ّ
الجمهورية الجزائرية ّ
الديمقراطية الشعبية
ّ
ّ
العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث
جامعة باتنة  1الحاج لخضر

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

محضراجتماع املجلس العلمي للكلية
كلية
العلوم االنسانية واالجتماعية

ّ
ر
بيانات الدو ة
قم ّ
الدورة
ر

تا يخ ّ
الدورة
ر

11

2021 / 01 / 13

طبيعة ّ
الدورة
عادية

*

ّ
استثنائية

ّ
ّ
املرجعية
النصوص
.1

.2
.3

.4

ّ
املؤرخ في  90أوت ّ 9110الذي ّ
التنفيذي رقم ّ 972-10
يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة
املرسوم
بتنظيمها وسيرهاّ ،
ّ
واملتمم(املواد 30إلى .)37
املعدل

املؤرخ في  10ماي  9113الذي ّ
القرار ّ
يحدد كيفيات سيراملجلس العلمي للكلية.
ملؤرخ في  11جوان 9112الذي ّ
القرار رقم  299ا ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء املجلس العلمي لكلية العلوم
االنسانية واالجتماعية.
ّ
مذكرة األمين العام رقم ّ 1011
املؤرخة في  90ديسمبر.9112
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مجاالت آراء املجلس العلمي للكلية وتوصياته
يبدي املجلس العلمي للكلية آراءه وتوصياته ،حسب املادة  54من املرسوم التنفيذي رقم ّ 972-30
املؤرخ في  90أوت  ،9330واملذكور
أعاله ،فيما يأتي:
 .1تنظيم التعليم ومحتواه،
 .2تنظيم أشغال البحث،
 .3اقتراحات برامج البحث،
 .4اقتراحات إنشاء أقسام و/أو شعب ووحدات ومخابر بحث أو غلقها،
 .5اقتراحات فتح شعب ما بعد ّ
التدرج وتمديدها و/أو غلقها وتحديد عدد املناصب املطلوب شغلها،
 .6مواصفات األساتذة والحاجات إليهم،
ّ
ويكلف زيادة على ذلك بما يأتي:
 .7اعتماد مواضيع البحث فيما بعد ّ
التدرج ويقترح لجان مناقشتها،
 .8اقتراح لجان التأهيل الجامعي،
ً
 .9دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للكلية التي يرسلها عميد الكلية إلى مدير الجامعة مرفقة بآراء املجلس
وتوصياته.
ُ َ
ّ
خطر في ّ
مسألة أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي أو العلمي يعرضها عليه العميد.
كل
ويمكن أن ي
ٍ
يمارس املجلس العلمي للكلية صالحيات املجلس العلمي لوحدة البحث املنصوص عليها في املادة  61من املرسوم التنفيذي رقم -22
املؤرخ في  61نوفمبر  6222الذي ّ
ّ 947
يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها .وبهذه الصفة يدرس ويبدي رأيه على
الخصوص فيما يأتي:
 .1مشاريع البحث للوحدة وبرامج نشاطاتها،
 .2تنظيم األعمال العلمية والتكنولوجية،
ّ
 .3إنشاء أقسام البحث وفرق البحث وحلها.
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 -Iقائمة الحاضرين أعمال دورة املجلس العلمي للكلية
 .1أعضاء املجلس العلمي للكلية1

ّ
ّ
الرقم االسم واللقب

ّ
الصفة

1

علي أجقو

رئيس املجلس العلمي لكلية العلوم االنسانية واالجتماعية

2

كمال بوقرة

عميد كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

3

فاتح بعيط

نائب العميد املكلف بالدراسات العليا والبحث العلمي
والعالقات الخارجية

3

عمر بوقصة

نائب العميد املكلف بالبيداغوجيا

5

محمد شروف

رئيس قسم الفلسفة

9

انس عرعار

رئيس قسم علم االجتماع والديمغرافيا

7

الوناس أمزيان

رئيس قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا

1

اسماعيل شرقي

رئيس قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات

2

زين الدين باش ي

رئيس قسم التاريخ واالثار و ممثل األساتذة املساعدين

11

فارح مسرحي

رئيس اللجنة العلمية لقسم الفلسفة

11

السبتي غيالني

رئيس اللجنة العلمية لقسم التاريخ واالثار

12

احمد بوذراع

رئيس اللجنة العلمية لقسم علم االجتماع والديمغرافيا

13

يوسف عدوان

13

محمد قارش

10

زبيدة بن ميس ي

ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم الفلسفة

19

الحاج دواق

ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم الفلسفة

17

بلقاسم بوقرة

11

لخضر بن ساهل

12

نورالدين جبالي

91

سليمان جار هللا

91

مختار هواري

اإلمضاء

رئيس اللجنة العلمية لقسم علم النفس
وعلوم التربية واالرطفونيا
رئيس اللجنة العلمية لقسم علوم االعالم واالتصال
وعلم املكتبات

ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم علم االجتماع
والديمغرافيا
ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم علم االجتماع
والديمغرافيا
ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم علم النفس
وعلوم التربية واالرطفونيا
ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم علم النفس
وعلوم التربية واالرطفونيا
ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم التاريخ واالثار

المؤرخ في  81جوان  2186ا ّلذي يحدّد القائمة االسميّة ألعضاء المجلس العلمي لكلية العلوم االنسانية واالجتماعية.
1وفقا ً للقرار رقم 629
ّ
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99

سمير رحماني

90

الطاهر بن احمد

ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم علوم االعالم
واالتصال وعلم املكتبات
ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم علوم االعالم
واالتصال وعلم املكتبات

93

سارة قطاف

ممثل االساتذة املساعدين

90

عبد املجيد عمراني

مدير مخبر

99

مصطفى عوفي

مدير مخبر

97

كمال بوقرة

مدير مخبر

91

يوسف مناصرية

مدير مخبر

92

رشيد باقة

مدير مخبر

01

حنيفة صالحي

مدير مخبر

01

محمد ختاش

مدير مخبر

09

حدة يوسفي

مدير مخبر

00

امزيان الوناس

مدير مخبر

03

وردة سوكحال

مسؤولة املكتبة بالكلية
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.2

املتغيبون عن أعمال ّ
ّ
الدورة
أعضاء املجلس العلمي للكلية

ّ
الرقم

ّ
االسم واللقب

ّ
الصفة

1
2

3
4
5
6
7
8
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 -IIجدول أعمال دورة املجلس العلمي للكلية
أوال  -الدراسات العليا:
.1

تشكيل لجان املناقشة ألطروحات الدكتوراه

.2

التأهيل الجامعي

.3

تسجيل دكتوراه علوم

.4

تعديل عناوين الدكتوراه

.5

تغيير االشراف وتعيين مشرف اداري

ثانيا -البيداغوجيا:
.6

اعتماد املطبوعات البيداغوجية

ثالثا–تمديد التسجيالت:
.7

تمديد التسجيالت

رابعا–التظاهرات العلمية
.8

التظاهرات العلمية

خامسا -اقتراحات بيداغوجية
.9

اقتراحات بيداغوجية

سادسا -متفرقات:

الكلمة االفتتاحية
افتتح السيد رئيس املجلس العلمي االجتماع مرحبا بالسيد عميد الكلية والسادة األعضاء؛ منوها بالجهود الجبارة التي قام
ويقوم بها الطاقم اإلداري للكلية تحت اإلشراف واملتابعة املباشرة للسيد العميد ،وخاصة في ظل الظروف الصحية القاهرة وما
يتطلبه ذلك من حرص شديد ،ويقظة صارمة لتفادي انتقال الوباء داخل الكلية بأقسامها  ،ومرافقها االدارية والبيداغوجية
والخدمية ،بعدها أحال الكلمة للسيد عميد الكلية ،الذي حي فيها أعضاء املجلس املوقرين ،وعلى رأسهم السيد رئيس املجلس
مذكرا بجهوده املحمودة في إدارة املجلس بكفاءة ومسئولية راقية ،كما شكر الطاقم اإلداري للكلية ممثال في السيدين نائبي
العميد والسادة رؤساء األقسام ،ومسئولي الجذع املشترك على الجهود الجبارة التي بذلوها في سبيل إنهاء السنة الجامعية
 9393/9362وكذا انطالق السنة الجديدة  ، 9396/9393حيث قدم تقريرا مفصال عن أوضاع الكلية البيداغوجية ،والبحثية
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وكذا االدارة املالية واملوارد البشرية و في سياق حديثه أشار إلى أن جل العمليات البيداغوجية تمت بنجاح سواء ما تعلق
بالدروس عبر الخط ،أو الدروس الحضورية ،أو اختبارات السداس ي الثاني ،واختبارات الدورة االستدراكية ،ومناقشة مذكرات
املاستر ،وإجراء املداوالت ،وبعدها تسليم شهادات النجاح في الليسانس واملاستر للطلبة املتخرجين  ،ثم االنطالق في دروس
السداس ي الثاني من خالل وضع الدروس على البوابة اإللكترونية أو الدروس الحضورية ،كما قدم تقريرا مفصال على التسجيل
في املاستر وما تطلب ذلك من جهود كبيرة من طرف املسئولين في الكلية واألقسام ،وأعوان االدارة.
أما في جانب الدراسات العليا أشار السيد العميد ملا تم إنجازه من مناقشات الدكتوراه  ،وملفات التأهيل الجامعي،
والتحضيرات املتواصلة ملسابقات الدكتوراه للسنة الجامعية  9396/9393حيث ذكر بحجم املسئولية امللقاة على عاتق كل
الفاعلين إلنجاح هذا االستحقاق في ظروف حسنة ،وخاصة مع العدد الهائل للمترشحين الذي بلغ  7097وضرورة ضمان
املشاركة لجميع املترشحين تطبيقا لتوصيات القيادة العليا للبالد.
وفي مجال التظاهرات العلمية والنشاطات الثقافية ،أورد السيد العميد مجمل النشاطات التي تمثلت في ملتقيات دولية،
ووطنية ،ونشاطات طالبية مختلفة ،حيث سجلت الكلية حضورها العلمي والثقافي والتطوعي ملواجهة جائحة كورونا
أما فيما يخص اإلدارة املالية واملوارد البشرية أشار العميد بأنه تم تسوية كل املخلفات املالية للسادة األساتذة الدائمين
واملؤقتين ،وكذا تسديد كل الديون التي كانت على عاتق الكلية ملختلف املتعاملين االقتصاديين  ،وفي مجال التوظيف أشار
العميد إلى أنه تم تحويل عدد من األساتذة لتغطية العجز في التأطير ملختلف األقسام والتخصصات ،وفي األخير ثمن السيد
العميد كل الجهود املبذولة من طرف كل الفاعلين داخل الكلية متمنيا النجاح والتوفيق للجميع ،وطالبا مرة أخرى ضرورة
املواصلة في التضامن وتكاثف الجهود إلنجاح السنة الجامعية  9396/9393ثم أعاد الكلمة للسيد رئيس املجلس الذي احالها
دوريا على نائبي العميد للبيداغوجيا وللدراسات العليا ثم مدير املجلة ومسؤولة املكتبة ،ليقدم كل واحد منهم حصيلة عمل
املصلة التي يشرف عليها ،وبعدها تلى مقرر الجلسة امام مسمع ومرأى اعضاء املجلس محضر الجلسة ،وليفتح بعدها باب
النقاش.

 -IIIمجريات أعمال دورة املجلس العلمي للكلية

ّ
النقطة رقم  :11تشكيل لجان املناقشة ألطروحات الدكتوراه
بناء على قرار أعضاء اللجان العلمية لألقسام ،صادق أعضاء املجلس العلمي على توزيع وتشكيل لجان قراءة أطروحات
الدكتوراه للطلبة اآلتية أسماؤهم حسب األقسام:

أوال /تشكيل لجان مناقشة الدكتوراه علوم:
أ /قسم علم االجتماع والديموغرافيا:
ّ
 .1عرض امللف
تقدمت الطالبة ريم لونيس ي ،علم االجتماع تخصص علم االجتماع تنظيم وعمل ،بأطروحة دكتوراه علوم بعنوان "
املعوقات التنظيمية للمقاوالتية السياحية في الجزائر دراسة ميدانية للوكاالت السياحية في مدينة باتنة" ،تحت إشراف د.
ليندة العابد ،وللطالبة مقال منشور ضمن املجلة الجزائرية لألمن اإلنساني املجلد  ،34العدد  9لعام  9393بعنوان "واقع
عالقات العمل في املقاوالت السياحية في الجزائر :الوكالة السياحية نموذجا ،دراسة ميدانية بمدينة باتنة'' ،وبذلك
اقترحت لها اللجنة اآلتية :
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نوال زغينة
ليندة العابد
أمقران عبد الرزاق
زرفة بولقواس
أنس عرعار
مريم شباح

ّ
الرأي واالقتراح
-

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة سطيف 9
جامعة بسكرة
جامعة باتنة 6
جامعة املسيلة

رئيسا
مشرفا ومقررا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ب /قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا:
ّ
 .1عرض امللف
تقدمت الطالبة نسيمة بن مبارك ،علوم التربية تخصص توجيه و إرشاد ،بأطروحة دكتوراه علوم ،بعنوان
"دراسة لبعض املتغيرات املعرفية و الوجدانية املرتبطة باالتجاه نحو سلوك الغش الدراس ي لدى الطالب الجامعي –
دراسة ميدانية ببعض أقسام جامعة باتنة " ،تحت إشراف أ.د .بن فليس خديجة ،و للطالبة مقال منشور ضمن
مجلة اإلحياء املجلد  ،93العدد  94لعام  9393بعنوان "أساليب الغش في االمتحانات لدى الطلبة الجامعيين و أهم
الحلول الردعية والعالجية املقترحة'' ،وبذلك اقترحت لها اللجنة اآلتية:
رئيسا
جامعة باتنة 6
أستاذ
هاليلي يسمينة
مشرفا ومقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
بن فليس خديجة
عضوا
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
سلطاني لويزة
عضوا
جامعة بسكرة
أستاذ محاضر أ
بومجان نادية
عضوا
جامعة املسيلة
أستاذ
ضياف زين الدين
عضوا
جامعة سطيف 9
أستاذ محاضر أ
بن غذفة شريفة

ّ
الرأي واالقتراح
-

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ج /قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات:
ّ
 .1عرض امللف
تقدم الطالب مبارك زودة بأطروحة دكتوراه علوم في اإلعالم واالتصال ،تخصص اإلعالم وتكنولوجيا االتصال
الحديثة ،و املوسومة بـ " :بناء الرأي العام وتشكيله في املجتمعات االفتراضية عبر مواقع الشبكات االجتماعية -موقعي
الفايسبوك و تويتر أنموذجا" ،تحت إشراف ا .د .كمال بوقرة ،وللطالب مقال بعنوان " دور مواقع الشبكات
االجتماعية في تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية لدى الشباب الجزائري" ،منشور في مجلة دورية دراسات وأبحاث
املجلد  ،63العدد  35والصادرة في شهر ديسمبر  9367عن جامعة زيان عاشور بالجلفة ،وبذلك اقترحت له اللجنة
اآلتية:
باديس لونيس
كمال بوقرة

أستاذ محاضر أ
أستاذ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6

رئيسا
مشرفا ومقررا
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ميلود مراد
 .فضيل دليو
عادل جربوعة
حسان حجاج

أستاذ محاضر أ
أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة قسنطينة 0
جامعة قسنطينة 0
جامعة قسنطينة 0

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

ّ
الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ّ
 .9عرض امللف

تقدمت الطالبة هناء عاشور بأطروحة دكتوراه علوم في علوم اإلعالم واالتصال ،تخصص إعالم واتصال،
موسومة ب" :الشباب الجزائري والقيم الثقافية في األغاني الغربية املصورة :دراسة تحليلية وميدانية" تحت إشراف د.
باديس لونيس  ،وللطالبة مقال بعنوان '' تأثير العوملة على القيم الثقافية السائدة في املجتمع -دراسة تحليلية''-
واملنشور في مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي ،العدد ،37الجزء األول ،الصادرة في ديسمبر  ،9367وبذلك
اقترحت لها اللجنة اآلتية:
رمزي جاب هللا
باديس لونيس
إسماعيل شرقي
سمية بورقعة
جنات رجم
حنان ولهي

-

ّ
الرأي واالقتراح

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة عنابة
جامعة سطيف 9
جامعة سكيكدة

رئيسا
مشرفا ومقررا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ثانيا /تشكيل لجان مناقشة الدكتوراه ل .م .د:
ا /قسم علم االجتماع والديمغرافيا:
ّ
 .1عرض امللف
تقدمت الطالبة بن قسمية رزيقة ،علم االجتماع تخصص علم االجتماع العائلي بأطروحة دكتوراه ل .م .د
بعنوان "املشكالت األسرية وديناميكية التغيرات السوسيو اقتصادية في األسرة الجزائرية" ،تحت إشراف أ.د .لخضر
بن ساهل ،وللطالبة وعد بالنشر ضمن مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي املجلد  ،37العدد  6مارس 9396
بعنوان "املشكالت األسرية في ظل الهواتف الذكية'' ،وبناء على محضر قرار لجنة التكوين التي اقرت بحصول الطالبة
على  033نقطة ،فان املعنية قد استوفت شروط املناقشة وبذلك اقترحت لها اللجنة اآلتية:
رئيسا
جامعة باتنة 6
أستاذ
أحمد عبد الحكيم بن بعطوش
مشرفا ومقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
لخضر بن ساهل
عضوا
جامعة بسكرة
أستاذ
عرعور مليكة
عضوا
جامعة بسكرة
أستاذ
وذاينية عمر
عضوا
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
قنفود محي الدين
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ّ
الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

.2

ّ
عرض امللف

تقدم الطالب بغزيم عبد السالم ،علم االجتماع تخصص علم االجتماع التنظيم وإدارة املجتمع الحضري بأطروحة
دكتوراه ل .م .د بعنوان " مشكالت تسيير الخدمات الحضرية في مدينة باتنة -دراسة ميدانية في األحياء الجديدة،"-
تحت إشراف أ.د .اسماعيل بن السعدي ،وللطالب مقال منشور ضمن املجلة الجزائرية لألمن اإلنساني املجلد ، 32
العدد  9لعام  9393بعنوان "خدمات النقل الحضري في األحياء الجديدة :التسيير واملشكالت دراسة حالة حي حملة 6
بوالية باتنة'' ،وبناء على ذلك اقترح له اللجنة اآلتية:
رئيسا
جامعة باتنة 6
أستاذ
كمال بوقرة
مشرفا ومقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
اسماعيل بن السعدي
عضوا
جامعة باتنة 6
أستاذ
قجة رضا
عضوا
جامعة خنشلة
أستاذ
قرزيز محمود
عضوا
جامعة املسيلة
أستاذ محاضر أ
نوادري فريدة
عضوا
جامعة قسنطينة
أستاذ محاضر أ
بن دراج كريمة

ّ
الرأي واالقتراح
-

.3

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.
ّ
عرض امللف

تقدم الطالب بايع راسو خلدون ،علم االجتماع تخصص علم االجتماع التنظيم وإدارة املجتمع الحضري
بأطروحة دكتوراه ل .م .د بعنوان " املعوقات السوسيو تنظيمية لفعالية املنظمات الثقافية دراسة ميدانية
للمنظمات الثقافية بوالية قاملة" ،تحت إشراف أ.د .كمال بوقرة ،وللطالب مقال بعنوان "مقاربة سوسيو -تنظيمية
لفعالية املنظمات الثقافية'' واملنشور ضمن املجلة الجزائرية لألمن اإلنساني املجلد  ، 32العدد  9لعام  ،9393وبناء
على ذلك اقترح له اللجنة اآلتية:
سالطنية بلقاسم
كمال بوقرة
رضا قجة
أنور مقراني
عمار مانع
صباح براهمي

ّ
الرأي واالقتراح
-

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر أ

جامعة بسكرة
جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة سطيف 9
جامعة تيبازة
جامعة باتنة 6

رئيسا
مشرفا ومقررا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ا /قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا:

ّ
 .1عرض امللف

تقدمت الطالبة بزوح ابتسام ،علم النفس تخصص علم النفس العيادي ،بأطروحة دكتوراه ل .م .د بعنوان "
أشكال املساندة االجتماعية وعالقتها بتأكيد الذات والسلوك العدواني لدى عينة من املراهقين -دراسة ميدانية بوالية
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باتنة " ،تحت إشراف أ.د .أحمان لبنى ،وللطالبة مقال منشور ضمن مجلة دراسات نفسية و تربوية املجلد  ،60العدد 6
لعام  9393بعنوان " تأكيد الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى عينة من املراهقين مجهولي النسب ،دراسة ميدانية
ببعض مؤسسات الطفولة املسعفة '' ،وبناء على ذلك اقترح لها اللجنة اآلتية:
رئيسا
جامعة باتنة 6
أستاذ
مزوز بركو
مشرفا ومقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
أحمان لبنى
عضوا
جامعة املسيلة
أستاذ
بولسنان فريدة
عضوا
جامعة أم البواقي
أستاذ
بخوش وليد
عضوا
املركز الجامعي بريكة
أستاذ
خلفي عبد الحليم
عضوا
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
بن ملبارك سمية

ّ
الرأي واالقتراح
-

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ّ
 -9عرض امللف

تقدمت الطالبة جماطي نبيهة ،شعبة علوم التربية تخصص إرشاد وتوجيه ،بأطروحة دكتوراه ل .م .د بعنوان "
أنماط التعلق والهشاشة النفسية عند املراهقين غير املتوافقين دراسيا وعالقاتها بحاجاتهم اإلرشادية " ،تحت إشراف
أ .د .بن علي راجية ،و للطالبة مقال منشور في مجلة العلوم القانونية واالجتماعية ،العدد  69لعام  9367بعنوان
"أنماط التعلق وعالقتها بالتوافق الدراس ي لدى املراهقين في املرحلة الثانوية'' ،وبذلك اقترح لها اللجنة اآلتية:
رئيسا
جامعة باتنة 6
أستاد
صالحي حنيفة
مشرفا ومقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
بن علي راجية
عضوا
جامعة باتنة 6
أستاذ
حواس خضرة
عضوا
جامعة بسكرة
أستاذ محاضر أ
بومجان نادية
عضوا
جامعة بسكرة
أستاذ محاضر أ
جعفر صباح
عضوا
جامعة سطيف 9
أستاذ محاضر أ
عتوتة صالح

ّ
الرأي واالقتراح
-

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ّ
 -0عرض امللف

تقدمت الطالبة دحماني و هيبة ،شعبة علوم التربية تخصص جودة التربية والتوجيه واإلرشاد ،بأطروحة
دكتوراه ل .م .د بعنوان " فعالية برنامج إرشادي-إعالمي مدرس ي لبناء تصور للمشروع الشخص ي لتلميذ في ضوء
معايير الجودة – دراسة شبه تجريبية في املرحلة املتوسطة ،" -تحت إشراف أ.د .حواس خضرة ،وللطالبة وعد
بالنشر ملقال في مجلة دراسات نفسية و تربوية ،العدد  65لعام  ،9396بعنوان "كفايات تالميذ مرحلة التعليم
املتوسط لبناء تصور للمشروع الشخص ي الدراس ي و املنهي'' ،وبناء على محضر قرار لجنة التكوين التي اقرت
بحصول الطالبة على  994نقطة ،فان املعنية قد استوفت شروط املناقشة واقترح لها اللجنة اآلتية:
رئيسا
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
شوشان عمار
مشرفا ومقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
حواس خضرة
عضوا
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
بعزي سمية
عضوا
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
بروال مختار
عضوا
جامعة بسكرة
أستاذ
بن عامر وسيلة
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بشتة حنان

ّ
الرأي واالقتراح
-

أستاذ محاضر أ

جامعة جيجل

عضوا

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ج /قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات:
ّ
 .1عرض امللف
تقدم الطالب يوسف مقعاش بأطروحة دكتوراه الطور الثالث ل .م .د في اإلعالم واالتصال ،تخصص إعالم
سياحي واملوسومة بـ "دور اإلعالم السياحي في تنشيط السياحة الجزائرية – دراسة ميدانية على عينة من
الوكاالت السياحية في الشرق الجزائري ،"-تحت إشراف ا .د .محمد قارش ،وللطالب مقال منشور بعنوان ":دور
اإلعالم السياحي في التسويق للجزائر كوجهة سياحية – دراسة ميدانية على عينة من الوكاالت السياحية في والية
باتنة" ،في مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،املجلد رقم  ،69العدد  ، 39الصادرة في  03جوان
 9393عن جامعة قاصدي مرباح بورقلة ،وبناء على محضر قرار لجنة التكوين التي اقرت بحصول الطالب على
 903نقطة ،فان املعني قد استوفى شروط املناقشة واقترح له اللجنة اآلتية:
مريم ناريمان نومار
محمد قارش
آمنة حمراني
منال كابور
نصر الدين بوزيان
بوبكر بوعزيز

ّ
الرأي

أستاذ محاضر أ
أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة قسنطينة 0
جامعة املسيلة

رئيسا
مشرفا ومقررا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

واالقتراح:

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ّ
 .9عرض امللف

تقدم الطالب بن شراد محمد أمين بأطروحة دكتوراه الطور الثالث ل .م .د في علوم اإلعالم واالتصال ،تخصص
إعالم سياحي واملوسومة بـ "صورة الجزائر السياحية في األفالم التسجيلية الفرنسية -دراسة تحليلية سيميولوجية
على عينة من األفالم التسجيلية ،"-تحت إشراف د .الطاهر بن أحمد ،وللطالب وعد بالنشر ملقال بعنوان ":الترويج
للوجهات السياحية الجزائرية من خالل األفالم التسجيلية الفرنسية -دراسة تحليلية ملقومات الجزائر السياحية من
خالل الفيلم الفرنس ي  ،"Don’t go to Algeriaفي مجلة االتصال والصحافة ،العدد  ،60الذي سيصدر في جانفي
 ،9396عن املدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم جامعة الجزائر  ،0وبناء على محضر قرار لجنة التكوين
التي اقرت بحصول الطالب على  903نقطة ،فان املعني قد استوفى شروط املناقشة واقترح له اللجنة اآلتية:
رحماني سمير
الطاهر بن أحمد
سهام بوزيدي
الطيب البار
رحموني لبنى
سعيدي طارق

 -ا ّلرأي واالقتراح

أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة6
جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة تبسة
جامعة أم البواقي
جامعة خنشلة

رئيسا
مشرفا ومقررا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
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وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

د /قسم الفلسفة
ّ
 .1عرض امللف
تقدمت الطالبة جدراوي عفاف بأطروحة دكتوراه الطور الثالث ل .م .د في الفلسفة ،تخصص فلسفة
معاصرة مذاهب ومناهج واملوسومة بـ "باراديغم السيولة وتطبيقاته النقدية عند زيجمونت باومان" ،تحت اشراف ا.
د .دواق حاج ،ولدى الطالبة وعد بالنشر ملقال بعنوان ـ" األخالق كقيم استهالكية عند زيجمونت باومان" والذي
سينشر في مجلة أفكار وآفاق الصادرة عن جامعة الجزائر  9أبو القاسم سعد هللا ،املبرمج للنشر في أعداد سنة
 ،9396وبناء على محضر قرار لجنة التكوين التي اقرت بحصول الطالبة على  673نقطة ،فان املعنية قد استوفت
شروط املناقشة واقترح لها اللجنة اآلتية:
محمد شروف
حاج دواق
عبد الغني بوالسكك
عبد الرزاق بلعقروز
خالد عبد الوهاب

 -ا ّلرأي واالقتراح

أستاذ محاضر أ
أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة سطيف 9
جامعة أم البواقي

رئيسا
مشرفا ومقررا
عضوا
عضوا
عضوا

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ّ
 .9عرض امللف
تقدمت الطالبة سارة جديد بأطروحة دكتوراه الطور الثالث ل .م .د في الفلسفة ،تخصص فلسفة
معاصرة مذاهب ومناهج واملوسومة بـ " الرؤية التعقيدية ومنطقها اإلبستمولوجي في تفسيرها للعالم عند ادغار
موران " ،تحت اشراف ا .د .دواق حاج ،ولدى الطالبة وعد بالنشر ملقال بعنوان ـ" األخالق والجامعة وفق
ابستمولوجيا الفكر املركب لدى إدغار موران " والذي سينشر في مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي في
املجلد  ،37العدد 36لشهر مارس ( 9396عدد خاص)  ،وبذلك فان املعنية قد استوفت شروط املناقشة واقترح
لها اللجنة اآلتية:
عمراني عند املجيد
حاج دواق
عبد الغني بو السكك
نعيمة ادريس
خالد عبد الوهاب

 -ا ّلرأي واالقتراح

أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة6
جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة قسنطينة
جامعة أم البواقي

رئيسا
مشرفا ومقررا
عضوا
عضوا
عضوا

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.
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ه /قسم التاريخ وعلم االثار:
ّ
 .1عرض امللف
تقدمت الطالبة سعاد خالدي شعبة التاريخ ،تخصص تاريخ الثورة التحريرية بأطروحة الدكتوراه الطور
الثالث ل .م .د موسومة ب "نشاط الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني ( '')6245-6219تحت إشراف أ.د أجقو
علي ،وللطالبة وعد بالنشر ملقال بعنوان '' نشاط الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني بالقاهرة  ''6247-6245في
مجلة اإلحياء الصادرة عن جامعة باتنة  6الحاج لخضر في العدد  97املزمع صدوره في جانفي أو فيفري ،9396
وبذلك فان املعنية قد استوفت شروط املناقشة واقترح لها اللجنة اآلتية:
أحمد صاري
علي أجقو
السبتي غيالني
سليمان قريري
صالح مليش
شايب قدادرة

 -ا ّلرأي واالقتراح

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ
أستاذ محاضر أ

جامعة أم البواقي
جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6

جامعة املسيلة
جامعة قاملة

رئيسا
مشرفا ومقررا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ّ
النقطة رقم  :19التأهيل الجامعي
بناء على قرار أعضاء اللجان العلمية لألقسام ،صادق أعضاء املجلس العلمي على تشكيل لجان قراءة ولجان
خبراء التأهيل الجامعي اآلتية أسماؤهم حسب األقسام:

أوال :اقتراح لجان املناقشة:
ا /قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا:
ّ
 .1عرض امللف
بعد االطالع على التقارير االيجابية الواردة من لجنة املقررين الخاصة بالتأهيل الجامعي للمترشحة فلوس ي سمية
شعبة علم النفس تخصص علم النفس املدرس ي ،تم اقتراح أعضاء لجنة املناقشة األتية:
رئيسا
جامعة باتنة6
أستاذ
بن فليس خديجة
شنة زكية
مدور مليكة

أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة6

عضوا

أستاذ

جامعة بسكرة

عضوا

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املناقشة.

ّ
 .9عرض امللف
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بعد االطالع على التقارير االيجابية الواردة من لجنة املقررين الخاصة بالتأهيل الجامعي للمترشحة مرازقة
وليدة شعبة علم النفس ،تخصص علم النفس العيادي ،تم اقتراح أعضاء لجنة املناقشة األتية:
رئيسا
جامعة باتنة 6
أستاذ
جبالي نور الدين
سرار عائشة

أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6

عضوا

برغوثي توفيق

أستاذ محاضر أ

جامعة االغواط

عضوا

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املناقشة.

ثانيا :اقتراح لجان املقررين:
ا /قسم علم االجتماع والديمغرافيا:

ّ
 .1عرض امللف

قدمت املترشحة قواجلية آمال علم االجتماع تخصص تنظيم وعمل ملف التأهيل الجامعي ،وبعد معاينته من
طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين األتية أسماؤهم:
مطمر محمد العيد

أستاذ محاضر أ

جامعةباتنة6

مقررا

قارح سماح

أستاذ محاضر أ

جامعةباتنة6

مقررا

بوطة عبد الحميد

أستاذ

جامعة سطيف 9

مقررا

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

ّ
 .9عرض امللف
قدمت املترشحة عبد العزيز سيهام تخصص ديمغرافيا ملف التأهيل الجامعي ،وبعد معاينته من طرف
اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين األتية أسماؤهم:
عمراوي صالح الدين

أستاذ محاضر أ

جامعةباتنة6

مقررا

بغزة عادل

أستاذ محاضر أ

جامعةباتنة6

مقررا

فلكاوي نجوى

أستاذ محاضر أ

جامعة سطيف 9

مقررا

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

ّ
 .0عرض امللف

قدم املترشح مطاطحة عز الدين تخصص علم االجتماع تنظيم وعمل ملف التأهيل الجامعي ،وبعد معاينته
من طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين األتية أسماؤهم:
حروش رابح

أستاذ

جامعةباتنة6

مقررا

بعيط فاتح

أستاذ محاضر أ

جامعةباتنة6

مقررا
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محسن عقون

أستاذ

جامعة قسنطينة

مقررا

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

ب /قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا:

ّ
 .1عرض امللف

قدمت املترشحة جنون وهيبة شعبة األرطفونيا تخصص أرطوفونيا ملف التأهيل الجامعي ،وبعد معاينته من
طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين األتية أسماؤهم:
زغيش وردة
بلخيري وفاء
عمراني زهير

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة أم البواقي

مقررا
مقررا
مقررا

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

ّ
 .9عرض امللف :

قدمت املترشحة خديجة زردوم شعبة علم النفس ،تخصص علم النفس العيادي ملف التأهيل الجامعي،
وبعد معاينته من طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين األتية أسماؤهم:
بوقصة عمر
سعيدي عتيقة
العقون لحسن

أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة بسكرة

مقررا
مقررا
مقررا

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

ج /قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات:
ّ
 .1عرض امللف
قدم املترشح سعيد مراح شعبة االعالم واالتصال ،تخصص وسائل االعالم واملجتمع ملف التأهيل الجامعي ،وبعد
معاينته من طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين األتية أسماؤهم:
رمزي جاب هللا
حمراني آمنة
سوهيلة بضياف

أستاذ محاضر أ
أستاذة محاضر أ
أستاذة محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة سكيكدة

مقررا
مقررا
مقررا

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

ّ
 .9عرض امللف

قدمت املترشحة صونية قوراري شعبة االعالم واالتصال ،تخصص اعالم واتصال ملف التأهيل الجامعي ،وبعد
معاينته من طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين األتية أسماؤهم:
بوزيدي سهام
بن أحمد الطاهر

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6

مقررا
مقررا
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نوال بومشطة

أستاذ محاضر أ

جامعة أم البواقي

مقررا

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

ّ
 .0عرض امللف

قدمت املترشحة مسعودة طلحة شعبة االعالم واالتصال ،تخصص االتصال الجماهيري والراي العام ملف
التأهيل الجامعي ،وبعد معاينته من طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين األتية أسماؤهم:
فدول محمد
نومار مريم نريمان
عادل جربوعة

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

مقررا
جامعة باتنة 6
مقررا
جامعة باتنة 6
جامعة قسنطينة  0مقررا

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

د /الفلسفة
ّ
 .1عرض امللف
قدم املترشح بركان حسان شعبة الفلسفة ،تخصص فلسفة عامة ملف التأهيل الجامعي ،وبعد معاينته
من طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين األتية أسماؤهم:
مقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
بن ميس ي زوبيدة مونية
مقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
شراد فوزية
مقررا
جامعة سطيف 9
أستاذ محاضر أ
قوتال زهير

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

ّ
 .9عرض امللف
قدم املترشح بن سماعين موس ى شعبة الفلسفة ،تخصص فلسفة عامة ملف التأهيل الجامعي ،وبعد
معاينته من طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين األتية أسماؤهم:
مقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
عمراني عبد املجيد
مقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
شراد فوزية
مقررا
جامعة أم البواقي
أستاذ محاضر أ
خالد عبد الوهاب

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

ه /قسم التاريخ وعلم االثار
ّ
 .1عرض امللف
قدم املترشح عاشور منصورية شعبة التاريخ ،تخصص تاريخ وسيط اسالمي ملف التأهيل الجامعي ،وبعد
معاينته من طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين األتية أسماؤهم:
مقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
عبد الحميد بعيطيش
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علي عش ي
عبد املالك بكاي

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة سطيف 9

مقررا
مقررا

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

ّ
 .9عرض امللف
قدم املترشح أكرم بوجمعة شعبة التاريخ تخصص تاريخ حديث ومعاصر ملف التأهيل الجامعي ،وبعد
معاينته من طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين األتية أسماؤهم:
مقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
حسينة حماميد
مختار هواري
مقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
مقررا
جامعة املسيلة
أستاذ
صالح مليش

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

ّ
 .0عرض امللف
قدم املترشح عبد املومن بن عبد الكريم شعبة التاريخ ،تخصص تاريخ حديث ومعاصر ملف التأهيل
الجامعي ،وبعد معاينته من طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين األتية أسماؤهم:
مقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
محمد األمين حمداني
مقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
حمودي إبرير
مقررا
جامعة بسكرة
أستاذ محاضر أ
وافية نفطي

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

ّ
النقطة رقم  :10تسجيل دكتوراه علوم
بناء على قرار أعضاء اللجان العلمية لألقسام ،صادق أعضاء املجلس العلمي على تسجيل عناوين أطروحات
الدكتوراه علوم للطلبة اآلتية أسماؤهم:

قسم علم االجتماع والديمغرافيا:

ّ
 .1عرض امللف

قدم املترشح الرزقي كتاف ملف التسجيل في دكتوراه علوم في علم االجتماع تخصص علم االجتماع السياس ي،
بعنوان " النخبة الجامعية وعملية االنتقال الديموقراطي في الجزائر" ،إشراف الدكتور أنس عرعار.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على طلب التسجيل.

ّ
 .9عرض امللف
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قدمت املترشحة دلندة حكيمة ملف التسجيل في دكتوراه علوم في علم االجتماع تخصص علم االجتماع
الديني ،بعنوان " التربية الدينية وفعاليتها في تنمية وتوازن القدرات االقتصادية لألسرة الجزائرية -دراسة ميدانية
بمدينة عين التوتة ،"-إشراف ا .د .لوشن حسين.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على طلب التسجيل.

ّ
النقطة رقم  :13تعديل عناوين الدكتوراه
بناء على قرار أعضاء اللجان العلمية لألقسام ،صادق أعضاء املجلس العلمي على تعديل عناوين أطروحات
الدكتوراه للطلبة اآلتية أسماؤهم حسب األقسام:

ا /قسم علم االجتماع والديمغرافيا:
ّ
 .1عرض امللف
تقدم الطالب حمزة قادري املسجل في دكتوراه علوم في علم االجتماع تخصص علم اجتماع تنمية املوارد
البشرية وبموافقة األستاذة املشرفة د .صباح براهمي ،بطلب تعديل جزئي في عنوان أطروحته من " دور الحوكمة في
التنمية البشرية املستدامة في املؤسسة الجزائرية -دراسة ميدانية بمركب الحجار عنابة " إلى العنوان الجديد " دور
الحوكمة في التنمية البشرية املستدامة في املؤسسة الجزائرية –دراسة ميدانية بجامعة باتنة "-6

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.

ّ
 .9عرض امللف
تقدمت الطالبة برباق نورة املسجلة في دكتوراه علوم في علم االجتماع تخصص علم اجتماع الحضري
وبموافقة األستاذة املشرفة د .لغريبي نسيمة ،بطلب تعديل جزئي في عنوان أطروحتها من "التنمية الحضرية
املستدامة ومشكلة التلوث البيئي في املدينة الجزائرية -دراسة ميدانية في مدينة باتنة "-إلى العنوان الجديد " التنمية
الحضرية املستدامة والتلوث البيئي في املدينة الجزائرية -دراسة ميدانية بمدينة باتنة".

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.
ّ
 .0عرض امللف
تقدمت الطالبة ساعي حياة املسجلة في دكتوراه علوم في علم االجتماع تخصص علم اجتماع التنظيم والعمل
وبموافقة األستاذة املشرفة د .صباح براهمي ،بطلب تعديل جزئي في عنوان أطروحتها من " الثقة التنظيمية في
املؤسسات العمومية الجزائرية " إلى العنوان الجديد " عالقة الحوكمة بالثقة التنظيمية في املؤسسة الجزائرية –
دراسة ميدانية بجامعة باتنة ."-6
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 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.

ب /قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا:
ّ
 .1عرض امللف
تقدم الطالب رحالي باسم ،شعبة األرطفونيا تخصص علم األعصاب اللغوي ،بطلب تعديل جزئي في عنوان
أطروحته من "دراسة العالقات بين االضطرابات املورفولوجية النحوية والقدرات البرغماتية لدى األطفال املصابين
بالديسفازيا" إلى العنوان الجديد" :دراسة االضطرابات املورفو -تركيبية في وضعية فهم وإنتاج اللغة الشفوية لدى
األطفال املصابين بالديسفازيا " تحت إشراف د .زغيش وردة.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.

ّ
 .9عرض امللف
تقدمت الطالبة صدقة ايمان ،شعبة علم النفس تخصص علم النفس املدرس ي ،بطلب تعديل جزئي في عنوان
أطروحتها من "فعالية خطة عالجية قائمة على التحسيس الخفي في تعزيز السلوك الصحي لدى املراهقين
املتمدرسين – دراسة تجريبية " -إلى العنوان الجديد" :فعالية خطة عالجية قائمة على التحسيس الخفي في خفض
سلوك التدخين لدى املراهقين املتمدرسين –دراسة تجريبية  " -تحت اشراف د .بن ملبارك سمية .

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.

ّ
 .0عرض امللف
تقدم الطالب بن حشاني عبد النور ،شعبة علم النفس تخصص علم النفس املخاطرة و االرغونوميا ،بطلب
تعديل جزئي في عنوان أطروحته من " عالقة الوعي بالذات ،تقدير الذات و أساليب املواجهة بسلوك املخاطرة لدى
السائقين الشباب مستهلكي املواد املهلوسة" إلى العنوان الجديد" :عالقة أساليب املواجهة بسلوك املخاطرة لدى
السائقين الشباب مستهلكي املواد املخدرة " تحت إشراف أ .د .جبالي نور الدين .

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة

ّ
 .3عرض امللف
تقدمت الطالبة بوزغاية نهاد ،شعبة علم النفس تخصص علم النفس العيادي ،بطلب تعديل جزئي في عنوان
أطروحتها من "عالقة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بإضطراب التأقلم لدى املراهق املصاب بالسكري" إلى
العنوان الجديد" :عالقة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية باضطراب التأقلم لدى املراهق املصاب بالسكري
دراسة ميدانية في ظل إستراتيجيات التعامل مع املرض كمتغير وسيط " تحت اشراف أ .د .مزوز بركو.
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 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.

ّ
 .0عرض امللف
تقدمت الطالبة بومعزة كريمة من شعبة األرطفونيا ،بطلب تعديل جزئي في عنوان أطروحتها من " تصميم قوائم
للقياس السمعي اللفظي لتقييم التمييز السمعي والفهم اللفظي لدى املعاقين سمعيا املجهزين" إلى العنوان الجديد:
"تصميم قوائم للقياس السمعي اللفظي لتقييم الفهم الشفهي لدى املعاقين سمعيا "-وتحت اشراف د .يمينة عطال.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.

ّ
 .9عرض امللف
تقدمت الطالبة عكسة حليمة ،شعبة علم النفس تخصص علم النفس املدرس ي ،بطلب تعديل جزئي في عنوان
أطروحتها من "سلوكيات الخطر لدى املراهق في الوسط املدرس ي وعالقتها بكل من املفارقة القيمية و الشعور
باالنتماء لديه" إلى العنوان الجديد" :سلوكيات الخطر لدى املراهق في الوسط املدرس ي و عالقتها بكل من املفارقة
القيمية و الشعور باالنتماء لديه دراسة ميدانية على عينة من التالميذ ببعض ثانويات والية باتنة "-اشراف أ .د .بن
فليس خديجة.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.

ّ
 .7عرض امللف
تقدم الطالب عالق زكريا ،شعبة علم النفس تخصص علم نفس التنظيم والعمل ،بطلب تعديل جزئي في
عنوان أطروحته من "مؤشرات تطبيق معايير الجودة الشاملة إلدارة املوارد البشرية في املؤسسة االقتصادية
مؤسسة نفطال أنموذجا" إلى العنوان الجديد" :واقع تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في إدارة املوارد البشرية
باملؤسسة االقتصادية – دراسة ميدانية بمصنع  -Techno Ceram-باتنة " تحت إشراف أ.د .بوقصة عمر.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.

ّ
 .1عرض امللف
تقدمت الطالبة لعرابة نجمة ،شعبة األرطفونيا ،تخصص أمراض اللغة والتواصل ،بطلب تعديل جزئي في
عنوان أطروحتها من "بناء دليل عملي تقييمي إرشادي لألطفال التوحديين موجه لألخصائيين االرطفونيين" إلى
العنوان الجديد" :بناء دليل تطبيقي للدمج املدرس ي لألطفال املصابين بطيف التوحد موجه للمعلمين ،املرافق
واألولياء" تحت إشراف د .زغيش وردة.
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 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.

ّ
 .2عرض امللف
تقدمت الطالبة رحموني عبلة ،شعبة علم النفس تخصص علم النفس املدرس ي ،بطلب تعديل جزئي في عنوان
أطروحتها من "الجانبية الدماغية والوعي الفونولوجي والتآزر الحس ي -حركي لدى تالميذ األقسام التحضيرية
كمتغيرات وسيطية في ظهور صعوبات تعلم القراءة والكتابة" إلى العنوان الجديد" :الجانبية الدماغية والوعي الفونو-
مورفولوجي و التآزر البصري اليدوي لدى تالميذ األقسام التحضيرية كمتغيرات تنبؤية في ظهور صعوبات تعلم
القراءة والكتابة " تحت إشراف أ.د .حنيفة صالحي.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة

ّ
 .11عرض امللف
تقدمت الطالبة زينب زكور ،شعبة علوم التربية تخصص جودة التربية والتوجيه االرشادي ،بطلب تعديل جزئي
في عنوان أطروحتها من العنوان " تجربة خاليا الجودة في الجامعة الجزائرية دراسة تقييمية وفق املرجع الوطني
لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي " إلى العنوان الجديد "تجربة خاليا ضمان الجودة في الجامعة الجزائرية
دراسة تقييمية وفق معايير املرجع الوطني لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي" تحت إشراف أ.د .راجية بن
علي.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة

ج /قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات:
ّ
 .1عرض امللف
تقدمت الطالبة أمينة بن سخرية تخصص علوم اإلعالم واالتصال بطلب تعديل في عنوان أطروحتها من العنوان
األول واملوسوم ب ـ" واقع الصحافة االلكترونية في الجزائر دراسة ميدانية مع جمهور الصحفيين" ،إلى العنوان الجديد:
"واقع الصحافة االلكترونية في الجزائر دراسة ميدانية على جمهور الصحفيين " تحت اشراف د .مجاني باديس

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان االطروحة.
ّ
 .9عرض امللف
تقدمت الطالبة ونوغي حبيبة تخصص اإلعالم السياحي بطلب بطلب تعديل في عنوان اطروحتها ،تحت إشراف د.
مجاني باديس ،من العنوان األول واملوسوم ب ـ ":دور التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في ترويج صورة الجزائر
سياحيا" ،إلى العنوان الجديد ":دور التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في ترويج صورة الجزائر سياحيا–
دراسة ميدانية على عينة من وكاالت السياحة واألسفار باملسيلة".
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الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تعديل عنوان االطروحة.
ّ
 .0عرض امللف
تقدم الطالب مازوني محمد تخصص اإلعالم واالتصال بطلب تعديل في عنوان أطروحته من العنوان األول
واملوسوم ب ـ ":الذكاء االنفعالي ودوره في إدارة األزمات لدى اإلطارات املسيرة باملؤسسات االستشفائية العمومية
الجزائرية  -دراسة حالة على عينة من املؤسسات االستشفائية بالجزائر العاصمة ،"-إلى العنوان الجديد " :الذكاء
االنفعالي ودوره في إدارة األزمات لدى اإلطارات املسيرة باملؤسسات االستشفائية العمومية الجزائرية -دراسة على عينة
من املؤسسات االستشفائية العمومية بالجزائر العاصمة "-تحت اشراف د .الطاهر بن أحمد

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان االطروحة.

ّ
 .3عرض امللف

تقدمت الطالبة دريس هند تخصص تسيير ومعالجة املعلومات بطلب تعديل في عنوان أطروحتها من العنوان األول
واملوسوم ب ـ ":طرق التكوين و إعداد البرامج التدريبية باملكتبات ومراكز املعلومات :دراسة ميدانية تحليلية لبرامج
تكوين املكتبيين بأقسام علم املكتبات بالجزائر" ،إلى العنوان الجديد " :واقع تكوين املكتبيين وإعداد البرامج التدريبية:
دراسة ميدانية بأقسام علم املكتبات واملكتبات الجامعية بجامعات الجزائر  9ووهران  6و قسنطينة  ."9تحت اشراف
ا .د .محمد خشمون

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان االطروحة.
د /قسم الفلسفة:
ّ
 -1عرض امللف
تقدم الطالب كمال رمضاني شعبة الفلسفة تخصص الفلسفة التطبيقية ،بطلب تعديل جزئي في عنوان
اطروحته من العنوان '' نقد الخطاب االستشراقي الحداثي عند وائل حالق ''الى العنوان الجديد " :نقد وائل حالق
للخطاب االستشراقي '' تحت اشراف ا.د .عبد املجيد عمراني.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان االطروحة.
ه /قسم التاريخ وعلم االثار:
ّ
 .1عرض امللف
تقدمت الطالبة مليكة منصورية تخصص تاريخ قديم بطلب تعديل جزئي في عنوان أطروحتها من العنوان القديم "
الروافد الوثنية في التوراة البابلية من خالل الدراسات األثرية و النصوص الدينية " إلى العنوان الجديد " :الروافد
الوثنية الدينية الرافدية (السومرية والبابلية) وأثرها على النصوص التوراتية" تحت إشراف أ.د شباحي مسعود

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان االطروحة.

ّ
 .9عرض امللف
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تقدمت الطالبة نرجس كرنيف تخصص أوروبا عصور وسطى بطلب تعديل جزئي في عنوان أطروحتها من
"عالقة مملكة البرتغال باإلمارات اإلسالمية في األندلس خالل القرن  1هجري69/م " إلى العنوان الجديد ":مملكة
البرتغال وعالقتها باإلمارات اإلسالمية في األندلس خالل القرنين  7-1هجري 60-69/ميالدي " إشراف ا .د .باقة رشيد.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان االطروحة.

ّ
النقطة رقم  :10تغييراإلشراف وتعيين مشرف اداري
بناء على قرار أعضاء اللجان العلمية لألقسام ،صادق أعضاء املجلس العلمي على تغيير اإلشراف ألطروحات
الدكتوراه للطلبة اآلتية أسماؤهم حسب األقسام:

قسم علم االجتماع والديمغرافيا:
ّ
 .1عرض امللف
بناء على طلب الطالبة مونية بن بعطوش ،شعبة الديمغرافيا تخصص السكان والتنمية ،واملتضمن تغيير
املشرف ،وبناء على قرار املجلس العلمي للكلية رقم  36املؤرخ في  9393/31/96امللزم بإعادة توزيع طلبة الدكتوراه
تخصص الديمغرافيا الذين يشرف عليهم أ.د .علي قواوس ي على األساتذة املؤهلين في الشعبة بسبب تقاعده وبعد
إقامته عن الجزائر ،اتفق أعضاء اللجنة العلمية على إسناد اإلشراف إلى د .بعيط فاتح.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على إسناد اإلشراف إلى د .بعيط فاتح.

ّ
 .9عرض امللف
بسبب تعذر حضور املشرفة أ.د .دريد فطيمة ملناقشة الطالبة حسرومي لويزة دكتوراه ل .م .د في علم
االجتماع تخصص السكان والعائلة ،ونظرا لبعدها عن مكان املناقشة بسبب جائحة كورونا ،اقترحت اللجنة العلمية
تعيين مشرفا إداريا يسهر على مناقشة اطروحة الطالبة.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعيين أ .د .بن بعطوش احمد عبد الحكيم مشرفا إداريا على مناقشة اطروحة الطالبة
حسرومي لويزة.

ّ
النقطة رقم  :19اعتماد املطبوعات البيداغوجية
بناء على قرار أعضاء اللجان العلمية لألقسام ،صادق أعضاء املجلس العلمي على املطبوعات البيداغوجية اآلتية

ا /قسم علم االجتماع والديمغرافيا:
ّ
 -1عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة ب '' سوق العمل في الجزائر'' واملوجهة لطلبة ماستر
 9علم االجتماع تخصص علم االجتماع التنظيم والعمل ،للدكتورة صباح براهمي.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.
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ّ
 -9عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة ب '' محاضرات في علم اجتماع الفن " واملوجهة لطلبة
السنة الثانية ليسانس علم االجتماع للدكتور محمد العيد مطمر.
 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.
ّ
 -0عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة ب '' النظريات املعاصرة في علم االجتماع " واملوجهة لطلبة
السنة الثالثة ليسانس علم االجتماع للدكتورة بيبيمون كلتوم.
 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.
ّ
 -5عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة ب '' مناهج الدراسات الحضرية " واملوجهة لطلبة السنة
الثانية ماستر علم االجتماع الحضري للدكتور ساعد هماش.
 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.
ّ
 -4عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة ب '' ملتقى التدريب على البحث " واملوجهة لطلبة السنة
الثانية ماستر تخصص علم االجتماع االنحراف والجريمة للدكتورة بيبيمون كلتوم.
 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.

ّ
 -9عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة ب '' الشباب واملقاوالتية'' واملوجهة لطلبة السنة الثالثة
ليسانس علم االجتماع للدكتورة صباح براهمي.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.

ّ
 -7عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة ب '' منهجية البحث في علم االجتماع الحضري" واملوجهة
لطلبة السنة أولى ماستر علم االجتماع الحضري للدكتورة نسيمة لغريبي.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.
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ّ
 -1عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة ب '' األنثربولوجيا الحضرية" واملوجهة لطلبة السنة ثانية
ماستر علم االجتماع الحضري للدكتورة وهيبة صاحبي.
 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.

ب /قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا:
ّ
 .1عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة ب '' هندسة التكوين '' واملوجهة لطلبة ماستر  6علوم
التربية تخصص توجيه و إرشاد ،للدكتورة مدور ليلى.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.

ّ
 .9عرض امللف

ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة ب ''محاضرات في علم النفس املرض ي االجتماعي'' واملوجهة
لطلبة ماستر علم النفس تخصص علم النفس العيادي ،للدكتور بشقة عز الدين.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.

ّ
 .0عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة ب ''االضطرابات الحسية األدائية الحركية'' و املوجهة
لطلبة ليسانس علم النفس تخصص علم النفس العيادي ،للدكتورة صالح يمينة.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.

ج /قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات:
ّ
 -1عرض امللف
ورود تقارير ايجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة ب '' اقتصاد وتوزيع املعلومات '' واملوجهة لطلبة السنة أولى
ماستر تخصص إدارة املؤسسات الوثائقية واملكتبات  ،للدكتورة بن غيدة وسام.

 الرأي واالقتراحصادق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.

ّ
 -9عرض امللف

ورود تقريرين ايجابيين واخر سلبي من الخبراء على املطبوعة املوسومة ب ''اإلشهار اإلذاعي والتلفزيوني'' واملوجهة
لطلبة السنة أولى ماستر تخصص سمعي بصري ،للدكتورة لعرابة صورية.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعيين خبير آخر لدراسة املطبوعة.
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د /قسم الفلسفة:
ّ
 -1عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة البيداغوجية املوسومة ب ـ" مناهج البحث الفلسفي" واملوجهة لطلبة
السنة أولى ماستر تخصص فلسفة غربية حديثة ومعاصر وفلسفة تطبيقية للدكتور عبد الغاني بوالسكك.

 الرأي واالقتراحصادق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.

ّ
 -9عرض امللف

ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة البيداغوجية املوسومة ب ـ" فلسفة التاريخ والحضارة" واملوجهة لطلبة
السنة أولى ماستر تخصص فلسفة تطبيقية للدكتور عبد الغاني بوالسكك.

 الرأي واالقتراحصادق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.

ّ
 -0عرض امللف

ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة البيداغوجية املوسومة ب ـ"البيوإتيقا ومستقبل اإلنسان" واملوجهة
لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص فلسفة تطبيقية للدكتورة مزواد نسيبة.

 الرأي واالقتراحصادق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.

ه /قسم التاريخ وعلم االثار:
ّ
 .1عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة البيداغوجية املوسومة ب ـ" محاضرات في تاريخ الجزائر املعاصر"
واملوجهة لطلبة السنة أولى جذع مشترك علوم إنسانية للدكتور حمودي إبرير

 الرأي واالقتراحصادق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة.

ّ
النقطة رقم  :17تمديد التسجيالت
بناء على قرار أعضاء اللجان العلمية ،صادق أعضاء املجلس العلمي على التمديد إلعادة التسجيل في الدكتوراه ل .م.
د .للموسم الجامعي  9396/9393وذلك لسنة واحدة اضافية للطلبة اآلتية أسماؤهم:

قسم التاريخ وعلم االثار:
ّ
 -1عرض امللف
اسم ولقب طالب الدكتوراه
شوحة نصيرة
شتوح مسعودة
بولطيف نعيمة
بادي نجاة

االختصاص
تاريخ الثورة
تاريخ الثورة
تاريخ الثورة
تاريخ الثورة

املشرف
بوقريوه ملياء
بوقريوه ملياء
حماميد حسينة
حماميد حسينة
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الرأي واالقتراح
صادق املجلس العلمي على تمديد تسجيالت طلبة الدكتوراه.

ّ
النقطة رقم  :11التظاهرات العلمية

ّ
 .1عرض امللف

تنظيم امللتقى الدولي الثاني " سوسيولوجيا الوباء :عام تحت الجائحة'' برئاسة مدير جامعة باتنة  6الحاج لخضر
االستاذ الدكتور عبد السالم ضيف ،بالتعاون مع مركز فاعلون وخلية الجودة للجامعة ومخبر الديناميات االجتماعية
في االوراس في شهر ماي .9396
_ الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على األنشطة املقترحة.

ا /قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا:
ّ
 .9عرض امللف
أنشطة مخبر بنك االختبارات النفسية واملدرسية واملهنية
.1-1
 تنظيم ندوة وطنية تقدمت به ا.د .يوسفي حدة بعنوان ''التنمر املدرس ي ـ ـ االسباب ـ ـ أدوات الكشف والقياسوالتدخل'' ،وذلك يوم  66اكتوبر 9396
 مقترح استكتاب دولي تقدمت به الدكتورة عيواج صونيا بعنوان ''االختبارات النفسية :البناء،التقنين وتكييفاالختبارات النفسية''
 مقترح استكتاب جماعي دولي تقدمت به د .مدور ليلى بعنوان ''االتجاهات الرائدة في تصميم البرامج االرشاديةوأساليب تقويمها''.
_ الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على األنشطة املقترحة.

ّ
 .0عرض امللف
 مخبر تطوير نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي والثانوي تنظيم ملتقى وطني حول الجامعة الجزائرية والتحول الرقمي بين تحديات الجودة ورهانات الواقع برئاسة د/عمار شوشان ، ،وذلك يومي 0و 5نوفمبر 9396
 تنظيم ملتقى دولي بعنوان ''االعتماد االكاديمي وتصنيف الجامعات'' بالشراكة مع وكالة ضمان الجودةبالجامعة اإلسالمية املاليزية برئاسة د /تومي سامية ،وذلك يومي 6و 9ديسمبر 9396
 تقدمت فرقة البحث  PRFUإعداد بروتوكوالت عالجية سلوكية للتكفل النفس ي بمرض ى السرطان بالتعاون معمخبر تطوير نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي والثانوي باملقترحين التاليين:
ّ
ا .تنظيم ملتقى وطني حول "تدخالت الوقاية و العالج و الرعاية في علم األورام النفس ي من منظور بيونفس ي
اجتماعي برئاسة أ د عدوان يوسف ،وذلك يوم  03-92سبتمبر 9396
ب .اقترح أ د عدوان يوسف كتاب جماعي حول 'التدخالت في علم االورام النفس ي' وتنسيق د .سمية عليوة
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الرأي واالقتراح
صادق املجلس العلمي على األنشطة املقترحة.

ّ
 .3عرض امللف
 أنشطة مخبر سيكولوجية مستعملي الطريق تنظيم ملتقى وطني "السالمة املرورية :املعيقات و استراتيجيات التفعيل" يوم 9396/39/39 تنظيم يوم دراس ي" التمثالت االجتماعية و سلوكات املخاطرة" يوم 9396/9/61 تنظيم ملتقى وطني "الخدمات النفسية في مجال االنحراف والجريمة" يوم 9396/0/ 90-99 تنظيم يوم دراس ي "آليات التقويم البيداغوجي في التعليم الجامعي" – بالشراكة مع خلية الجودة وخلية املرافقةالبيداغوجية لألساتذة حديثي التوظيف – جامعة باتنة 6يوم 9396/5/7
 تنظيم ملتقى دولي "التربية العالجية  :نحو تمكين  empowermentاملرض ى من تحمل مسؤولية العالج " يوم -29396/1/63
الرأي واالقتراح
صادق املجلس العلمي على األنشطة املقترحة.

ّ
 .0عرض امللف
 أنشطة مخبرالتطبيقات النفسية في الوسط العقابي تنظيم ملتقى دولي بالتعاون مع املديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج موسوم بــ'' :تقييم التجربة الجزائرية فيمجال التكفل وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين في ظل بعض التجارب الدولية'' برئاسة الدكتور كربال مختار
ُ
 تنظيم ملتقى وطني ''واقع الطفولة ضحية سوء معاملة أسرية وسبل التكفل بها'' ' برئاسة الدكتورة مرزوقي حورية تنظيم يوم دراس ي بالشراكة مع مديرية النشاط االجتماعي لوالية باتنة تحت عنوان ''إدماج الفئات الخاصة الواقعواملأمول'' برئاسة الدكتور قيرود الطاهر
 تنظيم دورة تكوينية بموسومة ''أفتح و ادير روضة لألطفال بنجاح'' برئاسة أ.د .وناس امزيان تنظيم دورة تدريبية موسومة ''سيكولوجي في امليدان'' بالتعاون مع فريق مشروع "يبدأ" برئاسة أ.د .مزوز بركو تنظيم ملتقى وطني بالشراكة مع الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين مكتب والية باتنة و مديرية النشاط االجتماعيوالتضامن لوالية باتنة موسوم بـ ''األلعاب والتطبيقات االلكترونية وحماية األحداث من مخاطرها'' برئاسة بوروبة آمال
 تنظيم دورة تدريبية بالشراكة مع الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين موسومة بـ ''الطالب املتخرج وجها لوجه مع طلبالوظيفة واإلقبال عليها والظفر بها – مقومات اإلقناع ودواعي النجاح''،برئاسة طالب الدكتوراه بن داللو حسام الدين
الرأي واالقتراح
صادق املجلس العلمي على األنشطة املقترحة.

ب /قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات:
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ّ
 .1عرض امللف
تنظيم ملتقى دولي افتراض ي بعنوان" :العالقات العامة وإدارة األزمات :الواقع والتحديات" ،برئاسة الدكتور
إسماعيل شرقي ،وذلك بتاريخ  25ماي .9396

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تنظيم امللتقى الدولي االفتراض ي

ّ
 .9عرض امللف

تنظيم ملتقى دولي افتراض ي بعنوان " املكتبات ومؤسسات املعلومات الجزائرية في ظل البيئة الرقمية :الواقع-
الرهانات واالستراتيجيات " ،برئاسة الدكتور عبد الرزاق تومي  ،وذلك بتاريخ  37جوان .9396

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تنظيم امللتقى الدولي االفتراض ي

ّ
 .0عرض امللف

مشروع استكتاب في كتاب دولي جماعي بعنوان " الجدوى العلمية لنظريات االتصال في بحوث اإلعالم واالتصال"،
اشراف الدكتورة منال كابور ،ومساهمة مخبر دراسات وأبحاث في التاريخ ،التراث ،القانون.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على مشروع االستكتاب في كتاب دولي جماعي.

ّ
 .3عرض امللف

مشروع استكتاب جماعي بعنوان " صحافة املوبايل  ،"mojoبالتعاون مع مخبر دراسات وأبحاث في التاريخ ،التراث،
القانون.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على مشروع االستكتاب الجماعي.

ّ
 .0عرض امللف
مشروع استكتاب جماعي بعنوان "دراسات إستراتيجية في قيادة التغيير واالبتكار باملكتبات ومراكز املعلومات"،
تحت اشراف الدكتور عبد الرزاق تومي ،بالتنسيق مع مشروع بحث التكوين الجامعي '' " PRFUتمكين اختصاص ي
املعلومات ودوره في قيادة التغيير و االبتكار باملكتبات الجامعية الجزائرية في ظل البيئة الرقمية :الرهانات و
االستراتيجيات.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على مشروع االستكتاب الجماعي.

ّ
 .9عرض امللف
مشروع مجلة علمية دولية أكاديمية محكمة فصلية ،واملوسومة بـمجلة ''الرؤية اإلعالمية للدراسات والبحوث
االتصالية واإلعالمية" ،واملزمع صدورها عن قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم املكتبات بكلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية بجامعة باتنة  6الحاج لخضر ،تحت اشراف الدكتور رمزي جاب هللا.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على مشروع املجلة العلمية.
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ج /قسم الفلسفة:

ّ
 .1عرض امللف
تنظيم ملتقى دولي بعنوان" :مالمح الحضور الفلسفي في الفكر الجزائري" ،برئاسة الدكتور وفاء برتيمة ،وذلك
يومي  97-91نوفمبر .9396

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تنظيم امللتقى الدولي.

ّ
 .9عرض امللف
تنظيم ملتقى وطني بعنوان" :جماليات البيئة والعمران" ،برئاسة األستاذة برهوم لبنى ،بالتعاون مع مخبر حوار
الحضارات والعوملة وقسم الفلسفة ونادي الفلسفي اآلبلي وذلك يومي  69-66اكتوبر .9396

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تنظيم امللتقى الوطني.

ج /قسم التاريخ

ّ
 .1عرض امللف
تنظيم يوم دراس ي بعنوان" :االوراس عبر العصور :دراسة في التركيبة االجتماعية" ،برئاسة الدكتور هواري
مختار ،وبمشاركة مخبر الجزائر :دراسات في التاريخ والثقافة واملجتمع وقسم التاريخ وعلم االثار بجامعة باتنة 6
الحاج لخضر .وذلك يوم  03مارس .9396

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تنظيم اليوم الدراس ي.

ّ
 .9عرض امللف

تنظيم ملتقى وطني بعنوان" :اهمية االرشيف في البحث العلمي مقاربة تاريخية وقانونية وسياسية" ،برئاسة ا .د.
مناصرية يوسف ،وبمشاركة مخبر الحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية  6219-6703وقسم التاريخ وعلم
االثار بجامعة باتنة  6الحاج لخضر .وذلك يومي  03جوان6 -جويلية .9396

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تنظيم امللتقى الوطني.

ّ
 .0عرض امللف

نشر مجموعة كتب بيداغوجية وعلمية لطلبة طوري املاستر والدكتوراه تاريخ الثورة الجزائرية بعنوان ''
سلسلة وثائق ودراسات حول تاريخ الجزائر املعاصر والثورة التحريرية'' من طرف مخبر الحركة الوطنية
الجزائرية والثورة التحريرية 6219-6703

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على نشر مجموعة الكتب البيداغوجية.

ّ
النقطة رقم  :12اقتراحات بيداغوجية
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ا /قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا:
ّ
 .1عرض امللف
استقالة أ.د .أحمان لبنى بصفتها مسؤول عن فريق االختصاص ماستر اكاديمي علم النفس الصحة.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على استقالة أ.د .أحمان لبنى بصفتها مسؤول عن فريق االختصاص ماستر اكاديمي علم
النفس الصحة.

ّ
 .9عرض امللف

اقتراح السيد رئيس القسم بتعين د .القص صليحة ،مسؤول عن فريق االختصاص ماستر اكاديمي علم النفس
الصحة.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعيين د .القص صليحة ،مسؤول عن فريق االختصاص ماستر اكاديمي علم النفس
الصحة.

ّ
 .0عرض امللف

استقالة أ.د .مزوز بركو بصفتها مسؤول عن فريق االختصاص ماستر منهي علم النفس اإلنحراف والجريمة.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على استقالة أ.د .مزوز بركو بصفتها مسؤول عن فريق االختصاص ماستر منهي علم النفس
اإلنحراف والجريمة.

ّ
 .3عرض امللف

اقتراح السيد رئيس القسم بتعين د .كربال مختار بصفته مسؤول عن فريق االختصاص ماستر منهي علم النفس
اإلنحراف والجريمة.

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تعين د .كربال مختار بصفته مسؤول عن فريق االختصاص ماستر منهي علم النفس
اإلنحراف والجريمة.

ّ
 .0عرض امللف

استقالة أ.د .بوقصة عمر بصفته مسؤول عن فريق االختصاص ماستر اكاديمي علم النفس العمل والتنظيم
وتسيير املوارد البشرية.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على استقالة ا.د .بوقصة عمر بصفته مسؤول عن فريق االختصاص ماستر اكاديمي علم
النفس العمل والتنظيم وتسيير املوارد البشرية.

ّ
 .9عرض امللف

اقتراح السيد رئيس القسم بتعين د .تومي سامية بصفتها مسؤول عن فريق االختصاص ماستر اكاديمي علم
النفس العمل والتنظيم وتسيير املوارد البشرية.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعين د .تومي سامية بصفتها مسؤول عن فريق االختصاص ماستر اكاديمي علم النفس
العمل والتنظيم وتسيير املوارد البشرية.
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ّ
 .7عرض امللف
استقالة أ.د .حواس خضرة بصفتها مسؤول عن فريق االختصاص ماستر اكاديمي إرشاد توجيه.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على استقالة أ.د .حواس خضرة بصفتها مسؤول عن فريق االختصاص ماستر اكاديمي
إرشاد توجيه.

ّ
 .1عرض امللف

اقتراح السيد رئيس القسم بتعين د .بروال مختار  ،مسؤول عن فريق االختصاص ماستر اكاديمي إرشاد وتوجيه.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعين د .بروال مختار ،مسؤول عن فريق االختصاص ماستر اكاديمي إرشاد وتوجيه.
ّ
 .2عرض امللف
استقالة أ.د يوسفي حدة بصفتها مسؤول عن فريق االختصاص ليسانس اكاديمي علم النفس املدرس ي.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على استقالة أ.د .يوسفي حدة ،بصفتها مسؤول عن فريق االختصاص ليسانس اكاديمي علم
النفس املدرس ي

ّ
 .11عرض امللف :

اقتراح السيد رئيس القسم بتعين د .بشقة عز الدين ،مسؤول عن فريق االختصاص ليسانس اكاديمي علم
النفس املدرس ي.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعين د .بشقة عز الدين ،مسؤول عن فريق االختصاص ليسانس اكاديمي علم
النفس املدرس ي.

ّ
 .11عرض امللف
استقالة أ.د .طيبة عبد السالم بصفته مسؤول عن فريق االختصاص ليسانس اكاديمي إرشاد وتوجيه.

_ الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على استقالة أ.د .طيبة عبد السالم بصفته مسؤول عن فريق االختصاص ليسانس
اكاديمي إرشاد وتوجيه

ّ
 .19عرض امللف

اقتراح السيد رئيس القسم بتعين د .صالح يمينة مسؤول عن فريق االختصاص ليسانس اكاديمي إرشاد وتوجيه

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعين د .صالح يمينة مسؤول عن فريق االختصاص ليسانس اكاديمي إرشاد.

ّ
 .10عرض امللف

استقالة د .بوعون السعيد بصفته مسؤول عن فريق االختصاص ليسانس اكاديمي علم النفس العيادي

_ الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على استقالة د .بوعون السعيد بصفته مسؤول عن فريق االختصاص ليسانس اكاديمي علم
النفس العيادي.

ّ
 .13عرض امللف
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اقتراح السيد رئيس القسم د .بلمبارك سمية بصفتها مسؤول عن فريق االختصاص ليسانس اكاديمي علم النفس
العيادي.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعين د .بلمبارك سمية بصفتها مسؤول عن فريق االختصاص ليسانس اكاديمي علم
النفس العيادي.

ّ
 .10عرض امللف

استقالة أ.د .العربي فرحاتي من رئاسة مشروع دكتواره جودة التربية والتوجيه واإلرشاد ،واقتراح الدكتور
محمد ختاش كبديل له في رئاسة املشروع وذلك بعد املوافقة الجماعية ألعضاء فريق التكوين.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تكليف د محمد ختاش بتسيير مشروع الدكتوراه جودة التربية والتوجيه واإلرشاد.

ب /قسم الفلسفة
ّ
 .1عرض امللف
اقتراح السيد رئيس القسم االستاذ يحي عصام بصفته مسؤول عن فريق االختصاص ماستر اكاديمي في الفلسفة
التطبيقية.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعين االستاذ يحي عصام بصفته مسؤول عن فريق االختصاص ماستر اكاديمي في الفلسفة
التطبيقية.

ّ
النقطة رقم  :11متفرقات

ّ
 .1عرض امللف

تقدم االستاذة الدكتورة باحمد ليلية تخصص تسيير املخاطر بطلب توظيف بعقد بكلية العلوم االنسانية
واالجتماعية.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على طلب توظيف بعقد لالستاذة الدكتورة باحمد ليلية.

ا /قسم علم االجماع والديمغرافيا:
ّ
 .1عرض امللف
تقدم ا.د .عوفي مصطفى بملف اعادة هيكلة مخبر املجتمع واالسرة ،واملتكونة من االعضاء والفرق التالية:
الفرقة األولى :القضايا األسرية في املجتمع األوراس ي
رئيس الفرقة األستاذ الدكتور مصطفى عوفي
الرقم االسم واللقب
مصطفى عوفي
6
بوهنتالة ابراهيم
9
محمد سمصار
0
ليندة شنافي
5

الرتبة  -الصفة
أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ

الجامعة
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
عباس لغرور خنشلة
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4
1
7
7
2
63
66
69
60

نصر الدين بهتون
حنان عقابة
رزيقة عوابشية
السعيد فيطس
بوبكر شرارة
حنان صوالحي
رفيق سويس ي
هشام سلمون
سهام عيشور

أستاذ محاضر أ
طالبة دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالب دكتوراه
طالب دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالب دكتوراه
طالب دكتوراه
طالبة دكتوراه

عباس لغرور خنشلة
باتنة 6الحاج لخضر
عباس لغرور خنشلة
عباس لغرور خنشلة
عباس لغرور خنشلة
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر

الفرقة الثانية :االنثروبولوجية املجتمع واالسرة في منطقة االوراس
رئيس الفرقة االستاذ الدكتور العربي بن الشيخ
الرقم االسم واللقب
العربي بن الشيخ
6
عمر عروي
9
عيس ى حمدي
0
راضية لبرش
5
عبد الغاني قتالي
4
حمو مرابط
1
بدر الدين ببه
7
فاطمة الزهراء سالمي
7
امال سنقوقة
2
زينب مزياني
63
امينة بن سخرية
66
امال صغير
69
امينة بخوش
60
امال لعالونة
65

الرتبة  -الصفة
أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ مساعد ب
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر ب
طالبة دكتوراه
طالب دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالبة دكتوراه

الجامعة
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
عباس لغرور خنشلة
أكلي محند أولحاج البويرة
عباس لغرور خنشلة
عباس لغرور خنشلة
جامعة الجزائر 9ابو القاسم سعد هللا
جامعة باجي مختار عنابة
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
عباس لغرور خنشلة

الفرقة الثالثة :التحوالت السوسيو ديموغرافيا في منطقة االوراس
رئيس الفرقة  :الدكتور عادل بغزة
الرقم االسم واللقب
عادل بغزة
6
صالح الدين عمراوي
9
علي العكروف
0
محمد االمين بوفضة
5
رمزي بن ضيف هللا
4
وليد خصام
1
محمد مزوني
7
سليمة عروفي
7
اميرة شطوح
2
نصر الدين كزيز
63

الرتبة  -الصفة
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ
طالب دكتوراه
طالب دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالب دكتوراه

الجامعة
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
عبد الرحمان ميرة بجاية
العربي التبس ي تبسة
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر

الفرقة الرابعة :التنمية املستدامة في منطقة االوراس
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رئيس الفرقة الدكتور أنس عرعار
الرقم
6
9
0
5
4
1
7
7
2
63
66

االسم واللقب
أنس عرعار
صباح براهمي
سعاد دوبة
حسين لوشن
علي لونيس
عادل عزوزي
هارون جفال
سارة درنوني
هالة بوساحة
فيروز معصم
نورة برباق

الرتبة  -الصفة
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر ب
أستاذ
أستاذ
طالبة دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالب دكتوراه
طالب دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالب دكتوراه

الجامعة
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
عباس سطيف 9
باتنة 6الحاج لخضر
عباس لغرور خنشلة
عباس لغرور خنشلة
عباس لغرور خنشلة
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر

الفرقة الخامسة :العنف األسري دراسة اجتماعية للعوامل واالثار
رئيس الفرقة  :الدكتورة سهام وناس ي
الرقم االسم واللقب
سهام وناس ي
6
جمال زرقاق
9
نسيمة طبشوش
0
سناء روابحي
5
هالة لبرارة
4
مهدي عبيد
1
امينة شابي
7
وليد مباركي
7
نورة مناعة
2
ايمان نعيمي
63
اية حيدوس ي
66
نصر الدين عزيز
69

الرتبة  -الصفة
أستاذ محاضر أ
أستاذ مساعد ب
أستاذ محاضرأ
أستاذ محاضر ب
أستاذ محاضر ب
طالب دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالب دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالبة دكتوراه
طالب دكتوراه

الجامعة
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
عباس لغرور خنشلة
عباس لغرور خنشلة
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر
باتنة 6الحاج لخضر

 الرأي واالقتراحصادق املجلس العلمي على اعادة هيكلة مخبر املجتمع واالسرة.
ّ
 .9عرض امللف
توطين مشاريع بحث موضوعاتية جديدة  9396-9393في ميدان العلوم االجتماعية التالية:
 الطالق في املجتمع الجزائري واثاره االجتماعية (دراسة ميدانية بمنطقة االوراس) برئاسة االستاذ عمراوي صالحالدين.
 خصوصية املشكلة السكانية في الجزائر دراسة في واقع والتوقعات الديموغرافيا للجزائر برئاسة األستاذ عادلبغزة.

 الرأي واالقتراحصادق املجلس العلمي على توطين مشاريع بحث موضوعاتية جديدة للعام  9396-9393ملخبر املجتمع واالسرة.
ّ
 .0عرض امللف
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انشاء مجلة علمية محكمة دولية ملخبر املجتمع واالسرة بعنوان ''دراسات في املجتمع واالسرة'' ،على ان تعود رئاسة
التحرير للدكتورة صباح براهمي.

 الرأي واالقتراحصادق املجلس العلمي على انشاء مجلة ''دراسات في املجتمع واالسرة''

 -IVخالصة أشغال دورة املجلس العلمي للكلية
وافق املجلس العلمي على جميع املقترحات الواردة في جدول االعمال بإجماع أعضاءه ،كما وافق على بعض
املقترحات البيداغوجية التي من شأنها تحسين األداء العلمي والبيداغوجي للكلية.
.1

ّ
املتعلقة بجدول أعمال ّ
الدورة
اآلراء والتوصيات
)1

اوص ى املجلس العلمي للكلية عند تشكيل لجان مناقشة اطروحات الدكتوراه ل .م .د ،بان تتكون اللجنة
من  0اساتذة داخليين واستاذين خارجيين.

)9

اوص ى املجلس العلمي للكلية بوجوب وضع املطبوعات البيداغوجية املصادق عليها من طرف مختلف
اللجان العلمية واملجلس العلمي في موقع الكلية ما يتسنى للطلبة االستفادة منها.

)0

اوص ى املجلس العلمي بمسؤولية االستاذ واشرافه على كل من املحاضرة والتطبيق في ظل الوضعية
الوبائية الحالية.

.2

آراء وتوصيات أخرى
)1

ال توجد

رئيس املجلس العلمي للكلية
ّ
(االسم واللقب والتوقيع)

كاتب الجلسة
(االسم واللقب والتوقيع)
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