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

2019 إلى 2008إحصائيـــــات المناقشـــات من 
دكــتـــــــــــــــــــوراه و دكتوراه الطور الثالث 

تاريخ المناقشةاألستاذ المشرفالشعبةعنوان األطروحةاالسم واللقبالرقم

اوىايبية فتيحة1
دور االتصال الجمعوي في ترسيخ قيم المواطنة في ظل الحاكمية ـ دراسة حالة الجمعية 

الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث
06/03/2008بوبنيدر نصيرةإعالم و اتصال

01/07/2008بوجالل عبد اللـوإعالم و اتصال2006 ـ 1985االتصال التنظيمي و مسار التغير داخل المنشأة الجزائرية بن زروق جمال2

نواري آمــال3
القيم االجتماعية و الثقافة في برامج األطفال في القناة الوطنية ـ دراسة تحليلية لعينة من 

الرسوم المتحركة
03/03/2009بوبنيدر نصيرةإعالم و اتصال

11/03/2010زعيمي مرادإعالم و اتصالاإلشهار في زمن العولمة ـ تحليل محتوى األفالم اإلشهاريةعراب عبد الغني4

سطوطاح سميرة5
اإلشهار و الطفل ـ دراسة تحليلية لألنماط االتصالية داخل المؤسسة من خالل الومضة 

اإلشهارية و تأثيرىا على السلوك االستهالكي للطفل
16/03/2010بوبنيدر نصيرةإعالم و اتصال

 ـ بوقطة فؤاد 1مشرف إعالم و اتصالدور الصحافة المستقلة في ترسيخ الديمقراطية في الجزائرغروبة دليلة6
 ـ شنيقي أحمد2مشرف 

14/07/2010

بولوداني سهام7
اإلعالن التجاري المقدم في التلفزيون الجزائري و عالقتو بالجمهور ـ دراسة تحليلية و 

ميدانية بمدينة عنابة
09/03/2011بوجالل عبد اللـوإعالم و اتصال

17/11/2011سعدي وحيدةإعالم و اتصالاإلذاعة المحلية و دورىا في التنمية ـ دراسة ميدانية إلذاعة األوراس بوالية باتنةحمدوش ىدى8

01/07/2012بوقطة فؤادإعالم و اتصالسعيدون ليليا9

31/07/2012زعيمي مرادإعالم و اتصالصوالحية الزىرة10

ــال:                                             القسم ــوم اإلعــالم واالتصــ علـ



08/11/1012رحال سليمانإعالم و اتصالنمامشة رابح11

16/02/2013بوقطة فؤادإعالم و اتصالفضلة مصطفى12

08/02/2014زعيمي مرادإعالم و اتصالخشة احسن13

01/03/2014بوبنيدر نصيرةإعالم و اتصالخلفالوي شمس ضيات14

بلخيري رضوان15
الدالالت السيمائية للصورة السينمائية دراسة تحليلية سيميولوجية لصورة العرب و المسلمين 

في السينما االمريكية
22/06/2014اوىايبية فتيحةإعالم و اتصال

01/07/2014دلية فضيلإعالم و اتصالالرسوم المتحركة في الفضائيات العربية و جمهورىا في الجزائر دراسة تحليلة و ميدانيةدراحي السعيد16

18/12/2014بوجالل عبد اللـوإعالم و اتصالجنح الصحافة في الجزائر و في فرنسا دراسة مقارنةبوشوشة حميد17

احمان لبنى18
الحاكمية التفاعلية و التغير االجتماعي فحص العالقة االتصالية لشباب مدينة عنابة بالفاعلين 

المحليين
06/06/2015بوقطة فؤادإعالم و اتصال

عابدي الدمية19
االتصال االسري في ظل التكنولوجيات الحديثة لالعالم و االتصال دراسة ميدانية لعينة من 

االسر الجزائرية
17/06/2015سعدي وحيدةإعالم و اتصال

فركوس نظيرة20
دور االتصال في تجسيد المسؤولية االجتماعية للمؤسسة شركة توزيع الكهرباء و الغاز  شرق 

مديرية التوزيع سيبوس عنابة انمودجا
31/10/2015سعدي وحيدةإعالم و اتصال

قرناني ياسين21
استخدام الشباب الجزائري المراىق لتكنولوجيا االعالم و االتصال الحديثة في ضوء النظرية 

القيمية دراسة ميدانية على عينة من الشباب الثانوي و مواقع التواصل االجتماعي
11/11/2015عباسي بصلي فضةإعالم و اتصال

بوزيان عبد الغني22
دور االعالم المحلي في ترسيخ الثقافات الفرعية لدىالشباب الجزائري دراسة تحليلية لعينة 

من برامج اذاعة تبسة المحلية انموذجا
29/11/2015عباسي بصلي فضةإعالم و اتصال

قنشوبة عبد الرحمان23
التنمية االقتصادية و االجتماعية في مضامين الصحافة الجزائرية تحليل مضمون صحيفتي 

elwatanالشروق اليومي و 
20/01/2016العيفة جمالإعالم و اتصال

ايت طالب نورة24
السلوك االتصالي و ترسيخ قيم المواطنة التنظيمية دراسة ميدانية بمؤسسة اتصاالت الجزائر 

عنابة
14/05/2016اوىايبية فتيحةإعالم و اتصال



غالب صليحة25
محاولة ادماج االشهار االلكتروني في االستراتيجية االتصالية للمؤسسة دراسة ميدانية 

بمؤسسة عمر بن عمر النتاج العجائن الغدائية
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
23/05/2016زاوي  حسين

04/06/2016سطوطاح سميرةإعالم و اتصالالتجديد االلكتروني و التعلم التنظيمي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرروابحية مريم26

كحيط ايمان27
ممارسة التدقيق و اشكالية تحقيق الجودة بالجامعة  دراسة ميدانية بكلية االداب و العلوم 

االنسانية جامعة باجي مختار عنابة
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
16/06/2016فريحة محمد كريم

عين سوية ليليا28
اشكالية ادماج التجديد في المؤسسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية دراسة ميدانية 

بمؤسسة انفاميديس
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
16/06/2016زاوي  حسين

الخطر المعلوماتي في المؤسسة دراسة ميدانية بمؤسسة اتصالت الجزائر عنابةبوقرة سامية29
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
20/06/2016زاوي  حسين

عرامة كريمة30
دور برامج االطفال التلفزيونية في تنمية التفكير االبداعي لدى اطفال ما قبل المدرسة دراسة 

تحليلية و ميدانية
10/07/2016سعدي وحيدةإعالم و اتصال

10/07/2016العيفة جمالإعالم و اتصالادارة الجودة الشاملة في المؤسسات االعالمية دراسة حالة قناة نسمة الفضائيةفقيري ليلى31

18/07/2016اوىايبية فتيحةإعالم و اتصالدراسة تحليلية للتشريعات االعالمية في الجزائر بعد االستقاللسالت محمد الطيب32

االتصال البيئي و تفعيل التربية البيئية المعهد الوطني للتكوينات البيئية لوالية عنابة انمودجامسعودان نسمة33
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
28/07/2016غروبة دليلة

18/05/2017بوبنيدر نصيرةإعالم و اتصالدراسة ميدانية و تحليلية-مساىمة الصحف الوطنية في بناء مفهوم المواطنة لدى االفراد عون طالل34

بن عون منى35
الشبكات االجتماعية و تفعيل المشاركة السياسية لدى الشباب الجزائري دراسة تحليلية 

ميدانية لعينة من الشباب الجامعي جامعة تبسة نمودجا
24/05/2017سطوطاح سميرةإعالم و اتصال

االتصال االلتزامي و تغيير السلوك البيئي دراسة تطبيقية على فرز النفايات في بلدية الخروبالزبير حمود36
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
25/05/2017رحال سليمان

25/05/2017رحال سليمانإعالم و اتصالاالتصال و حاكمية االقليم دراسة اليات دعم الديمقراطية المحلية بالجزائرعيوني نجم الدين37



ممارسة المرافقة داخل المؤسسة الجزائرية دراسة حالة مؤسسة سونلغاز مديرية سوق اىراسعلوي اميرة38
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
11/06/2017غروبة دليلة

ممارسة اليقظة العلمية في الجامعة الجزائرية دراسة ميدانية بجامعة باجي مختار عنابةرجيمي صفية39
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
11/06/2017رحال سليمان

اسهامات االتصال في تجسيد المسؤولية البيئية دراسة ميدانية فريتال عنابةشرفة اسماء40
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
29/06/2017صوالحية الزىرة

االتصال الجواري و دوره في التهيئة الحضرية للمدن دراسة ميدانية بمدينة قالمةمكي ام السعد41
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
29/06/2017عراب عبد الغني

02/07/2017اوىايبية فتيحةإعالم و اتصالاالرىاب في الفيلم االمريكي دراسة تحليلة لعينة من االفالم السينمائية االمريكيةسردوك علي42

االتصال بين ثقافي و التنشئة التنظيمية دراسة ميدانية بمؤسسة فريتال عنابةشافعي غنية43
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
04/07/2017سطوطاح سميرة

الطيب البار44
البرامج الحوارية السياسية في الفضائيات العربية و تشكيل الفضاء العمومي الجزائري دراسة 

تحليلية ميدانية
06/07/2017العيفة جمالإعالم و اتصال

10/07/2017بوبنيدر نصيرةإعالم و اتصالمجتمع المعلومات دراسة نسقية جامعة عنابة انمودجاعبيدي فاطمة الزىرة45

كرفوح ليلى46
دور المرافقةفي ترسيخ ثقافة المقاولتية لدى الشباب المقاول دراسة ميدانية بوالية سوق 

اىراس
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
11/07/2017عراب عبد الغني

12/07/2017سعدي وحيدةإعالم و اتصالتنمية اللغة العربية من خالل لغة االعالم في الفضائيات الجزائرية دراسة في مضمون و التلقيبدبودي سهام47

18/07/2017رحال سليمانإعالم و اتصالتسويق المشروع المقاوالتي للمؤسسات حديثة النشاة في الجزائربن زرارة امينة48

يخلف لمياء49
المواءمة االستراتيجيية الستخدمات االنترنت في المؤسسة لتحسين االداء دراسة حالة شركة 

اليانس للتامينات
24/09/2017عراب عبد الغنيإعالم و اتصال

14/01/2018عراب عبد الغنيإعالم و اتصالالتنمية الميتدامة في الصحافة المكتوبة الجزائريةبوعزبز زىير50

غروبة سلمى51
تاثير مواقع التواصل االجتماعي على الممارسة االعالمية للقنوات التلفزيونية دراسة تحليلية 

لقناة الشروق تيفي
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
10/02/2018سطوطاح سميرة

15/03/2018بوضرسة العلميإعالم و اتصالواقع االعالم الثقافي في الجزائر دراسة تحليلية لعينة من الجرائد اليوميةعقبة سعيدة52

بابوري عبد الكريم53
المواقع الصحفية الجزائرية على شبكة االنترنيت دراسة في التقنيات المستحدثة و 

االستخدمات
22/03/2018بن جديد عبد الحقإعالم و اتصال

بن طراد وفاء54
الهوية الثقافية في عينة من البرامج الثقافية في القنوات الفضائية الجزائرية دراسة تحليلة و 

ميدانية
22/03/2018بوبنيدر نصيرةإعالم و اتصال

عالق عبد الصمد55
االتصال االشهاري لالدوية بين منطق السوق و سياسة الصحة العمومية دراسة حالة االدوية 

الجنسية في الجزائر
22/04/2018رحال سليمانإعالم و اتصال

عوالمية محمد56
غياب حاسة البصر و السلوك االتصالي في العالقة البيداغوجية دراسة حالة االساتذة 

المكفوفين في الجزائر
23/04/2018عباسي بصلي فضةإعالم و اتصال

30/04/2018عباسي بصلي فضةإعالم و اتصالاالثار التنموية اللستخدمات تكنولوجيات االتصال و االعالم في المقاولة النسائية المحليةبوقدرة امال57

بوسعدية مسعود58
المعالجة الصحفية لظاىرة العنف في المجتمع الجزائري و انعكاساتها على استقراره دراسة 

من الجرائد اليومية
02/05/2018عباسي بصلي فضةإعالم و اتصال

بوشيخ حسينة59
الواقع المهني و اثره على الممارسة االعالمية للقائم باالتصال دراسة ميدانية للصحافة 

اليومية المكتوبة الخاصة في الجزائر
08/05/2018عباسي بصلي فضةإعالم و اتصال



قدة حمزة60
االتصال االلكتروني و تسيير العالقة مع الزبون في المؤسسات الصحفية دراسة تحليلية على 

عينة من المواقع الشروق اون الين الخبر النهار اونالين البالد
13/05/2018بن جديد عبد الحقإعالم و اتصال

زرنيز فتحي61
مساىمة ادارة المعرفة في تحسين االداء التنظيمي دراسة ميدانية بمؤسسة الجزائرية للمياه 

وحدة الطارف
14/05/2018بوبنيدر نصيرةإعالم و اتصال

عكوباش ىشام62
صورة الطفل في االشهار التلفزيوني دراسة سيميولوجية لعينة من الومضات االشهارية بقناتي 

mbc3 و  spacetoon
16/05/2018سعدي وحيدةإعالم و اتصال

قاسمي فاطمة الزىراء63
مهارات االتصال لدى اساتذة اللغة الفرنسية و تفاعل المتعلمين داخل القسم دراسة ميدانية 

لعينة من اساتذة المرحلة التعليمية المتوسطة بوالية عنابة
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
24/05/2018صوالحية الزىرة

عباينبة امال64
العالقات العامة و ترقية السياحة في الجزائر دراسة ميدانية بوكاالت السياحة و االسفار في 

واليات عنابة قالمة الطارف
03/06/2018بن جديد عبد الحقإعالم و اتصال

2008/2015االتصال السياحي في المخيال الجمعي في ضوء االسترتيجية السياحية بالطة مريم65
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
13/06/2018صوالحية الزىرة

بوعكاز فريدة66
الممارسة الصحفية  في ظل االعالم الجديد دراسة ميدانية على عينة من الصحفيين 

الجزائريين
15/07/2018العيفة جمالإعالم و اتصال

شابي سناء67
اشكالية ادماج الذكاء االقتصادي ضمن استرتيجية المؤسسة االقتصادية في الجزائر دراسة  

لعينة من مؤسسات صناعية المصبرات الغذائية
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
25/07/2018زاوي  حسين

بن طراد كريمة68
ملمح المراة القائدة في المؤسسة االعالمية الجزائرية دراسة لعينة من مديرات االذاعات 

المحلية الوطنية
االتصال و استرتيجيات 

التجديد
23/07/2018صوالحية الزىرة

26/09/2018بوبنيدر نصيرةإعالم و اتصالاستخدام الطفل في االشهار التلفزيوني و انعكاساتو على الخيارات لالسرة الجزائريةمنماني نادية69

مهشي نسمة70
  لتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية دراسة ميدانية crmادارة عالقة الزبائن 

بمؤسسة اتصاالت الجزائر للهاتف النقال موبيليس  عنابة
02/12/2018عراب عبد الغنيإعالم و اتصال

بوعبد اهلل ىدى71
تكنولوجيا االتصال و المعلومات في ظل التغير االجتماعي دراسة ميدانية الستخدمات 

الهاتف الذكي لعينة من طلبة جامعة باجي مختار عنابة
27/12/2018بوبنيدر نصيرةإعالم و اتصال


