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En cours 
 

01/01/2018 
 

H04L01UN230120180004  المغة الفرنسيةعمم 
 

- رجيمي سامي-  أوهايبية بالل–سهيمي اليامنة 
 معمري حسينة

 
قاضي كسوري . د .أ

 لطيفة

Littéracies Universitaires et Dispositifs 
Innovants (LUDI) 

 
01 

En cours 01/01/2018  
H04L01UN230120180005 

 المغة الفرنسيةعمم 
العموي بندي عبد - هامل أميرة - مركب مفيدة

 اهلل زبيدة
 خــباب عــقيمة.د.أ

Dispositifs de remédiation et 
élaboration d’outils d’aide à 
l’apprentissage de la lecture/écriture 
en classe de FLE, et contexte 
scolaire algérien. 

 
 

02 

En cours 01/01/2018  
H04L01UN230120180002  المغة الفرنسيةعمم 

  آيت عمار مزيان وردية –صديقي زينب - 
 – تودارت نادية – بن عثمان أشراف سامية –

 فيتايسة صبرينة
 معارفية نبيمة.د.أ

Agir professoral et pratiques 
innovantes et contexte plurilingue : 
du primaire à l’université. 

 
03 

En cours 01/01/2018  
H04L01UN230120180001 

 المغة الفرنسيةعمم 
-  شريط أمينة– قدة نسمة –عوادي صادق 

  مشري المية–حازورلي إيمان 
 صويمح سميرة.د.أ

 
Discours et Ecritures Littéraire 

04 

En cours 01/01/2018  
H02L01UN230120180006 

 المغة إلنجميزيةعمم 
- رحموني سعاد- داللي رحيل- بوترعة بشرى

 براهيمي سارة
معاوي حسين. د.أ  History, Trauma and Resistance and 

the Black Atlantic Narratives. 
05 

En cours 01/01/2018  
H02L01UN230120180004 

 عمم المغة إلنجميزية
صالح صالح - روباش رجاءأمينة- بوموس مفيدة

 صنصري إنصاف- نعيمة
بن عابد فمة. د.أ  Literature and Medicine. Nurturing 

Clinical Empathy and Holistic Care. 
06 

En cours 01/01/2018  
H02L01UN230120180003 عمم المغة إلنجميزية 

- شبال مريم- سماش عائشة بية- بمور ليمى
 عتيق زينب- ديب هاجر

بورقبي صالح. د.أ  
The Cultural Clash in the Arab 
Anglophone Fiction: A Postcolonial 
Perspective. 

07 



En cours 01/01/2018  
H02L01UN230120180002 عمم المغة إلنجميزية 

عبد الرحمان – عمي زوي محفوظ - قريمي مريم
 لكحل نبيل- ربيع

مانع محمد .د.أ  
New Scopes of American and Brish 
Interest: Algeria as the Bastion of 
North Africa Since 1999 

08 

En cours 01/01/2018  
H02L01UN230120180005 

قرين نادية.د.أ مكابرو صميحة- شمغوم أحالم- بوعالقة مريم عمم المغة إلنجميزية  EFL in the digital Era: Strategic ICT’s 
Use to Develop Students’ Skills 

09 

En cours 01/01/2018  
H02L01UN230120180001  غوار نسرين.د.أ  ظوافر إيمان–العقون أمينة -  المغة إلنجميزيةعمم  

Investigating the Use of ICTS in 
Reading and Writing Skills: EFL 
Teachers and Students Perspectives. 

10 
 

En cours 01/01/2018  
I02N01UN230120180004 

عموم اإلعالم و 
 اإلتصال

بوجفجوف -حازم رشيدة- الزهراء/عبيدي فا- 
 زهرة

 صبيحي وفاء-  جمال غنية-
سعدي وحيدة.د.أ  

مساهمة اإلعالم في تنمية قطاع السياحة في 
 دراسة حالة اإلعالم –الجزائر ما بعد البترول 

.السياحي في مدينة عنابة  

 
11 

En cours 01/01/2018  
L00L03UN230120180001 

عموم اإلعالم و 
 اإلتصال

  عثامنية عبد القادر–عيوني نجم الدين - 
 بولقنافد أمينة- 

صوالحية الزهرة.د.أ  
الوقاية و التحسيس )حمالت االتصال العمومي 

.(بمخاطر حوادث المرور  
12 

En cours 01/01/2018  
I02N01UN230120180001 

عموم اإلعالم و 
 اإلتصال

- الزهراء/عزيزي فا- خمفالوي شمس ضيات- 
 غالب نادية- عثماني كريمة- عياري نادية

دأوهايبية فتيحة.أ  اإلتصال و البيئة 
13 

En cours 01/01/2018  
I02N01UN230120180005 

عموم اإلعالم و 
 اإلتصال

بوشربط – بوشارب مريم - يخمف لمياء- 
 - خذيجة

مومن المية.د.أ  اإلتصال المسؤول لممنظمات 
14 

En cours 01/01/2018  
L00L03UN230120180001 

"مائة ليمة و ليمة" تداخل األنواع األدبية في كتاب  قفصي فوزية.د.أ  لقصير عريفة– بوقدح سعيدة –جدي نعيمة - المغة العربية و آدابها  
15 

En cours 01/01/2018  
I05L02UN230120180002 

 عمم اإلجتماع
سالمي – رماش صبرينة – بمصوار سهيمة - 

 ترشون هناء– بالسة هشام – محمد عمي 
معمر داود.د.أ  

 العنف األسري ضد المرأة في المجتمع الجزائري
-عنابة–   

16 

 
En cours 

 
01/01/2016  

 
L01L01UN230120150004 

 
 المغة العربية و آدابها

 
قديري لبنى  -   شمبي عبد الكريم-

 بوهالي سارة -

 

 بممقنعي عمر.أ
 

 الشعري في الرواية المغاربية المعاصرة
 
17 

 
En cours  

 
01/01/2016  

 
I02N01UN230120150002 

 
عموم اإلعالم و 

 اإلتصال

 
هاجر لعروسي  - الواهم مصباح مريم-

 بوعكاز فريدة -
 

 

 العيفة جمال.أ
 
 الصناعات الثقافية في الجزائر

 
18 



 

 

 

 

 

 

En cours 
 
01/01/2016  

 
I05L02UN230120150001 

 
 عمم اإلجتماع

 
سيدي دريس عمار    -زيتوني عائشة بية-

 بوعطيط فايزة -

 
 بو الشرش نور الدين.أ

 
 واقع الخدمة الصحية في المؤسسة اإلستشفائية

19 

 

En cours 
 
01/01/2016  

 
I05L02UN230120150003 

 
 عمم اإلجتماع

 
 قاسمي وفاء- تريكي حسان - عرقوب كمال-

 جديمي سعدية -

 
 سعدون يوسف.أ

التحميل السوسيولوجي لمثقافة الصحية في الوسط 
 -دراسة نظرية و ميدانية.- الريفي الجزائري

20 

En cours  
01/01/2016  

 
I05L03UN230120150002 

 
 

 عمم النفس

 
 بوالميف أمال   -   بن عياش حورية-

 خميفي حميمة -

 
 كربوش رمضان.أ

إشكالية النضج المهني لدى قطاع التكوين بوالية عنابة 
 المتربصين و مدى استجابته لمطمب اإلقتصادي

21 

En cours  
 
01/01/2016  

 
 

I05L03UN230120150003 

 
 عمم النفس

 
 بوحارة هناء-   خروف حياة -   بمهي حسينة-

 بولهواش عمر -

 
 لعريط بشير.أ

دراسة تشخيصية لمصادر و مؤشرات التنافر بين 
 البحث األكاديمي في عمم النفس و منظمات العمل

22 

 

 

En cours  
 

 

 
01/01/2016  

 
H04L01UN230120150005 

 
 المغة الفرنسية

 
 قشي خديجة-  حمدي هدى - معافة أمال-

 ورتسي سمير-    قرماط فطيمة -

 

 شنيقي أحمد.أ
 

- L’espace-temps dans la 
représentation littéraire et 
artistique du Maghreb 

23 

 

En cours  
 

 
01/01/2016  

 
J00L02UN230120150001 

 

 
التربية البدنية و 

 الرياضية

 
 لزرق بومدين-   كريبعة فريد -  زاوي عمي-

 
 بن شيخ يوسف.أ

 
 الموروث الشعبي في المسرح الجزائري

24 


