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 تمديم المشروع 

  . عىوان المشروع1
 . تحت إشراف حطه رمعون1661ترجمح " لاموش ماضي الجسائر مه فترج ما التاريخ إلى  -

 

           . تاريخ اوطالق المشروع1

01-01-2018 

 . تركيثح فرلح الثحث3

 أ. رئيص المشروع

  االضم  اللمة التخصص الرتثح و الوظيفح المؤضطح
يشكض انثحس فً األَثشتىنىجٍا 

 اإلجرًاػٍح و انثمافٍح

يىنىجً صوجح  صىسٌح ذشجًح أعرار تحس ب

 لشوجً

 ب. أعضاء الفريك

 االضم اللمة التخصص الرتثح و الوظيفح المؤضطح
يشكض انثحس فً األَثشتىنىجٍا 

 اإلجرًاػٍح و انثمافٍح

 تٍ صٍٍَ تهماعى ػهىو عٍاعٍح  أعرار تحس أ

يشكض انثحس فً األَثشتىنىجٍا 

 اإلجرًاػٍح و انثمافٍح

ػهىو اإلػالو و  يهحمح تانثحس

 االذصال

 نحعٍشي َجاج

يشكض انثحس فً األَثشتىنىجٍا 

 اإلجرًاػٍح و انثمافٍح

 لشلاتى  عؼاد ذشجًح يهحمح تانثحس

يشكض انثحس فً األَثشتىنىجٍا 

 اإلجرًاػٍح و انثمافٍح

 تغثاعً  صكشٌا  نغاٍَاخ  يهحك تانثحس

 المشروع ملخص إلشكاليح. 4
ذكًٍ أهًٍح انرشجًح فً أهًٍح انًىظىع انًرشجى، وػهٍه فمذ جاء إخرٍاسَا نرشجًح هزا انمايىط َظشا نألهًٍح انثانغح 

حٍس ٌرطشق هزا انمايىط إنى ذاسٌخ انجضائش فً يخرهف انحمة  دفرٍه نهًادج انؼهًٍح واألكادًٌٍح انرً ٌؼشظها تٍٍ

، وهى يىجه إنى انثاحثٍٍ وانطهثح انجايؼٍٍٍ وإنى انجًهىس انؼشٌط 2673انراسٌخٍح انًًرذج تٍٍ فرشج يالثم انراسٌخ إنى 

وانًشذثط ذحذٌذا ( 3124-3122انًهرى تانًىظىع. ولذ ذى إَجاص هزا انمايىط فً إطاس انًششوع انىطًُ انثاًَ نهثحس)

تًٍذاٌ انثحس "عكاٌ ويجرًغ" يٍ طشف فشٌك تحس يكىٌ يٍ تاحثٍٍ دائًٍٍ ويشاسكٍٍ فً يشكض انثحس فً 

 األَثشتىنىجٍا اإلجرًاػٍح وانثمافٍح وهى يششوع كاٌ نُا ششف انًشاسكح فٍه.

األياكٍ واألحذاز  صفحح وهى ٌؼشض إنى أهى انشخصٍاخ، 711يمال يىصع ػهى أكثش يٍ  256ٌركىٌ انمايىط يٍ 

 (.2673انرً طثؼد انفرشاخ انًزكىسج )تٍٍ فرشج يالثم انراسٌخ و 

عرًكٍ ذشجًح هزا انًشجغ انراسٌخً يٍ جؼهه فً يرُاول انطهثح وانثاحثٍٍ انجضائشٌٍٍ فً انًجال وانًهرًٍٍ أٌعا 

انجضائش تًا فٍها ذخصص انراسٌخ، تراسٌخ انجضائش، خاصح فً ظم انغٍاق انرؼشٌثً نهؼهىو اإلجرًاػٍح واإلَغاٍَح فً 

 .ولذ عجهُا إنحاح انجًهىس تًخرهف ذىجهاذه ػهى ظشوسج ذشجًح هزا انمايىط إنى انؼشتٍح

انمىايٍظ  كًا ٌهذف هزا انًششوع إنى ّعذ انؼجض انًغجم فًٍا ٌرؼهك تانًشاجغ انؼهًٍح انًكرىتح تانهغح انؼشتٍح، خاصح 

 .شوانًىعىػاخ انرً ذرُاول ذاسٌخ انجضائ

 . توزيع المحاور حطة كل تاحث5

ػرثاس أٌ انمايىط صفحح تا 211و  61يؼذل انصفحاخ انًرشجًح يٍ لثم كم ػعى يٍ أػعاء انًششوع هً تٍٍ  -

 صفحح. 741هى يٍ 

 


