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لتخصصات المستهدفةا  
 

 محاور البحث
 

 

 مواضيع البحث
 

 العلوم االجتماعية

 التاريخ وعلم االجتماع
السرية.وعالقتها بالهجرة  االجتماعية واالقتصاديةوالسياسية  األزمات  -  

 I. ظاهرة الحراقة والهجرة الغير شرعية  المهاجرين.الهجرة وتوافد  مسارات --

 

 العلوم السياسية والعالقات الدولية

 العلوم النفسية

 

ر جنوب الصحراء ومواطن االستقرا األفارقةمواطن هجرة الالجئين   -

 بالجزائر

الهجرة السرية وعالقتها بشبكات االجرام    -  

بالجزائراألقليات االجنبية  .I 
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القضائيةالعلوم  القانون و  
 

الجزائرية  دمغةألقضية هجرة ا  ية بالجزائراالقليات االجنبسياسة الدولة بالنسبة لملف الهجرة وتواجد   - .I 

 

 علم االحصاء والدراسات الديمغرافية
قتصاديةهجرة االدمغة الوطنية وتداعياتها على التنمية البشرية واال  -  

وطرق الحد من هجرة الكفاءات الوطنية حول  

جنوب  قياوإفريمحاور السياسة الخارجية للجزائر بالمنطقة المغاربية   -

  الصحراء

 

.I جيواستراتيجي بين المجال البحري  الجزائرموقع

 والمجال الصحراوي
 

 

 

واإلعالمالصحافة   

القضائية   العلوم    

الشبكات الرقمية والتدفق االعالمي  -  

لرقميالتواصل االجتماعي والجيل االتدفق المعلوماتي على شبكات   -  

  

.II ي على شبكات التواصل االجتماع الرقمياالعالم

 على المجتمع ةددوانعكاساته المتع
 

والتربيةالنفس  معل  

 العلوم القانونية و التشريعية 
 

م الرقمي بين مناهج االستعمال والبعد االخالقياالعال  -  

والوقايةبين التشخيص  ةالجرائم اإللكتروني   -  
 

.IIاالجرام االلكتروني وتداعياته االمنية 

 

 

 علوم االتصال واالعالم

 علوم التسيير

 علوم االتصال واالعالم
 

 

عالم الرقمية والجامعةتكنولوجيات اال -  
التصورات  :علم الرقمية في العلوم االجتماعيةمنصات الت -

 ومسارات التكوين

 
 
 

 

 

 
.III  تكنولوجيات االعالم الرقمية وتطبيقاتها في ميدان

 العلوم االنسانية واالجتماعية

 

لوم التجارية والتسييرالع  
ي االستعمال و أخالقيات البحث العلم الرقمية مناهجالمكتبات   -  

االشهار والتسويق الرقمي  -  

 

.III االقتصاد الرقمي في قطاع الخدمات والتكوين

 البشري
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 علم االجتماع

 علم االحصاء

 علم المكتبات

 علوم التربية والموارد البشرية

و العلوم االنسانية علم اآلثار   

 العلوم االجتماعية 

  

 

يم الرقميةومسرات المتابعة والتقي البشري التكوين -   

 

 

 

 

 

.IIIلوم التعلم الجامعي الرقمي وميادين التطبيق في الع

 واإلنسانيةاالجتماعية 

 

عية طبيعة وميادين انشاء المؤسسات الرقمية في العلوم االجتما  -

  واإلنسانية
 

.III مجاالت انشاء المؤسسات المصغرة الرقمية في

 ميدان العلوم االنسانية واالجتماعية

 

 
 

المحاور التطبيقية للذكاء االصطناعي في العلوم االجتماعية  -  

 

الحديثة  والتكنولوجيات الرقميةجسور التقاطع بين العلوم االجتماعية  -  

 الذكاء االصطناعي واخالقه 
 

.IIIالذكاء االصطناعي وميادين تطبيقاته في 

 العلوم االجتماعية

 

   

 معاهد الترجمة

قسام اللغات االجنبيةأ  

واآلدابكليات اللغات   

االلي واإلعالمالترجمة   
 

لحضاراتاعالقة تعلم اللغات االجنبية وفلسفة التعايش والحوار بين   -  

 الترجمة والهوية الثقافية

الجزائرية مسارات وفعاليات التكوين في اللغات االجنبية في الجامعات  -  

 التكوين في اللغات االجنبية وسوق العمل 

المهني : مناهج ومصادر التكوين والمسارةالمتخصص الترجمات -  

 الترجمة االلية: المزايا والحدود
 

.IV مناهج التكوين الحديثة في ميدان اللغات

 االجنبية والترجمة المتخصصة
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 علم االجتماع واالنثروبولوجيا

 علم النفس والتربية

 اللغة العربية واللغات االجنبية

 االعالم واالتصال

 العلوم الشرعية

 التاريخ والفلسفة

 
 

 

 

جتماعيةبين الخطاب الرسمي والممارسات اال بالجزائراشكالية اللغة   -  

بالجزائر السوسيولوجيةتحليل الوضعية   

لمحلي ا والتأثير: بين اختيار اللغة بالجزائروالنشر الجامعي  التأليف

 والدولي

: بين ئربالجزامسالة ازدواجية اللغة في التكوين والتعليم العلي  -

الجديدةاالختيارات السابقة والتوجهات   

بالجزائرالتشريع والسياسات اللغوية  -  

اللغة ومسالة الهوية الوطنية والثقافية -  

الذاكرة الوطنية و االعالم -   

 

 

 

 

 

.IVاللغة والهوية الوطنية بالجزائر 

 
 
 
 
 

 
 

 

 العلوم االجتماعية

 علم النفس وعلوم التربية

القضائيةالعلوم   

 العلوم االسالمية والشريعة

السياسية  العلوم  

 العلوم الديمغرافية

 علوم االتصال واالعالم 
 

أنواعه ومظاهره :    العنف  -  

وشبكات التواصل االجتماعي  العنف  -  

لعنصرية والفكر الجهوي    -  

االعالم الرقمية وسائللعنف من خالل طرق الوقاية ومكافحة ا  -  

 العمران والعنف في المدن 

المؤسسات التربوية للوقاية من ظاهرة العنف دور  -  

 

الجزائرخطاب الكراهية والعنف في  .V 
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 العلوم السياسية والقضائية

واإلعالمعلوم االتصال   

االجتماعالتاريخ وعلم   

  اإلنسانيةالعلوم 

 علوم التربية 

 
 

مؤسسات السياسيةعالقة المواطن بال -  
الحياة السياسيةركة المواطن في مظاهر ومجاالت مشا -  
لجمعيات المدنية وعالقتها مع المؤسسات السياسية بالجزائرا -  
مجاالته وحدوده،اسي بالجزائر فضاءات النشاط السي -  
وعالقته مع محيطه االجتماعي والثقافي المواطن -  
لمدني ودوره في المجتمعا المجتمعمنظور الدولة لمكانة  -  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

.V  المحيط السياسي المواطن وعالقته مع

 االجتماعي والثقافي

 

 

 

 

 

  علم االجتماع 

 علم االحصاء والديمغرافية

 علوم النفس والتربية

 القانون والعلوم القضائية

 علوم التسيير والتخطيط 

عمرانوالعلم الهندسة   

  
 

 

بالجزائر وعلم االحصاء النمو الديمغرافي  -  

والتوازن االجتماعي واالقتصادي الديمغرافي   التوزيع -  

ة واالقتصادية االسرة الجزائرية بين النظام التقليدي والرهانات االجتماعي -

 لحالية

البطالة لدى خريجي الجامعة وسوق العمل -  
تماعيأسبابها وتأثيرها االج تفشي ظاهرة الطالق بالجزائر -  
الديمغرافي وسياسة العمران بالجزائر النمو -  
كفل المؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني للتدور  -

  االسرة والمرأة بقضايا

 

.VIالتحديات الديمغرافية بالجزائر 

العنوسة والعزوبة بالمجتمع الجزائري قضية -  

اهرة تفشي الطالق بالجزائر وتداعياته ظ -

 االجتماعية

البطالة عند الشباب وسبل الحد منه ظاهرة -  
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والجغرافياالتاريخ   

 علم االجتماع واالنثروبولوجيا

 علوم االحصاء والديمغرافيا

 علوم التربية والنفس

 االعالم واالتصال

 

انواعها ومظاهرها بالجزائر عبر التاريخ :  وبئةاأل -  

بيعة المصادر التاريخية لدراسة ظاهرة االوبئة بالجزائرط -  

  لألوبئةاالجتماعية واالقتصادية  التأثيرات -

الوضع الصحي والطب عبر العصور بالجزائر -  

االقتصاديواالجتماعي  وتأثيرها 19جائحة الكوفيد  -  

بين سياسة التكفل   :  ساتها لمواجهة الجائحةتكفل الدولة ومؤس -

 والتفاعل االجتماعي

جهة الجائحة بين الخطاب الرسمي والخطاب االجتماعي موا -  

الجائحة والتضامن االجتماعي -  

واإلعالمئة االوب -  

  

 

 

 

الجزائري:ألوبئة والمجتمع ا  VII 

موقف بالجزائر عبر العصور و األوبئةتاريخ  -

 المجتمع منها

االجتماعية  هوتأثيرات 19جائحة الكوفيد  -

والثقافية االقتصادية  

 
 
 
 
 

 
 

 العلوم التجارية

الكبرى والمنشآتتسيير الموانئ   

والتخطيطعلوم التسيير   

الجغرافية والطوبوغرافيةالدراسات   

العالقات الدولية  التجارة و  

الدولي والتشريع البحريالقضاء   

   
تاريخ الموانئ والمدن الساحلية علوم النقل 

 والمواصالت
 الموارد البشرية و التكوين

   

أنواعها وأدوارها االقتصادية :الجزائريةالموانئ   -  

واالجتماعيةالبحرية ودورها في التنمية االقتصادية  الواجهات -  

الخيارات االستراتيجية في تصنيف وتحديد أدوار الموانئ بالجزائر -  

في تحديد الفاعلين  هحجم بالجرائر البحريالتبادل التجاري والنقل  -

الموانئ بمنشآتاالقتصاديين والتخطيط االقليمي وعالقته   

 الموانئمشاريع البنية التحتية ومنصات النقل المتكاملة بين  -

بالجزائر واإلقليمالساحلية  المدن  

الموانئ الكبرى ورهانات الحفاظ على المحيط الطبيعي منشآت -  

افاق وتصورات النشاط والنقل البحري بين الموانئ الجزائرية  -

 وموانئ افريقية جنوب الصحراء

 
  

 

.VIII الجزائرية للموانئالتحديات االقتصادية: 

 بين الوضعية الحالية ورهانات المستقبل
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 العلوم االجتماعية  -
    التاريخ والفلسفة - 
 العلوم السياسية و العالقات الدولية -
 علوم االتصال و اإلعالم -
 علم المكتبات  -
 نثروبولوجيا األعلم االجتماع و -

 

 

 

لثورةاالروايات الشفوية وتاريخ  -  

صادر األنساب وأرشيف العائالت )وثائق ومخطوطات معرفية م -

 وتاريخية(

ناهج البحث وإشكالياته المستجدة في المصادر األدبية واألثريةم -  

للمؤسسات: وضعيته وطرق صيانته المحلي الرسمياألرشيف  -  

ات الجزائرية في الخارجاألرشيف والمخطوط -  

مستقبل البحث التاريخي وكتابته -  

 
 

 

IX- الذاكرةالتاريخ الوطني و 

 إشكاليات :األثرية المصادر التاريخية األدبية و -

 مستجدة 

  مناهج ومدارس :الوطنيكتابة التاريخ  -

 الرقمنة التاريخ و -
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واالجتماعيةالعلو م االنسانية   

 التاريخ

الجتماع و االنثروبولوجياعلم ا  

 االعالم و االتصال

 علوم االحصاء و التخطيط و الديموغرافية  

 علوم التسيير و االقتصاد

     واإلدارية العلوم السياسية

 علم النفس 
 

 

 

 

على مناطق الظل وتدعيا تهاسياسات التخطيط االقتصادية الوطنية   

  واالجتماعيالمنظور التاريخي  والمدينة فيجدلية العالقة بين الريف 

 -مشاريع التنمية الوطنية و أثرها  على المناطق المهمشة 

 

 التوزيع الجغرافي لمناطق الظل بالجزائر

 

عيات ظاهرة التهميش و مناطق الظل على الساحة السياسية و اتد

 االجتماعية بالوطن 

ة دراسات واقتراحات لسبل إدماج مناطق الظل في السياسات التنموي

 االقليمية و  الوطنية 

 
 

 
 

   
 
 

 X دراسة ظاهرة مناطق الظل بالجزائر 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  


