادية و التجارية و  رزيق كمال 
 علوم التسيير

التنمية االقتصادية و البشرية في 
 الجزائر

44 

46/43/2445 االقتصادية و التجارية و  كليةالعلوم غزازي عمر 
 علوم التسيير

البحث حول االبداع و تغيير 
 المنظمات و المؤسسات

42 

41/41/2442 كليةالعلوم االقتصادية و التجارية و  دراوسي مسعود 
 علوم التسيير

تسيير الجماعات المحلية و دورها 
 في تحقيق التنمبة

40 

41/41/2442 كليةالعلوم االقتصادية و التجارية و  ناصر مراد 
 علوم التسيير

تحديات النظام الضريبي الجزائري 
 في ظل التحوالت

41 

44/44/2445 التفاعل-المعرفة –اللغة  االجتماعيةوكليةالعلوم االنسانية صام نادية   42 
 43 الرقمنة و القانون في الجزائر الحقوق و العلوم السياسيةكلية  شريف هنية 44/44/2424
44/44/2445  44 الحوكمة و التنمية المستدامة الحقوق و العلوم السياسيةكلية  خريف عبد الوهاب 
44/42/2424  45 البحوث التارخية و الحضارية العلوم االجتماعية االنسانيةكلية دهاش الصادق 

 


