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 اللــــمــيـــــة عٍواُ وعروع وسزة البشح رئيض املعروع شٍة أوه اعتىار

10/10/5102  واقع و آفاق التٍىية املصتزاوة يف اجلسائر وٍؽور السيَ 

 العموً االقتؽارية التذارية

وعموً التصيري   

10/10/5102  

 عىورة مجاه

 
 

La nécessité de refondation d’audit en Algérie et son adaptation 
avec les normes d’audit internationales (ISA) 

10/10/5102  
 ساز عيصى شيز أمحز

 

أثر التدطيط االشرتاتيذي لٍعاط التصويق عمى االراء العاً لمىؤشصات الؽػرية و 

 املتوشطة يف اجلسائر

10/10/5102  بَ محورة فطيىة 

 الصياشة الؽشية و اشرتاتيذيات ترقيتّا يف اجلسائر

 

10/10/5102 لؽٍاعة املالية االشالويةاألبعار االقتؽارية  رزيق كىاه   

10/10/5102  
 

 بوزعرور عىار

 

 الصياشات االقتؽارية يف اجلسائر و التٍىية العاومة

10/10/5102  

 

 زاير وافية

إشّاوات االبتلار الرقىي يف تفعين الٍعاطات التصويقية لمىؤشصات اجلسائرية 

 بني الواقع و املأووه

10/10/5102  

 رحبي كرمية

 

الطاقات املتذزرة لتشقيق التٍىية املصتزاوة االشتجىار يف  

10/10/5102  

 ذلفوظ ورار

 

تعذيع االشتجىار آلية لتشقيق التٍويع االقتؽاري يف اجلسائر بني الفرؿ و 

 التشزيات 

 اجملــىــــــــــــــــوع 10
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10/10/5102  
التفلري االشرتاتيذي لمقيارة االرارية و عالقاتّا بتٍىية املوارر البعرية رراشة ويزاٌية  رتيىي ففين

 لعيٍة وَ املوظفني االراريني بوالية البميزة

العموً االٌصاٌية 

 واالدتىاعية

10/10/5102  رراشة اوربيقية -التعب العؽيب لزى الطمبة املتفوقني يف املزارط التشفريية ٌعيىة بَ يعقوب 

10/10/5102  
القيي االدتىاعية لمعىن و الزافعية لإلزلاز رراشة ويزاٌية لعيٍة وَ املوظفني االراريني  قاشيىي ٌاؼر

 بوالية البميزة

10/10/5102  الروابط و الصموك االدتىاعي لمصلاُاالسياء الصلٍية اجلزيزة و أثرِا عمى  ررواػ رابح 

10/10/5102  رراشة حتميمية ٌقزية لواقع تطبيق االختبارات الٍفصية غري املليفة يف املىارشة يف اجلسائر بوشامل عبز العسيس 

10/10/5102  االعتزاء عمى األؼوه  يف اجلسائر تػري ثقايف أً شموكات فررية كوحين فاروق 

10/10/5102  سوارخ املرور يف اجلسائر :سذي العاِرة، أشبابّا آثارِا وطرق الوقاية وٍّا أمحز ررريغ 

10/10/5102  فعالية برٌاور وقرتح لمرتبية الؽشية لموقاية وَ تعاطي املدزرات يف الوشط املزرشي تواتي ٌوارة 

10/10/5102  زعىوظي رـواُ 

التواؼن الؽفي المفعي وغري المفعي بٍاء برٌاور ارظاري وعريف  شموكي لتٍىية وّارات 

 بني املعمي واملتعمي يف ورسمة التعميي املتوشط

10/10/5102  اقرتاح برٌاور التعميي العفّي لزور األطفاه زراعي القوقعة يف املزارط العارية ركسة مسرية 

10/10/5102  التواؼن االقتؽاري والجقايف بني املػرب واألٌزلض يف الفرتة الوشيطية محزي وميلة 

10/10/5102  املعيقات الٍفصية واالدتىاعية لرتشيذ الصموك املقاوالتي لزى العباب اجلاوعي ويّوبي فوزي 

10/10/5102  التطورات احلزيجة لمصموك اخلؽوبي يف اجلسائر بزروٌي ذلىز 

10/10/5102  ؼاً ٌارية 
L’impact de la flexibilité linguistique sur la qualité du récit du sujet 
aphasique algérien :etude comparative entre monolingues, bilingues et 
trilingues 

 الــىذــىــــــــــــــــــــــوع 47

 



  
 
 
 

 

 اللــــمــيـــــة عٍواُ وعــروع وسزة البشــح رئيـض املعــروع شٍة أوه اعتىــار

  أمناط تصيري األوالك الوقفية و أثرِا عمى التٍىية االقتؽارية يف اجلسائر بوبلر وؽطفى 10/10/5102

 

 احلقوق و العموً

 الصياشية

 الٍعاً القاٌوٌي لمعىن البٍلي يف اجلسائر و تطوير قطاع األعىاه و االشتجىار بوسفؾ ٌعٍاعة 10/10/5102

 أثر آليات العوملة عمى الفصار االراري و املالي ذلي الزيَ مجاه 10/10/5102

 حتزيات ولافشة الفصار يف اجلسائر بني الٍعري و التطبيق يوشف شعيز يوشف 10/10/5102

 درمية االشتػاله االقتؽاري لألطفاه شرير ويمور 10/10/5102

 دلمض العقز االللرتوٌي سعور ٌصيىة 10/10/5102

 الزفاع الوطين اجلسائري والتشوالت اجليوشياشية بمّوه ٌصيي  10/10/5102

 محاية املتعاقز وَ رلاطر املعاوالت االللرتوٌية ظريف ٍِية 10/10/5102

 اآلليات القاٌوٌية لرتقية الصياسة البيئية يف اجلسائر محيزة سصَ 10/10/5102

 العيٍية العقارية ورورِا يف ترقية العقار التأويٍات بَ ٌاؼر وِيبة 10/10/5102

 اشرتاتيذية اؼالح االرارة احملمية يف اجلسائر ورورِا يف حتقيق التٍىية ظريط وليز 10/10/5102

 اجملىـــــــــــــــــــــــــــــــوع 44

 

 

 



  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

 اللــــمــيـــــة عٍواُ وعــروع وسزة البشــح رئيـض املعــروع شٍة أوه اعتىــار  

10/10/5102  شاشي عىار 
 –ؼٍاعة املؽطمح يف الميصاُ العربي وؽطمشية  –منوسز االعالً اآللي 

 رراشة وؼفية حتميمية احلاشوبيات

 اآلراب و المػات
10/10/5102  أشي وررية 

Didactique du plurilinguisme en contexte 
Algérien : pour l’élaboration d’un dictionnaire algérien de 
didactique 

10/10/5102  بورقيب شاشي ٌواه 

Pour une didactique de l’écriture 
universitaire :élaboration d’un guide méthologique pour 
former et se formerà 
L’écriture, à l’université algérienne 
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 العموً االقتؽارية و التذارية و عموً التصيري 43

 العموً االٌصاٌية و االدتىاعية 47

 احلقوق والعموً الصياشية 11

 اآلراب و الــــمػــات 36

 اجملىــــــــــــــــوع 38

 

 

 

 


