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

2019 إلى 2008إحصائيـــــات المناقشـــات من 
دكــتــــــوراه و دكتوراه الطور الثالث 

تاريخ المناقشةاألستاذ المشرفالشعبةعنوان األطروحةاالسم واللقبالرقم

01/04/2008قيرة اسماعيلعلم االجتماع السياسيالمجتمع الجزائري المعاصر انساق القيمة في تمفصلها مع أنساق التوجيوفياللي عبد السالم1

10/04/2008نوار بولحبال مربوحةعلم اجتماع التربيةصورة المخدرات لدى الشباب واندماجهم في الوسط االجتماعيصيد الطيب2

28/05/2008مختار محي الدينالمؤسسات االجتماعيةدراسة حالة الجزائر:سياسة التشغيل ورىانات العولمةدبيش فاتح3

29/06/2008شوية سيف اإلسالمالمؤسسات االجتماعيةالعالقات العامة في المؤسسة الجزائرية وتطبيقات المفاىيم السوسيوسكولوجية للتسويقفريحة محمد كريم4

منجل جمال5
دراسة :الوضعية الوقائية األمنية الصناعية بالمؤسسة الجزائرية في ظل التحوالت السوسيواقتصادية

ميدانية عن اتجاىات العمال نحو الوقاية األمنية بمصنع ميتال ستيل عنابة
30/06/2008ساقور عبداهللعلم اجتماع العمل

بروقي وسيلة6
االنوثة والذكورة في الموروث الشعبي الجزائري وتصورات سكان منطقة تبسة دراسة 

سوسيوأنتربولوجية
05/02/2009بوقصاص عبد الحميدعلم االجتماع الثقافي

17/06/2009نواربولحبال مربوحةعالقات العملتجربة االفراق في المؤسسة بروسيدار وواقع عالقات العمل بالمؤسسات المفرقةبودشيشة احمد7

07/07/2009نواربولحبال مربوحةعلم اجتماع التربيةتمثالت الفضاء في الوسط العنابي، مساىمة في تكثيف اختيار القرية الخيالية لروجي ميكيلليبلخلفي ىني نادية8

علـــم االجتـمــــاع:                                                       القسم



03/03/2010شوية سيف اإلسالماالنحراف والجريمةالعنف والسلم في المنظومة التربوية الجزائرية، العالقات التربوية والبرامج المدرسية نموذجابن دريدي فوزي9

زيتوني عائشة بية10
دراسة حالة بمؤسسات إعادة :أثر المعاملة األسرية في وقاية نزالء مؤسسات إعادة التربية من العود

قسنطينة-سطيف-قالمة-التربية بعنابة
علم اجتماع المؤسسات 

االجتماعية
10/03/2010نوار بولحبال مربوحة

11/03/2010زعيمي مرادعلم اجتماع العملالبعد اإلنساني للعالقات االجتماعية في المستشفى ابن سينا عنابةبراحيل فاطمة الزىراء11

08/04/2010نوار بولحبال مربوحةالمؤسسات االجتماعيةالمؤسسة التعليمية في الجزائر ومشكالت التربية إلى المواطنةبوزيان راضية12

سعيدي بشيش فريدة13
مدينة -دراسة ميدانية لبعض األسر الحضرية:األسرة الجزائرية والتحوالت االجتماعية االقتصادية

عنابة نموذجا
13/05/2010بوذراع أحمدالمؤسسات االجتماعية

30/06/2010قيرة اسماعيلالتنظيم والعملعالقات العمل في المؤسسة الجزائرية دراسة سوسيولوجية ألشكال الصراع في ظل الخوصصةقروي رفيق14

06/07/2010شوية سيف اإلسالماالنحراف والجريمةأنساق القيم وتصورات األحداث المنحرفين ألساليب التربية الوالديةبوفولة بوخميس15

14/11/2010عقون محسنالعمل والتنظيمواقع الحراك العمالي في فترة اإلصالحات في طل التحوالت االقتصاديةزرزوني جهيدة16

بن تروش عماد17
-دراسة ميدانية بمراكز قالمة:مراكز إعادة التربية ومشكلة اصالح األحداث المنحرفين في الجزائر

عين مليلة-قسنطينة
17/03/2011زعيمي مراداالنحراف والجريمة

14/04/2011بومهرة نورالدينعلم اجتماع التنميةتنمية الموارد البشريةبوسافل الطيب18

11/06/2011نوار بولحبال مربوحةاالنحراف والجريمةنظام السجون في الجزائر نظرة على عملية التأىيل كما خبرىا السجناءشريك مصطفى19

01/12/2011زعيمي مرادعالقات العملالواقع والطموحات: النخبة الصناعية الجزائريةشرفة الياس20

19/02/2012بوذراع أحمدعالقات العملجاىمي عبد العزيز21



15/03/2012سموك عليتنمية الموارد البشريةبوالشرش نور الدين22

23/06/2012بوقصاص عبد الحميدعلم االجتماع السياسيمناجلية الهذبة23

عالل رتيبة24
علم اجتماع المؤسسات 

االجتماعية
06/12/2012نوار بولحبال مربوحة

06/05/2013نوار بولحبال مربوحةعلم اجتماع الجريمةرويمل نوال25

18/04/2013بوخريسة بوبكرالثقافة و التحوالت البنيويةساسي سفيان26

25/01/2014بوقطة فؤادعالقات العملبوستيل زىيرة27

تريكي حسان28
ادارة االفراد و العالقات 

االنسانية
05/05/2014سعدون يوسف

15/07/2014بوطبة زكيةانتروبولوجياجفال نور الدين29

19/11/2014جفال عبد الحميدتنمية الموارد البشريةحديدان صبرينة30

15/01/2015جفال عبد الحميدصحة و مرضبولنوار الطيب31

22/01/2015نوار بولحبال مربوحةاالنحراف والجريمةالقيم االسرية لدى اطفال الشوارع دراسة ميدانية الطفال الشوارع بمدينة باتنةمزوز بركو32

19/03/2015زعيمي مرادثقافةجريمة تبيض االموال و دورىا في نشر الفساد في المجتمع الجزائريجواني سعاد33

بلوصوار سهيلة34
اليات الضبط االجتماعي و عالقتها بالوقاية من تعاطي المخدرات دراسة ميدانية بجامعة عنابة 

المركز الجامعي الطارف
08/06/2015زعيمي مراداالنحراف والجريمة



12/06/2015نوار بولحبال مربوحةاالنحراف والجريمةفعل القتل عند االحداث في الجزائر دراسة للعوامل و طرائق العالجحمودة طارق35



24/06/2015عمارة فاتحالصحةالتغيير االجتماعي و الطلب الصحي دراسة ميدانية بالمؤسسة العمومية للصحة الجواريةملياني نادية36

منصوري سميرة37
الشباب الجامعي و عصر المعلومات دراسة في المنظومة الثقافية للشباب الجامعي في ظل 

المعلوماتية دراسة ميدانية في جامعة قسنطينة
07/01/2016توىامي ابراىيمتنمية الموارد البشرية

عليوات سميحة38
واقع العغقوبة في المؤسسة التعليمية في الجزائر االسباب االشكال االثار دراسة ميدانية بمؤسسة 

تعليمية في مدينة عنابة
18/02/2016نوار بولحبال مربوحةالثقافة و التحوالت البنيوية

18/02/2016داود معمرادارة الموارد البشريةضغوط العمل و عالقتها بالوالء التنظيمي دراسة ميدانية بقطاع الصحة تبسةبخوش الصديق39

بريمة علي40
وضعية مخرجات التعليم الثانوي بسوق العمل االقليمي دراسة ميدانية بالمؤسسات الخدماتية 
باالقليم الشرقي في الجزائر  قالمة عنابة و قسنطينة المؤسسة العمومية االستشفائية نمودجا

سوسيلوجية الدينامكية 
االجتماعية و التنمية االقليمية

24/02/2016نوار بولحبال مربوحة

دراوات وحيد41
التسريح و المساعدات المهنية في صندوق التامين على البطالة بالجزائر دراسة ميدانية بمديرية 

عنابة الجهوية ووكاالتها الفرعية
03/03/2016دواد معمرعالقات العمل

13/03/2016بوقصاص عبد الحميدالثقافة و التحوالت البنيويةعطيل عواطف42

16/03/2016سموك عليالتنمية بالمشاركةالمجتمع المدني الجزائري و اشكالية تاسيس ثقافة المواطنةقريد سمير43

14/04/2016نوار بولحبال مربوحةاالنحراف والجريمةرد الفعل االجتماعي بين االتجاىين العقابي و االصالحي ازاء السلوك االنحرافيعجرود كريمة44

18/05/2016نوار بولحبال مربوحةعلم اجتماع عائليالتنشئة االجتماعية و الصراع الثقافي لالجيال داخل االسرة الجزائريةقلمامي سناء45

26/05/2016جمال منجلعلم اجتماع البيئةالطالب الجامعي و مشكلة الثلوث البيئي دراسة اجتماعية بجامعة تبسةبورزق نوار46

طهراوي منيرة47
اشكالية التنظيم الوقفي الديني في الجزائر بين سلطة القانون الوضعي و متغيرات الواقع االجتماعي 

مؤسسة ديوان االوقاف بمدينة عنابة انمودجا
ادارة االفراد و العالقات 

االنسانية
04/06/2016بوبكر بوخريسة



دفون محمد48
تكنولوجيا االتصال الحديثة  في المجتمع الجزائري بين الحاجة الى االتصال و الضبط االجتماعي 

دراسة ميدانية بجامعة باجي مختار عنابة
11/07/2016عسوس انيسةعلم اجتماع االتصال

06/10/2016عمارة فاتحعلو اجتماع الصحةالصحة و عالقتها بالتنمية المستدامةبن حليمة حميدة49

13/10/2016سالطنية بلقاسمعلم اجتماع التنظيم و العملالخوصصة و البنية التنظيمية للمؤسسة الصناعية دراسة ميدانية بمؤسسة ارسلور ميتال عنابةبن حسين مجدة50

بن عزوز حاتم51
الجريمة المنظمة و التغير االجتماعي في المجتمع الجزائري دراسة تحليلية الثار االجرام المنظم 

على النسيجال االجتماعي
17/11/2016بوىروم عبد الحكيماالنحراف و الجريمة

غاصب امال52
المواقف االيديولوجية للحركات السياسية االسالمية و العلمانية من الهوية الثقافية التصور الوعي و 

الممارسة دراسة مقارنة بين حركة مجتمع السلم و التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية
علم اجتماع التنمية و التغير 

االجتماعي
13/12/2016عقون محسن

بن وىيبة نورة53
االتصال و التغيير التنظيمي في المؤسسة العمومية االقتصادية الجزائرية دراسة ميدانية بالمؤسسة 

االقتصادية ارسيلور ميتال الجزائر منطقة عنابة
تنمية العالقات تاعامة 

للمؤسسات
19/12/2016قرفي عبد الحميد

مزيوة بلقاسم54
الصراع التنظيمي و انعكاساتو على االتصال بالمؤسسة االستشفائية المتخصصة عبد اهلل نواورية  

البوني
12/01/2017معمر داودتنمية وتسيير الموراد البشرية

15/02/2017منجل جمالعلم اجتماع الصحةعنابة-نزاعات العمل في المؤسسة الصحية الجزائرية حالة المركز االستشفائي الجامعي ابن رشد لعموري مهدي55

جبالة محمد56
عنابة  و -الطارف -قالمة-واقع وافاق التكفل بالطفولة المسعفة في الجزائر ميدانية بواليات 

قسطنينة
26/02/2017شوية سيف االسالم الخدمة االجتماعية

جفال صليحة57
دور المؤسسة التعليمية الجزائرية في الثتقيف الصحي للتالميذ دراسة ميدانية في بعض المؤسسات 

التعليمية بمدينة عنابة
02/03/2017لحرش موسىعلم اجتماع الصحة

براىمة نصيرة58
المراة و العنف في المجتمع الجزائري تحليل سوسيولوجي الشكالة اسبابو تمثالتو االجتماعية في 

الجزائر دراسة سوسيوانثروبولوجية لظاىرة العنف في اقليم جيجل
11/03/2017بوىروم عبد الحكيماالنحراف و الجريمة

شابي سناء59
الهجرة الغير شرعية و عالقتها باساليب التنشئة االجتماعية في المجتمع الجزائري دراسة ميدانية 

لظاىرة الحراقة في والية عنابة
15/04/2017بوىروم عبد الحكيمعلم اجتماع التربية

زنقةفي فوزية60
في التدريس بالكفاءات مؤسسات التعليم الثانوي لوالية قالمة - المعلم-دور المورد البشري 

نمودجا
09/05/2017بلعادي ابراىيمعلم اجتماع االتصال



14/05/2017حامد خالدتنمية الموارد البشريةدور الصحة في تنمية المجتمع قراءة سوسيولوجية لوضعية الصحة بمدينة تبسةغرايبية فضيلة61

طرابلسي عبد الحق62
الهجرة غير الشرعية في المجتمع الجزائري الحرقة عند الشباب اسبابها و اثارىا دراسة ميدانية 

ببعض احياء و الية عنابة
15/05/2017زعيمي مرادالخدمة االجتماعية

16/05/2017بلعادي ابراىيمالخدمة االجتماعيةالعنف في المدرسة  الجزائرية دراسة ميدانية بمتوسطات مدينة قالمةبن حسان زينة63

مقدم سعاد64
دور القيادة في تنمية الموارد البشرية في المؤسة االقتصادية الجزائرية دراسة ميدانية على مستوى 

مؤسسة سونلغاز بواليتي عنابة و الطارف
علم االجتماع و المؤسسات 

االجتماعية
25/05/2017بوقصاص عبد الحميد

قميدي احالم65
الخدمة االجتماعية الطبية و دورىا في رعاية مرضى السرطان دراسة ميدانية بالمركز االستشفائب 

الجامعي قسنطينة
25/05/2017عمارة فاتحعلم اجتماع الصحة

دريدي نورة66
تناوب ادوار خريجة الجامعة العاملة في المجتمع الجزائري دراسة ميدانية بقسنطينة سكيكدة 

مسيلة و سطيف
07/06/2017بوطوطن محمد الصالحعلم اجتماع التنمية

29/06/2017فريحة محمد كريمعلم اجتمع الجريمةالخصائص االجتماعية و الديمغرافية للمعتدي جنسيا على االطفال دراسة ميدانية بوالية عنابةاوكيل عتيقة67



بولبازين حنان68
تاثير الفضائيات علة التغير القيمي لدى الشباب الجامعي بالمجتمع الجزائري دراسة ميدانية 

بجامعتي  قالمة و عنابة
06/07/2017عسوس انيسةعلم اجتماع التربية

10/07/2017ساقور عبداهللتنمية بشريةسياسات و كالة التنمية االجتماعية اتجاه التهميش االجتماعي والية خنشلة انمودجاقوندي سميرة69

موقع الكفاءة في استرتيجية المؤسسة االنتاجية و بنيتها مقاربة علم اجتماعية لتسيير الكفاءاتبوشالغم ىند70
علم اجتمع المؤسسات 

االجتماعية
11/07/2017زعيمي مراد

جغمون امال71
االثار االجتماعية لالعتداء الجنسي على االطفال دراسة ميدانية بفرق حماية االحداث للدرك 

الوطني بكل من واليتي عنابة قسنطينة
12/07/2017شوية سيف االسالمعلم اجتماع الجريمة

العيفاوي فريدة72
المنخ التنظيمي و عالقتو بمشكالت العمل داخل المؤسسة الصناعية دراسة ميدانية بمؤسسة 

سوميفوس مركب جبل العنق بئر العاتر تبسة
20/09/2017العيفة جمالمؤسسات مجتمعية

اشكالية الفقر و انعكاساتها  على التنمية دراسة حالة بمدينة سوق اىراسبن سمشة امال73
ادارة االفراد و العالقات 

االنسانية
28/09/2017بوخريسة بوبكر

لمزري جميلة74
تحليل سوسيولوجي لعوامل انحراف تالميذ التعليم المتوسط بالجزائر دراسة ميدانية ببعض 

اكماليات والية جيجل
05/10/2017بوىروم عبد الحكيمانحراف و جريمة

22/10/2017زعيمي مرادعلم اجتماع البيئةالمعوق االمني للتنمية السياحة في الجزائر دراسة ميدانية  بوالية قسنطينةذيب فيصل75

سيدي دريس  عمار76
اشكالية ادارة النفايات الطبية و عالقتها بالتنمية المستدامة دراسة ميدانية بالمؤسسات العمومية 

االستشفائية و الية عنابة
21/12/2017جفال عبد الحميدالتنمية البشرية و السكان



21/12/2017محسن عقونعلم اجتماع االسرةاشكالية العنف االسري داخل المجتمع الجزائريابن فرحات غزالة77

بلغيث محمد الطيب78
اشكالية التهريب عبر الحدود الشرقية الجزائرية دراسة سوسيو انتروغرافية لجماعات المهربين 

لوالية تبسة
23/02/2018بوىروم عبد الحكيماالنحراف و الجريمة

بومنجل حسين79
المسؤولية االجتماعية للمؤسسة و دورىا في تحسين ظروف العمل دراسة ميدانية بمؤسسة ارسيلور 

ميتال
21/02/2018معمر داودمؤسسات مجتمعية

21/02/2018فريحة محمد كريمالتنمية البشرية و السكاندراسة ميدانية بمؤسسة اتصاالت الجزائر تبسة-دور االدارة في تطوير ادارة الموارد البشرية لطرش فيروز80

علي المبروك81
الطوطمية و االحيائية في الفكر االنثروبولوجي المعاصر ايفانز بريتشارد و ميرسيا الياد و جميس 

جورج فرايزر مثاال
17/04/2018ساقور عبداهللانثروبولوجيا

غراز الطاىر82
الثقافية العمالية و فشل االساليب التنظيمية بالمؤسة الصناعية الجزائرية دراسة ميدانية بمؤسسة 

الخزف الصحي الميلية
18/04/2018بوطوطن محمد الصالحالتنظيم و العمل

بولقواس حبيبة83
واقع انساق االصالح االداري في المؤسسة الجمركية الجزائرية بناء نمودج تنظيمي للمديرية 

الجهوية للجمارك بعنابة
22/04/2018عمارة فاتحمؤسسات مجتمعية

بولحواط جازية84
تمثالت االساتذة و التالميذ لظاىرة العنف المدرسي المدرسة الثانوية نمودجا دراسة ميدانية بوالية 

بجاية
25/04/2018بوىروم عبد الحكيمعلم اجتماع التربية

26/04/2018مراني حسانتنمية الموارد البشريةالعمل المؤقت لدى فئة الشباب الجامعي في الجزائر ظروفو و نتائجو عقود ما قبل التشغيل نمودجامختاري عذارء85

بلقاسم شابي86
تمثالت المواقع االلكترونية االسالمية لدى الشباب اقتراح نمودج لمواجهة الفكر المتطرف عبر 

شبكة االنترنت
03/05/2018شوية سيف االسالماالنحراف و الجريمة

دور الجامعة في التنمية االقليمية دراسة ميدانية بجامعة عباس لغرور خنشلةمامن فيصل87
سوسيلوجية الدينامكية 

االجتماعية و التنمية االقليمية
10/05/2018فريحة محمد كريم



زيتوني سامية88
نمط القيادة الرسمية و اثره على المشاركة العمالية في صنع القرار دراسة ميدانية بمركب الحجار 

alfatusبعنابة فرع 
13/05/2018بوطبة زكيةتنمية بالمشاركة

دينامكية النقل في التنمية االجتماعية بحث ميداني اقاليم الهضاب العليا للجزائرقايدي مختار89
سوسيلوجية الدينامكية 

االجتماعية و التنمية االقليمية
18/06/2018بوىروم عبد الحكيم

26/06/2018بوىروم عبد الحكيماالنحراف و الجريمةاشكالية تفسير الجريمة بين القانون و المعايير االجتماعية من اجل اعادة تشكيل الحقل التفسيريشارف عماد90

بن دريدي منير91
استرتيجية التدريب و دورىا في تنمية الموارد البشرية في المؤسسة دراسة ميدانية بمؤسسة توزيع 

الكهرباء و الغاز سونلغاز سوق اىراس
27/06/2018فريحة محمد كريمتنمية و تسيير الموارد البشرية

خرشي مروان92
العود الى الجريمة في السجون الجزائرية في ظل السياسة العقابية الجديدة دراسة ميدانية بمجموعة 

من المؤسسات العقابية بوالية سكيكدة
28/06/2018فريحة محمد كريممؤسسات مجتمعية

لولو نادية93
اثر العوامل النفسية و االجتماعية على الوالء التنظيمي للعمال دراسة مقارنة بين مؤسسة عامة و 

مؤسسة خاصة
04/07/2018شوية سيف االسالمالتنظيم و العمل

نوار فوزي94
ادارة النفايات الصلبة بوالية عنابة دراسة ميدانية لعينة من سكان مدن الحجار سيدي عمار البوني 

نمودجا
08/07/2018عمارة فاتحالتنمية البشرية و السكان

العابد عبد اللطيف95
دراسة تحليلة علم اجتماعية لمناصب العمل مقاربة متعددة التخصصات -التجاوب في العمل 

دراسة ميدانية بمؤسستي االنتاج الميكانيكي و النحاسة و الغازات الصناعية عنابة
09/07/2018زعيمي مرادعالقات العمل

العالقة بين العلم و الدولة و الظاىرة الدينية من خالل التمثالت االجتماعية للطلبة الجامعيينمناح رفيق96
سوسيولوجية الدينامكية 

االجتماعية و التنمية االقليمية
10/07/2018بوىروم عبد الحكيم

زراري روفية97
السياسة الصحية في الوسط المدرسي بالجزائر دراسة ميدانية بوحدات الكشف و المتابعة للصحة 

المدرسية سطيف
04/10/2018لحرش موسىعلم اجتماع  الصحة

12/11/2018قرفي عبد الحميدتنظيم وعمل(دراسة حالة بالمؤسسة المينائية بسكيكدة  )الثقافة التنظيمية و عالقتها بالثقافة الفرعية المجتمعية معاوي سامية98

17/01/2019بوطوطن محمد الصالحاالنحراف و الجريمةاضطربات الوسط االسري و عالقتها بانحراف التلميذ المراىق دراسة ميدانية بثانويات مدينة تبسةعايد محمد99


