مذكرات الماستر المرشحة للمناقشة شهر جوان بمعاىد المركز الجامعي لغليزان
( 157مذكرة موزعة حسب المعاىد الستة)

 معهد العلوم القانونية واإلدارية (  06مذكرات) :المشرف

أعضاء الفوج

تاريخ المناقشة

عنوان المذكرة

الرقم
1

تطوير الخدمة العمومية داخل إدارة الجمارك الجزائرية

د .بوقبرين عابد

عبد الواحد بن عيسى

2020/06/15

2

التسوية اإلدارية في المادة الجمركية

د.بوقبرين عابد

عدة بن يوسف الحاج

2020/06/15

3

ردع الجرائم الدولية على مستوى القضاء الوطني

د خلفاوي خليفة

نذار فاطمة

2020/06/22

4

اإلطار القانوني لحق االرتفاق في القانون المدني الجزائري

د ىواري ليلى

ولد الشيخ محمد

2020/06/22

5

التنزيل في قانون األسرة

أ.العربي بن ديدي

خداوي حبيب

2020/06/23

6

التخطيط االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية ودوره في التنمية

بوكليخة عبدالصمد

بلقاسم مصطفى

2020/06/22

البشرية

 معهد العلوم االجتماعية واإلنسانية (  08مذكرات) :الرقم
1
2
3
4

المشرف

أعضاء الفوج

تاريخ المناقشة

عنوان المذكرة
جودة الحياة لدى المسنين المقيمين في دار المسنين بغليزان

مرشدي شريف

رريب اهلل أبو بكر

2020/06/23

فاعلية برنامج عالجي جماعي في خفض القلق لدى مرضى السرطان

مرشدي شريف

الزاوي عمر -بوعقل سماح

2020/06/23

زقاوة أحمد

بن عثمان إيمان -بن حوى سهام

2020/06/22

الصعوبات التي تواجو معلمي المرحلة االبتدائية في تطبيق المنهاج الجديد على ضوء بعض المتغيرات.
فعالية برنامج إرشادي للتحقيق من الضغوط النفسية لدى عينة من تالميذ أقسام االمتحان :دراسة ميدانية

معروف ىواري

اتجاىات األساتذة الجامعيين نحو التعليم باستخدام الوسائط المتعددة

بالمركز الحكمة لدروس الدعم واالستدراك غليزان

بن كلثوم ميلود -قدور نسيمة

2020/06/22

5
6
7

مزاري فاطمة

بن ثلجة أحالم -مهدي كريمة

2020/06/23

واقع الثقافة االتصالية داخل المؤسسات اإلعالمية العمومية – إذاعة غليزان الجهوية أنموذجا

بغداد باي عبد القادر

زروقي حمزة  -بوخاتم توفيق

2020/06/16

واقع تكوين طلبة الدراسات ما بعد التدرج في الجامعة الجزائرية

بغداد باي عبد القادر

8

تأثير العالقة بمصادر األخبار على األداء المهني للقائم باالتصال

بغداد باي عبد القادر

طلبة جامعة غليزان نموذجا
-دراسة ميدانية-
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بخديجة رشيد  -براشد رشيد
عقال محمد

2020/06/16
2020/06/16

 معهد العلوم التجارية واالقتصادية وعلوم التسيير(  49مذكرة) : - 01تخصص مالية وتجارة دولية
المشرف

أعضاء الفوج

تاريخ المناقشة

الرقم
1

عنوان المذكرة
دور االستثمار السياحي في التنمية المحلية  :دراسة حالة القطب الشمالي الغربي  -غليزان نموذجا

حنصال أبوبكر

دقي محمد

08جوان2020

2

تسويق خدمات التأمين :دراسة حالة مؤسسة التامين وإعادة التامين  CAARغليزان

مزيان عبد القادر

يوسف صالح

3

دور السياسة المالية في معالجة التضخم

مزيان عبد القادر

عزيز بوكرباعة

08جوان2020

4

دور التسويق االلكتروني في تفعيل ميزة تنافسية

مزيان عبد القادر

العريب دواجي حكيمة

08جوان2020

5

دور التسويق عبر شبكة التواصل االجتماعي في دعم الميزة التنافسية

بوقطاية سفيان

عدة عبو ربيعة

09جوان 2020

6

دور الرقابة المالية في ترشيد نفقات الجمعيات المحلية

عدة مالح

بوكالل براىيم

09جوان 2020

7

دور ابتكار التسويقي في تدعيم الميزة التنافسية

مزيان عبد القادر

مغرابي مليكة

09جوان 2020
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مصران عدة
عساسي الشيخ

بن حراث عودة

قمرة الياس

حمدان فتيحة

08جوان2020

8

االتجاىات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة

9

دور االستثمار األجنبي في التنمية المحلية

10

دور البنوك اإلسالمية للتنمية في تمويل دول العالم اإلسالمي

ىني جعفر

11

اإلمداد اللوجيستيكي ودوره في خلق القيمة المضافة بالمؤسسة االقتصادية

قروج يوسف

زيتوني جلول

12

تأثير التجارة الخارجية على النمو االقتصادي

الشارف بن عطية

عيشور ابراىيم

13

إستراتيجية التسويق الدولي و دوره في تفعيل التنافسية

مزيان عبد القادر

مداحي حفيظة حراش نوال

 10جوان 2020

14

االستثمار األجنبي كآلية من آليات التمويل الدولي إلنعاش االقتصاد الوطني

حساني أمين

 10جوان 2020

15

إدارة المعرفة كتوجو إداري حديث لتحسين األداء وتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسات االقتصادية :دراسة

دراسة حالة المؤسسة العمومية للتوزيع وتعبئة المواد الغذائية

العربي ابن حراث

دليلة حديد

09جوان 2020

دحو جمال

09جوان 2020
 10جوان 2020
 10جوان 2020

سفيان

على عينة من المؤسسات بوالية غليزان
16

مزيان توفيق

بن سكحال محمد

على جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر
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بديار أحمد

بن سكحال خديجة

لحمر حنان
عيشوش عبد اهلل
بشير عدة

صاىب اسماعيل

العربي شريف أبوبكر

09جوان 2020

مزيان محمد توفيق

سليمان مليكة
بوزار رشيد

 10جوان 2020

مزيان التوفيق

عدة عبو ربيحة

 10جوان 2020

17

دور االنترنت في التسويق االلكتروني

18

دور التجارة الخارجية في النمو االقتصادي حالة الجزائر

بوقطاية سفيان

19

السياسة التسويقية وأثرىا على تطور المؤسسة دراسة حالة اورسيم وادي رىيو

بوقطاية سفيان

مزاري توفيق

20

الرقمنة و المصارف اإلسالمية دراسة حالة بنك البركة

بوقطاية سفيان

بلحميسي محمد االمين

 10جوان 2020

21

دور قطاع التأمين في تمويل الخزينة العمومية عن طريق الضرائب :دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين

حمداني نجاة

مداني بن عودة

 11جوان 2020

22

إدارة المخاطر المالية في البنوك اإلسالمية

حمداني نجاة

مختاري زكريا

23

اإلمداد اللوجيستيكي ودوره في خلق القيمة المضافة بالمؤسسة االقتصادية

قروج يوسف

زيتوني جلول

دراسة حالة المؤسسة العمومية للتوزيع وتعبئة المواد الغذائية
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مزيان توفيق

منصوري مسعودة

 10جوان 2020

بوران اسماعيل

 10جوان 2020

 10جوان 2020

كاملي عمر

عباس يوسف

نعاس فتحي

بن قدور محمد
خماس عبد النور
بشير عدة

 11جوان 2020
 11جوان 2020

بن زخروفة بوعالم

24

دور النظام الجبائي في جدب االستثمار

25

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين التنمية وإشكالية التمويل :دراسة حالة المؤسسة العمومية للتوزيع

26

دراسة تأثير إبعاد جودة خدمات السياحية

27

أثر التسويق الخدماتي على المؤسسات الخدماتية في الجزائر :دراسة حالة

28

دور الذكاء االقتصادي في تحقيق الميزة التنافسية

29

واقع وآفاق التجارة االلكترونية في الجزائر:

وتعبئة المواد الغذائية

مرين ياسين

بن حميدة الميلود
بوزياني نبيل

 11جوان 2020
 11جوان 2020

قروج يوسف

بن عابد محمد

قارة ابتسام

بن عولي احمد

 11جوان 2020

بوعقل مصطفى

بلغو المين

 11جوان 2020

قارة ابتسام

كفيف يمينة

جالم كريمة

خيرات نجم الدين

منصور نعيمة
عقران عزالدين
شبلي محمد

 11جوان 2020
 11جوان 2020

-2ماستر تخصص محاسبة
الرقم
30

المشرف

عنوان المذكرة
دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العامة في اإلدارات العمومية
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مزيان محمد توفيق

أعضاء الفوج
طاىر عصام

محمد زيتوني

تاريخ المناقشة
 14جوان 2020

31

دور محافظ الحسابات في اكتشاف الغش واألخطاء في القوائم المالية

مزيان محمد توفيق

بلجرة سعدية

32

اثر التضخم على القوائم المالية في ظل االعتماد على معايير المحاسبة الدولية –دراسة حالة نفطال غليزان

مزيان محمد توفيق

شفار فاضل لوجان حبيب

 14جوان 2020

33

مهنة محافظ الحسابات في ظل معايير التدقيق الجزائرية

.بلعوجة حسينة

بن سهلي زىرة

 14جوان 2020

34

دور النظام المحاسبي المالي في تعزيز عملية االتصال المالي للمؤسسة االقتصادية

بن حدو فؤاد

عبد اهلل مهدي عبد الوىاب

بن دلة حليمة

بلميلود عبد الحكيم

بن علي بعيطيش عبد الرحمان

 14جوان 2020

 14جوان 2020

 -3ماستر تخصص اقتصاد نقدي و بنكي
الرقم
35

الموضوع

المشرف

دراسة قياسية ألثر سعر الصرف على االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خالل الفترة 2018-1990

بشيكر ع

36

أثر السياسة النقدية على ميزان المدفوعات في الجزائر خالل الفترة -......دراسة قياسية

بشيكر ع

37

دور صناديق ضمان القروض في الرفع من القدرة االئتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة –دراسة

حالة....
38

أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري في الجزائر دراسة قياسية للفترة ().....
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قروج ي
قداري أ

مساعد بشيكر

أعضاء الفوج
ميموني خديجة
قرناش صارة

عبد الهادي حنيفة
ربوح زىيرة

خليفي ابتسام
طهاري شارف

تاريخ المناقشة
 14جوان 2020
 14جوان 2020
 14جوان 2020
 14جوان 2020

39
40
41

أساليب تسويق وسائل الدفع الحديثة لرفع القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية –دراسة حالة .....

بوقطاية س

مساىمة الرقابة الداخلية في ترقية األداء المالي للبنوك التجارية دراسة حالة BADRوكالة واد رىيو

بوقطاية س

التنافسية في البنوك التجارية الجزائرية بين المعوقات والتطوير –دراسة حالة

بوقطاية س

بوقطاية عبد الحكيم
وايل ياسين

كدرولي فتيحة
لكحل شيماء

بلخدام فاطمة
مكي يمينة

 15جوان 2020
 15جوان 2020
 15جوان 2020

42

أىمية التمويل العقاري في البنوك التجارية الجزائرية دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط

CNEP

بوقطاية س

بكار خالد

 15جوان 2020

ماستر تخصص اقتصاد دولي
الموضوع
43
44

المشرف

دو االستثمار المحلي في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات -دراسة حالة الجزائر

بن عبد اهلل رشا

دور الخزينة في الرقابة على النفقات العمومية في الجزائر –دراسة حالة الخزينة العمومية لوالية غليزان

بن عبد اهلل ر

45

دور السياسة المالية في جذب االستثمار األجنبي -دراسة حالة الجزائر

46

دراسة قياسية اقتصادية لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر
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أعضاء الفوج
بلمخطار محمد
مداني ىواري

بن زرفة محمد
تركماني امال

تاريخ المناقشة
 15جوان 2020
 15جوان 2020

طيب سعيدة

عمايرية زىراء خديمي محمد

 15جوان 2020

بشيكر عابد

قوميشي صارة بلحاج جلول

 15جوان 2020

عائشة
47

التامين على أخطار االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر دراسة حالةCAAR la

48

دور التكامل االقتصادي في تفعيل التجارة البينية

بوقطاية سفيان

49

اثر االستثمار المباشر على النمو االقتصادي حالة الجزائر

بوقطاية سفيان

 -معهد اآلداب واللغات (  68مذكرة) :

قسم اللغة العربية :
1
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بديار أحمد

بن مريم مليكة قيواس محمد

 15جوان 2020

شقراني عبد العزيز نذاركريمة

 15جوان 2020

بوخليف مختار

 15جوان 2020

 ماستر أدب جزائريعنوان المذكرة

المشرف

01

بنية الحوار في رواية طوق البنفسج لنادية بوخالط

د.خليفي

02

البنية السردية في رواية ما وراء الخط االخر لمحمد حيدار

د.خليفي

03

بنية الشخصية في رواية تفاح الجن لجميلة مراني

د.خليفي

04

األدب المقارن بين اشكالية المصطلح ورىان الفعل الترجمي

د.دحو

05

بناء الشخصية في الرواية الجزائرية المعاصرة (روايات أمين الزاوي أنموذجا)

د.عثماني

06

شعرية السرد عند وانيسي األعرج رواية األمير أنموذجا

د.عثماني

دور القصة في تنمية خيال الطفل

د.عرباوي

07
08
09

البنية الحجاجية عند بدر شاكر السياب
"غريب عن الخليج أنموذجا"

بناء الشخصية في الرواية الجزائرية المعاصرة
شعلة المايدة لمحمد مفالح –أنموذجا-
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أ.د .عطاطفة
د.مقدم فاطمة

أعضاء الفوج

معمر جياللي  -إكرام نور
الهدي
دحمان سارة  -درغام سميرة
زواد ىجيرة  -لزغم جوىر ريمة
عيشوش نور الهدى-شناف
فتيحة
لعوجان سعاد -بن عبد القادر
ايمان
الشيخ نادية -داريس خديجة
رغيوي فاطيمة-بن عيسى
حفيظة
صالحي ىجيرة -حيرش حليمة
شراطي خديجة-عثماني نور
الهدى

تاريخ المناقشة
الثالثاء2020/06/09:
الثالثاء2020/06/09:
الثالثاء2020/06/09:
األربعاء2020/06/24:
االحد2020/06/28:
االحد2020/06/28:
االربعاء2020/07/01:
االربعاء2020/07/01:
الثالثاء2020/06/16:

10

11

د.مقدم محمد

التصوير البالغي في مقاالت ابن باديس
داللة االنزياح في قصيدة اللون األصفر لمحمود درويش من ديوان أثر الفراشة –دراسة
اسلوبية –

د.ىامل

مهداوي اكرام-عثمان نورية

تيكور قلفاط ربيحة

الثالثاء2020/06/16:

االحد2020/06/28:

 -2ماستر تخصص لسانيات عامة
عنوان المذكرة

المشرف

اعضاء الفوج

01

األبعاد األنتروبولوجية للتداخل اللهجي –العربي المالطي-

أ.د براىيمي

بلقاسم بصافي-مداني رفيق

02

اللغة والمعنى والسياق لجون الينز ،قراءة وصفية في المحتوى

د.بن شماني

بربري سعدة -يوسفي حفيظة

03

إشكالية أصل اللغة اإلنسانية من خالل كتاب "معرفة اللغة" لجورج يول

د.بن شماني

فاطمة

04

طرق وضع المصطلح الداللي في الفكر اللساني العربي الحديث ،النحت أنموذجا.

د.بن عدة

بودالي مليكة-بن عدة سامية

عدة بن عامر فتيحة-مفالح
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تاريخ المناقشة
الثالثاء2020/06/30:
الثالثاء2020/06/23:
الثالثاء2020/06/23:

االثنين2020/06/29:

قراءة وصفية لكتاب المعاجم العربية مدارسها ومناىجها لعبد الحميد محمد

د.باشا

عزي مليكة -سالمي جميلة
بقويدر مليكة-كساسي العمارية

05

أبوسكين.

06

مفهوم النحو عند تشومسكي من خالل البنى التركيبية

أ.د براىيمي بوداود

07

مسائل أصول النحو في كتاب الخصائص البن جني -االستحسان أنموذجا-

د.بوخاري

زروقي نهى-كريم أحالم

08

قراءة في كتاب النحو والداللة لمحمد حماسة عبد اللطيف

د.بوخاري

بن طاىر فتيحة-عريبي حورية

09

المالمح التداولية في كتاب اإليضاح في علل النحو للزجاجي

د.بوخاري

المحروق ىوارية-قوباج مريم

10

الفصول في العربية البن الدىان النحوي  ،قراءة في المنهج والمحتوى

أ.بورزامة

بوقروج سعدية-دوي ربيعة

11

قراءة تحليلية في كتاب علم العروض والقافية لعبد العزيز عتيق

أ.بورزامة

محمودي فطيمة

12

أوجو الداللة في معجم عجائب اللغة لشوقي حمادة

أ.خلوف نعيمة
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بن سونة يمينة-سيدي عدة
خديجة

االحد2020/06/21:

الثالثاء2020/06/30:
االحد2020/06/21:
االحد2020/06/21:

االحد2020/06/21:
الثالثاء2020/06/23:
الثالثاء2020/06/23:

االربعاء2020/07/01:

13

اللسانيات التداولية و أثرىا في تعليمية اللغة

د.كوريدات

كراليفة صباح-بوحسون العالية

14

آليات التحليل التداولي للخطاب اللغوي

د.كوريدات

عبد العزيز يمينة-مغوفل فاطمة

د.بن شيحة

بوخاتم نوال

16

المنطلق األلسني للتوجو الصوتي التطريزي

د.بن شيحة

بوقروج عودة

17

المعالم الحداثية للدراسة الصوتية القديمة

د.بن شيحة

مضمون سارة-محمد عمار سماح

األربعاء2020/06/24:
األربعاء2020/06/24:
االثنين2020/06/15:

15

انعكاسات التوجو اللساني النسقي على الدرس الصوتي

13 / 24

االثنين2020/06/15:

االثنين2020/06/15:

18

د.بن شيحة

تجليات البعد الوظيفي للصوت من منظور ابن جني

ساىل نجاة-سعادي سارة

االثنين2020/06/15:

 -3ماستر تخصص لسانيات تطبيقية
العنوان

األستاذ المشرف

طرائق التدريس في ظل رىانات الفروقات الفردية

اسم ولقب الطالب

موعد المناقشة

بن ساحة عفاف ايمان-واضح
01

02

03

04

التقويم التربوي في ضوء المقاربة بالكفاءات أثره على التحصيل الدراسي لتالميذ الطور
االبتدائي.

اضطرابات الكالم و أثرىا على مهارة القراءة.

التعلم النشط واالستراتيجيات الحديثة في تعلم اللغة العربية الطور المتوسط أنموذجا.
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د.بوقفحة

اكرام

االحد2020/06/28:

د.بوقفحة

بوقريد أحالم-شاوي مريم

الثالثاء2020/06/16:

د.بوقفحة

بوسكين صارة-شراطي ميمونة

الخميس2020/06/25:

د.بوقفحة

رامو علو

الخميس2020/06/25:

05

06

سبل االندماج التربوي لمرضى الذاتوية (التوحد)

استراتيجيات تحويل النظرية النصية إلى مقاربة تعليمية

15 / 24

د.بوقفحة

ناصف فوزية

الخميس2020/06/25:

د.حمراس

دحماني امال-شراطي سعدة

االثنين2020/06/22:

07

اإلنتاج الكتابي في ظل المناىج المعاد كتابتها السنة الرابعة متوسط أنموذجا

د.خاين

معمر حنان -بوحاللة يمينة

االثنين2020/06/22:

08

أثر التواصل البيداغوجي في التحصيل المعرفي لدى متعلمي المرحلة المتوسطة

د.خليفي

بوركبة وسام-يوسف سبع

الثالثاء2020/06/09:

09

األلعاب اللغوية ودورىا في تنمية المهارات اللغوية

أ.د مفالح

زىرة نورين -ميهوب فاطمة

االثنين2020/06/29:

10

التقويم المدرسي وأىميتو البيداغوجية

أ.د مفالح

ىدية عائشة اكرام-مسيلتي أحالم

سبتمبر
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11

التواصل البيداغوجي وأثره في التحصيل المعرفي

أ.د مفالح

بريك سعاد-سيد أحمد كلثوم

االثنين2020/06/29:

12

المفردات القرآنية بين السور المكية والمدنية دراسة في النظم الصوتي والنحوي

د.مقدم محمد

شالبي فاطيمة

الثالثاء2020/06/16:

13

الكتابة ودورىا في اكتساب اللغة

د.مصمودي

مهدي صورية -بوطيبة صبرة

الثالثاء2020/06/30:

14

دور االستماع في تنمية مهارة القراءة عند تالميذ المرحلة االبتدائية

د.مصمودي

بن عيشاتو رقية-بن خوخة خيرة

الثالثاء2020/06/30:

 -4ماستر تخصص لسانيات الخطاب
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العنوان
01

02

األستاذ المشرف
د.خاين

قراءة في الخطاب اللساني الم ّكرس جامعيا

اآلليات الحجاجية في الخطابات االبراىيمية

د.دحو

خطبة مسجد كتشاوة نموذجا

02

خصائص الصورة الشعرية قصيدة بدر شاكر السياب –أنشودة المطر-أنموذجا

أ.د.عطاطفة

03

قضايا التداولية في التراث العربي –أفعال الكالم أنموذجا-

أ.د.مفالح

قطم اللغت الفزوطيت ( 20مذكزة)
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اسم ولقب الطالب
بوخليفة الياس -لصبع عبد
الحليم

حواش زىرة سكينة -حاج سليمان
مريم

قدوري فطومة -براىيمي ىوارية

بوضفير حليمة -مفالح رشيدة

موعد المناقشة
االثنين2020/06/22:

األربعاء2020/06/24:

االربعاء2020/07/01:

االثنين2020/06/29:

Spécialité

Noms et prénoms des
étudiants

Intitulés des mémoires

Encadreurs

DATES ET
SALLES

1

DLE

HAMRAOUI Fatiha

Enseignement apprentissage du français dans une
école privée et une école étatique

Mme BENDREF

23/06/2020 D 19

2

DLE

BESSAFI Moumia

M. TIOUIDIOUINE

23//06/2020 D18

3

DLE

BOUSSEROUAL Oum El
Djillali

Ľinterlangue comme moyen de prise de parole en
classe de FLE des apprenants de la 2ème année
moyenne. Etude comparative entre des apprenants
citadins (CEM Mustapha Bouziane) et ruraux (CEM
BENDAHMANE Belguendouz
La carte heuristique comme support didactique pour
l’amélioration de la production écrite en classe du
FLE. Cas de la 5ème AP

M. BOUDAOUD

29/06/2020 D19

4

DLE

MOSTEFI Amina

L’importance et l’impact de la communication nonverbal dans la compréhension et la motivation des
élèves. Cas de la 2ème AM

M. BOUDAOUD

29/06/2020 D18

5

DLE

BOUGUETTAIA Fethi

Analyse comparative des manuels scolaires algériens
de la 4ème année primaire

Mme BENDREF

30/06/2020 D19

Mme

23/06/2020 D17

6

DLE

BENHATCHI Nesrine/ ABID

Cas du manuel de la 1ère génération (2001) et de la
2ème génération (2017).
Les difficultés d'apprentissage de la phonétique

19 / 24

Hadjer

française des élèves de première année cycle du moyen
au CEM Mohamed Khemisti

BENKAZDALI

7

DLE

MAKASSI Yamina

Les enjeux du système LMD entre théories et les
compétences professionnelles. Cas des futurs
enseignants DLE 1 de l’université de Relizane

Mme BENDREF

30/06/2020 D18

8

DLE

GHEROUS Houria

M. TIOUIDIOUINE

17//06/2020 D17

9

DLE

AININE Hichem

M. TIOUIDIOUINE

17/06/2020 D18

10

DLE

Makrerougrass Ikram/
Mehdaoui Samra

L’impact de l'évaluation critériée sur la production
écrite Cas des étudiants de la 1ère année licence,
département de français, Centre Universitaire Ahmed
ZABANA de Relizane
Les équilibres culturels dans les manuels scolaires de
FLE de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Niveau
4ème année collégiale. Approche lexicométrique
comparative.
L’apprentissage du FLE dans un environnement
numérique

M.BERAHAL

24/062020 D18

Cas des étudiants du département de français

11

DLE

MEHDI Soumia

Les erreurs d’orthographe grammaticale dans les
productions écrites des étudiants : cas des étudiants de
1ère année du département de langue française à l’ENS
de Mostaganem

M. BERAHAL

24/06/2020 D17

12

DLA

BAKIR Aïcha

Etude comparative de l’interculturalité entre le
manuel scolaire 1ère et 2ème génération :cas de la 3ème
AM

M. BOUDAOUD

25/06/2020 D18

HAMRI Fatma

20 / 24

13

SDL

BESSEGHIR Billel

Etude lexico sémantique des slogans des buralistes
algériens: du 22 février 2019 jusqu’au 12 décembre
2019.

Mme ZEROUALI

25/06/2020 D17

14

SDL

TAIBI Chaimaa

La créativité lexicale pendant le hirak : étude
synchronique et pragmatique du 22-02-2019 au 12-122019.

Mme BERDJI

25/06/2020 D19

15

SDL

SOUL Tahar

La subjectivité dans le discours journalistique ; cas du
quotidien d’Oran RAINA RAIKOUM

M.CHERRATI

28/06/2020 D17

16

SDL

BESSEDIK IMEN

Le besoin du français dans la gestion de
l’administration bancaire ; cas de la banque de
Relizane

M.SAHI

30/06/2020 D18

17

LC

OUADAH SIHEM

Les traces du « Moi » dans le roman « Mes hommes»
de MALIKA MOKADDEM

Mme
BENKAZDALI

30/06/2020 D18

18

LC

MIHOUB AMINA/ RAHOU
NADIA

Etude psychologique des personnages dans le roman
«Des pierres dans ma poche » de ADIMI KOUTHER

Mme
BENKAZDALI

30/06/2020 D 18

21 / 24

24/06/2020 D19

Mme YAGOUB

L’expression de la douleur dans le roman “Puisque
mon cœur est mort » de MAYSSA BEY

AGRED HOUDA / CHAIB
FATIMA ZOHRA

LC

19

24/06/2020 D18

Mme BOUAZZA

La R(é)écriture de l’histoire dans le roman
« IZURAN » de FATEMA BAKAI

BOUKREDIA SOUAD

LC

20

 معهذ العلوم والتكىولوجيا (  19مذكزة) :الزقم
1
2
3
4
5
6
7
8

عىوان املذكزة

املػزف

أعضاء الفوج

جارٍخ املىاقػت

قطم الهىذضت املذهيت

الحاج مصطفى عذة

غوان محمذ ألامين.

2020/06/15

قطم الهىذضت املذهيت

الحاج مصطفى عذة

عبيذة فوسٍت و عوٍذاث وفاء

2020/06/15

قطم الهىذضت املذهيت

سمزي أمين

رسٍق محمذ ألامين و فالحي فاروق

2020/06/14

بطاًح الياص و لحوالى عبذ القادر

2020/06/14

قطم الهىذضت املذهيت

آًت محمذ عامز ادم

خامظ محمذ و غزباوي مصطفى

2020/06/14

قطم الهىذضت املذهيت

صالحي محمذ

بن علي أميىت و بلهوا ري الحطين

2020/06/14

قطم الهىذضت املذهيت

صالحي محمذ

باقي أحالم و بن جبار بالل

2020/06/14

قطم الهىذضت املذهيت

غعيب واضح

بلفضيل ضوميت و دًذة فضيلت

2020/06/14

آًت محمذ عامز ادم

قطم الهىذضت املذهيت
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9

قطم الهىذضت املذهيت

صافز عمز

بودالى الحاج و بوسٍان عبذالقادر

2020/06/15

10

قطم الهىذضت املذهيت

صافز عمز

حواع عبذ القادر و بوغيبت علي

2020/06/15

11
12
14
15

قطم الهىذضت املذهيت

صافز عمز

غيخ فتحي و بن بذرة غيماء

2020/06/15

قطم الهىذضت املذهيت

عبذ هللا سٍن

دالل ضليمان

2020/06/15

قطم الهىذضت املذهيت

بزابح حمشة مجيذ

عشوس فزٍذ و عبذاملالك صادق

2020/06/15

قطم الهىذضت امليكاهيكيت

رحو محمذ

16
18

قطم الهىذضت امليكاهيكيت

رحو محمذ

بوقاضم عبذ الحميذ احمذ و
بلحطان محمذ عبذ املجيذ.
ضعيذ مليكت و اًت اٌطكن هميمت

2020/6/30

قطم الهىذضت امليكاهيكيت

ضزٍز محمذ

19

قطم الهىذضت امليكاهيكيت

ضزٍز محمذ

بلكبير ابوعبذ هللا و بلخذًم
فاطمت الشهزاء
بوغوغت راهيت

2020/06/30
2020/06/30
2020/06/30

 معهذ العلوم الذقيقت وعلوم الطبيعت والحياة (  07مذكزاث) :Date prévue de soutenance
29/06/2020

JUIN

29/06/2020

JUIN

Nom et Prénom
1- DJEDIR Nesrine
1- BOURTIMA Hafsa
2- CHERIF Rime
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Encadreur
Dr EL MEZAOUED. J.E

Dr EL MEZAOUED. J.E

Thème De Recherche
Contribution à l’étude de l’effet antifongique des feuilles de thym
; )(Thymus vulgaris
Effet des extraits alcooliques et aqueux de laurier-rose
(Neriumoleander) sur les moisissures.

N
1

2

Classification de lactobacillus plantarum

Dr .LAREF

Arabi amel
Abdelhadi fadila
Ammar soria

JUIN

29/06/2020

Classification de lactobacillus casei

Dr .LAREF

Ben maghnia sara
Chikh aicha
Kourbali hanane

JUIN

29/06/2020

Qualité des contrôles microbiologiques pour le traitement des eaux

Dr .GADI

Fodil malika
Zenkri karima
Arab khadda

JUIN

28/06/2020

Optimisation d’un milieu de culture à base de lactosérum doux pour les
Dr .BENAISSA
microalgues

Bentamouret habib
Meguenni aoued

JUIN

02/06/2020

Étude Numérique De Propriétés Structurales, Electroniques,
Magnétiques Et Thermodynamique De L’alliage Cr2Te1-x Mnx Si (X= 0 Mr. Mesbah Smail
et 1).

MEKOUI NADJET
KRAIFI MALIKA
BELAID FATIMA

3

4

5

6

7
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JUIN

28-06/02-07/2020

