
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
نيابة العمادة المكلفة بالدراسات العليا والبحث العلمي والعالقات الخارجية

2019/2018اعادة  تسجيــل 
دكتوراه  علوم

علــم االجتمـــــــــاع: القسم

عنوان البحثاسم المشرفتاريخ اول تسجيلاالسم واللقبالرقم

-عنابة–دراسة ميدانية بمؤسسة سونلغاز –ثقافة المؤسسة  خروف حميد1999/1998فؤاد منصوري1

اتجاىات االساتدة  نحو تعريب التدريس الفروع العلمية بالجامعة الجزائرية  مراد زعيمي2004/2003كالعي الطاىر2
.دراسة ميدانية ببعض جامعات الجزائر–

.دراسة العوامل وبرامج المقاومة –ىجرة اإلطارات الجزائرية  نوار بولحبال مربوحة2006/2005زغداني ىنية3

.ظاىرة عمل األطفال وانعكاساتها االجتماعية والتربوية  نصيب نعيمة2006/2005عبد العزيز صالي4

بوقصاص عبد الحميد/د,ا2007/2006كريمة بومنجل5
دراسة ميدانية  ببنك البركة –الدور االجتماعي للبنوك في التنمية المحلية 

.عنابة  –319 الوكالة cnep و404الجزائري الوكالة 

.مدينة عنابة انمودجا–الحياة االجتماعية والحضرية للمدينة العتيقة في الجزائر ساقور عبد اهلل/د,ا2007/2006سعدان رابح6

بوبعيو حكيمة/ د2008/2007درفول نفيسة7
دراسة لعينة من الحاالت –العنف االسري وعالقتو باالدمان على المخدرات 

الشرق الجزائري نمودجا

دور السجن في الحد من ظاىرة الجريمة عند المرأةشوية سيف االسالم/د.أ2008/2007قيطوني امال8

بوقصاص عبد الحميد/د,ا2008/2007مرنيش اونيسة9
دراسة ميدانية بمدينة –مساىمة الشرطة النسوية الجوارية في تغيير ثقافة المجتمع 

-عنابة

  مراد زعيمي2008/2007رواينية أحمد10
المؤسسة العمومية الجزائرية –الفعل التنظيمي وإشكالية تأسيس ىوية تنظيمية 

-نموذجا

  مراد زعيمي2008/2007بوطرفة جميلة11
ظاىرة العنف في العالقات االجتماعية في األسرة الجزائرية –البعد الديني 

.دراسة ميدانية بمدينة عنابة–

الشباب الجزائري وإشكالية تأسيس ىوية من أجل مقاربة سوسيولوجيةمعمر داود/ د.أ2008/2007بوقنس عبد النور12

  مراد زعيمي2008/2007سمير يونس13
دراسة ميدانية في والية –واقع البيئة االجتماعية المحيطة بالعائدين إلى االنحراف 

.عنابة

بوقصاص عبد الحميد/د,ا2008/2007وسيلة مناعي14
دراسة – الجزائر نمودجا – واقع تنمية الموارد البشرية في المجتمعات النامية 

ميدانية على مؤسسة سونلغاز بواليتي عنابة وقالمة



اسماعيل قير ة/د.أ2008/2007دوادي حسين15
دور العدالة التنظيمية في تنمية الوالء التنظيمي مؤسسة اتصاالت الجزائر بعنابة 

نمودجا

بوخريسة بوبكر/ د.أ2008/2007عرقوب كمال16
وإشكالية التحكم في المقدس الديني داخل  (الرسمية )المؤسسة الدينية 

المجتمع الجزائري

معمر داود/ د.أ2008/2007بوغارب سفيان17
المشاركة المنظمة لهامشي المناطق الحضرية المتخلفة في مشاريع التنمية 

دراسة حالة جمعيات المجتمع المدني بمدينة عنابة–المحلية 

سعدي وحيدة/د2008/2007غضبان خمسة18
والية عنابة –استراتيجيات الفاعلين االجتماعيين في اإلدارة المحلية الجزائرية 

-نمودجا

مقاربة سوسيولوجية–الجامعة الجزائرية وإشكالية إنتاج المعرفة بوخريسة بوبكر/ د.أ2008/2007بوساحة نجاة19

بوخريسة بوبكر/ د.أ2008/2007ثاليجية نورة20
دراسة –برامج السكن االجتماعي التساىمي ودور االدارة المحلية في تقويمها 

.ميدانية بوالية سوق أىراس

االسرة و الصحة العقلية في الجزائر دراسة تكفل االسرة بالمنفصمإبراىيم بلعادي/د,ا2009/2008سريدي محمد منصف21

شوية سيف االسالم/د.أ2010/2009برينيس عبد الكريم22
فعالية األداء الوظيفي في المؤسسة االقتصادية دراسة مقارنة بين مؤسسة فرتيال 

.عنابة ومؤسسة سونلغاز للكهرباء والغاز الطارف

جاللي عبد الرزاق/د,ا2010/2009حفصي سمية23
نظام الحوافزوعالقتو بسياسة تسيير الموارد البشرية في المؤسسة الصناعية 

.   بسكيكدة GL1/kالبترولية     

.دور الجمعيات البيئية في مواجهة مشكالت التلوث البيئي بعنابة جفال عبد الحميد2010/2009خروبي فريدة24

سموك علي/ د,ا2010/2009زعبالة ليندة25
إشكالية تثمين الموارد البشرية في الجماعات المحلية وانعكاساتها على الفعل 

.التنموي المحلي لوالية عنابة

قرفي عبد الحميد/د,ا2010/2009سامية معاوي26
دراسة حالة بالمؤسسة – الثقافة التنظيمية وعالقتها بالثقافة الفرعية المجتمعية 

.المينائية لسكيكدة 



مراكزمدينتي عنابة و سكيكدة-دورمراكز العجزة في رعايةالمسنيناسماعيل قير ة/د.أ2010/2009شرشاري نبيلة27

سعيدي فريدة/ د2010/2009عقاب سهام28
دراسة –العنف المؤسسي وإشكالية السلطة في المؤسسة االقتصادية الجزائرية 

.ميدانية بسونلغاز

.تفويض السلطة وفعالية اتخاذ القرار بمصنع الحجار بعنابة اسماعيل قير ة/د.أ2010/2009فوزية بوقطف29

اسماعيل قير ة/د.أ2010/2009كنز لبنى30
- (المفهوم والممارسة)المسؤولية االجتماعية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية 

دراسة ميدانية في مؤسسة سونطراك سكيكدة

التأخر الدراسي ببعض مدارس قالمة أسبابو وطرق عالجوإبراىيم بلعادي/د,ا2010/2009ليلى محمدي31

بوالشرش نور الدين2010/2009محامدية ايمان32
إدارة الموارد البشرية وتسيير الكفاءات في المؤسسة الجزائرية مركب تمييع الغاز 

. بسكيكدةGLA/Kالطبيعي 

  مراد زعيمي2010/2009محمد بن رتام33
بمركب المجارف .- االستثمار في التدريب وعالقتو بترشيد سلوك العاملين 

.قسنطينة : والرافعات بعين السمارة 

دراسة ميدانية بوالية قالمة-التنظيمات االقتصادية و اثرىا على التنمية جفال عبد الحميد2010/2009مخلوف محمد العربي34

بوبعيو حكيمة/ د2011/2010تومي بوبكر35
دراسة حاالت / عوامل ظاىرة الجريمة والسلوك اإلجرامي في المجتمع الجزائري

إعادة التربية بعنابة وبوزعرورة وإعادة التأىيل بالبوني: بالمؤسسات العقابية

شوية سيف االسالم/د.أ2011/2010سراي عبد الوىاب36
التعلم التنظيمي ودوره في فعالية القيادة اإلدارية والبيداغوجية في الجامعة 

جامعة باجي مختار عنابة أنموذجا/ الجزائرية

جاللي عبد الرزاق/د,ا2011/2010عيساوي الساسي37
دراسة ميدانية بمركب أرسلور ميتال الحجار / االتصال وانتماء العاملين للمؤسسة

عنابة

دراسة ميدانية بالشركة / رىانات وتحديات: المؤسسة الجزائرية ونظام الجودةجاللي عبد الرزاق/د,ا2011/2010خطابي سعد38
الوطنية للبتروكيمياء سكيكدة

شوية سيف االسالم/د.أ2011/2010مقنين صالح39
مقررات التربية اإلسالمية في مرحلة التعليم المتوسط والثانوي وأثرىا في تنمية قيم 

اقتراح نموذج لتحسين مقرر التربية اإلسالمية لتالميذ التعليم / التنشئة االجتماعية
المتوسط والثانوي للمدرسة الجزائرية

دعبد الحكيم بوىروم,ا2011/2010طيار ليلى40
دراسة / استراتيجيات العالقات العامة داخل المؤسسة االقتصادية الجزائرية

ميدانية بمؤسسة اقتصادية



حسان مراني,د2011/2010موىوب كلثوم41
االنعكاسات الثقافية والسوسيو تنظيمية لألنترنت على اإلطارات العامة بالمؤسسة 

االقتصادية في المجتمع الجزائري

اآلثار التربوية والتعليمية الستخدام تكنولوجيا التعليم في الجزائرحسان مراني,د2011/2010عجيمي نورة42



شوية سيف االسالم/د.أ2011/2010زيدي إلهام43
دراسة ميدانية / دور تنمية الموارد البشرية في دعم التعلم التنظيمي للمؤسسة

اقتراح نموذج فعال للتعلم التنظيمي- بمؤسسة اقتصادية جزائرية 

 موسى لحرش2011/2010جميل فاطمة الزىراء44
دراسة حالة الجمعيات / دور المجتمع المدني في نشر الثقافة البيئية والصحية

الناشطة بالحقل البيئي والصحي بوالية عنابة

عوامل تشرد األطفال في الجزائر واالنعكاسات الصحيةدأنيسة عسوس,ا2011/2010ورناني فوزية45

بوالشرش نور الدين2011/2010العيادي مريم46
مركب تمييع الغاز الطبيعي / نظام الحوافز وأثره على أداء الموارد البشرية

GL1/Kبسكيكدة نموذجا  

دعبد الحكيم بوىروم,ا2012/2011عبادلية احمد47
دور االسرة في تنشئة االبناء على قيم التنمية االجتماعية دراسة ميدانية بمدينة 

تبسة

مقاربة البحوث االجتماعية للواقع الجزائري تحليل لمضمون رسائل الدكتوراهجاللي عبد الرزاق/د,ا2012/2011بن دار نسمة48

جاللي عبد الرزاق/د,ا2012/2011منصر عز الدين49
التغيير االجتماعي في المجتمعات التقليدية  مقاربة سوسيولوجية لمدينة الشريعة 

والية تبسة

مناجلية الهذبة2012/2011حداد نصر الدين50
استرتيجية محو االمية في المجتمع الجزائري مقاربة سوسيولوجية للبرامج و 

االداء والية تبسة نمودجا

اشكالية  التربية والتنمية  في النظام التربوي الجزائريمناجلية الهذبة2012/2011نصري ياسين51

دأنيسة عسوس,ا2012/2011عواسة ميمي52
دور المؤسسات التربوية في التكفل الصحي و االجتماعي بالطفل الكفيف دراسة 

ميدانية بواليات عنابة قالمة  قسنطينة

حسان مراني,د2012/2011عزوز مفيد53
الظاىرة البيروقراطية في المجتمع الجزائري في سوسيولوجيا الفعل االداري 

المحلي  والية عنابة نمودجا

انماط العمران واشكال الجريمة مدينة عنابة نمودجاجاللي عبد الرزاق/د,ا2012/2011تومي نسرين54

الثقافة البيئية في المدن الجزائرية مدينة قالمة نمودجابوبعيو حكيمة/ د2012/2011ساليمية نورة55

مناجلية الهذبة2012/2011بوقصير بهجة56
دور المؤسسة االقتصادية في التثقيف الصحي للعمال  دراسة ميدانية بمؤسسة 

ميناء عنابة



ثاتير وسائل االعالم و االتصال غلى العالقات االسرية دراسة ميدانية بمدينة قالمةدأنيسة عسوس,ا2012/2011ماضي فاطمة الزىراء57

مناجلية الهذبة2012/2011عيدودي شادية58
االسرة الجزائرية في ظل التحوالت المجتمعية دراسة ميدانية على عينة من االسرة 

الحضرية مدينة سوق اىراس نمودجا

زكية بوطبة/ د2012/2011بوعزيزي بداي59
مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المناطق الحضرية المختلفة  دراسة 

ميدانية بمدينة عنابة

 جفال عبد الحميد2012/2011وعلي يزيد60
تنمية الموارد البشرية بالقطاع الصحي العام في الجزائر دراسة ميدانية بالقطاع 

الصحي العام لوالية الطارف

دور المجتمع المدني في التنمية المحلية الحضرية بلدية عنابة نمودجادعبد الحكيم بوىروم,ا2012/2011غنجيو الساسي61

 محمد كريم فريحة2012/2011مليك لطيفة62
الفوارق االجتماعية الحضرية وعالقتها بعنف الفئات المهمشة المجال الحضري 

لوالية عنابة نمودجا

الفقر الحضري وعالقتو بالجرائم االخالقية المجال الحضري لوالية عنابة نمودجا محمد كريم فريحة2012/2011نزار مريم63

دأنيسة عسوس,ا2012/2011بوطرفة سهام64
تفشي ثقافة العنف وتاثيرىا على االسرة  الجزائرية دراسة ميدانية بجامعة البوني 

عنابة



 جفال عبد الحميد2012/2011فالي رمضان65
سياسة توظيف الموارد البشرية ودورىا في تحقيق استراتجية المؤسسة االقتصادية 

( swot)تحليل استراتيجي باستخدام نمودج المدخل البيئي 

العوامل الثقافية وتشكيل نمط التنمية في المجتمع المحليقرفي عبد الحميد/د,ا2013/2012سليم بوعزيز66

قرفي عبد الحميد/د,ا2013/2012سعيدة دوادي67
اشكالية التفاوت التنموي بين الواليات دراسة ميدانية مقارنة بين واليتي عنابة 

والطارف

انعكاسات التحفيز في بناء الثقافة التنظيمية داخل المؤسسة االقتصادية الجزائريةبن خليفة خديجة2013/2012مراد جمال68

السلوك االنحرافي في الوسط الجامعي دراسة ميدانية بجامعة تبسةجاللي عبد الرزاق/د,ا2013/2012قفاف خديجة69

 محمد كريم فريحة2013/2012محمد بن علي الزىرة70
دور ادارة الجودة الشاملة في تنمية الموارد البشرية دراسة ميدانية بمالمؤسسة 

المينائية  بسكيكدة

الفجوة بين االدارة المحلية والمحيط المجتمعي دراسة ميدانية ببلدية قالمةبن خليفة خديجة2013/2012حورية بوشدق71

ظاىرة العود في السجون الجزائرية في ظل السياسة العقابية الجديدة محمد كريم فريحة2013/2012خرشي مروان72

اتجاىات المدمنين نحو الطرقة المعتمدة لعالجهمجازية كيران2013/2012غوماري زعرة73

اتجاىات االساتذة نحو عملية التقويم التربوي في المدرسة الجزائريةحسان مراني,د2013/2012نار سالف74

بوقصاص عبد الحميد/د,ا2013/2012بوكرع المية75
اصالحات التعليم العالي واىداف التنمية في الجزائر دراسة ميدانية بجامعة عنابة 

وسكيكدة

 حامد خالد2013/2012أمينة بوعفان76
المناخ التنظيمي وفعالية العمال داخل المؤسسة دراسة ميدانية لعدد من 

المؤسسات

الفيس بوك وعالقتو بسلوكات العنف لدى مرتادي مقاىي االنترنيت حامد خالد2013/2012دغبوج وليد77

اثر عملية السجن على اتجاىات السجناء نحو القيم المجتمعيةمعمر داود/ د.أ2013/2012بوزغاية طارق78

معمر داود/ د.أ2013/2012حسناوي حيزية79
الجرائم االخالقيةللمراة في المجتمع االسباب واالثار والعالج دراسة ميدانية 

بمؤسسة اعادة التربسية تبسىة

الحضرية و أسلوب الحياةبوذراع أحمد2013/2012سقاي عمار80

الثقافة الصحية وانعكاساتها على سلوك االم العالجي البنائها محمد كريم فريحة2013/2012جابري دالل81

دور السياحة في تنمية المجتمع المحليبوطوطن محمد الصالح,  د2014/2013درابلية مروى82



حسان مراني,د2014/2013معافة رقية83
صراع االدوار لدى المراة العاملة و تاثيره على مشاركتها في التنمية االجتماعية 

دراسة ميدانية بجامعة الشيخ العربي التبسي تبسة

منجل جمال2014/2013عاللقة زىير84
الروابط القائمة بين محددات السلوك التنظيمي و تطوير المهارات القيادية في 

المنظمات الصناعية دراسة ميدانية مؤسسة ارسيلور ميتال تبسة

منجل جمال2014/2013جماد ليلى85
اشكالية التوجيو و المتابعة للكفاءات المهنية في سوق الشغل بالجزائر دراسة 

ميدانية باقليمي عنابة و الطارف

بوطوطن محمد الصالح,  د2014/2013عايد محمد86
اضطربات الوسط االسري و عالقتها بانحراف التلميذ المراىق دراسة ميدانية 

بثانويات مدينة تبسة

بوطوطن محمد الصالح,  د2014/2013بوزيان خير الدين87
دور المسجد في مواجهة االنحراف في المجتمع الجزائري دراسة ميدانية 

بمساجد والية تبسة



القيم التنظيمية و االداء الوظيفي بالجامعة الجزائرية دراسة ميدانية بجامعة عنابةبوطوطن محمد الصالح,  د2014/2013بوقرة ايناس88

منجل جمال2014/2013طرفاية شادية89
مساىمة المؤسسة التعليمية في التثقيف الصحي لدى تالميذ الطور المتوسط 

دراسة ميدانية في بعض متوسطات والية الطارف

بوطوطن محمد الصالح,  د2014/2013ساكر عمار90
معالم اولية لسوسيولوجيا التعليم العالي في الجزائر مقاربة سوسيولوجية لظاىرتي 
النجاح و الفشل الدراسي لدى الطلبة الجامعيين لدراسة ميدانية في جامعة باجي 
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