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صىص املزحعّيتال
ّ
ّى

ىفيذي رقم  .1
ّ
ذي ًحّذد  2003أوث  23املؤّرخ في  279-03املزسىم الخ

ّ
مهام الجامعت والقىاعذ الخاصت بدىظيمها ال

 (.47إلى  43)املىاد، املعّذل واملخّمموسيرها

 الذي ًحّذد كيفياث سير املجلس العلمي للكليت. 2004ماي  05القزار املؤّرخ في  .2

العلىم الذي ًحّذد القائمت الاسميت ألعضاء املجلس العلمي لكليت 2019حىان  18ملؤّرخ في ا 926القزار رقم  .3

 الاوساهيت والاحخماعيت.

زة ألامين العام رقم  .4
ّ
 .2019دٌسمبر  25املؤّرخت في  1500مذك
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ّوجىصياجه كليتللالعلمي  املجلس آراءمجاالث 

اإلاظوىع ؤغاله، و ، 2003ؤوث  23اإلااّعر في  279-03مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  45اإلااصة  خؿب، آعاءه وجىنُاجه لليلُتًبضي اإلاجلـ الػلمي 

 فُما ًإحي:

 ،جىظُم الخػلُم ومدخىاه .1

 جىظُم ؤقؿاٌ البدث، .2

 اكتراخاث بغامج البدث، .3

 ابغ بدث ؤو ؾللها،اكتراخاث بوكاء ؤكؿام و/ؤو قػب ووخضاث ومس .4

 اكتراخاث فخذ قػب ما بػض الخضّعج وجمضًضها و/ؤو ؾللها وجدضًض غضص اإلاىانب اإلاُلىب قؿلها، .5

 مىانفاث ألاؾاجظة والخاحاث بليهم، .6

اصة غلى طلً بما ًإحي: ف ٍػ
ّ
يل  ٍو

لترح لجان مىاككتها، .7  اغخماص مىايُؼ البدث فُما بػض الخضّعج ٍو

 اكتراح لجان الخإهُل الجامعي، .8

 بأعاء اإلاجلـ وجىنُاجه. .9
ً
 صعاؾت خهائل اليكاَاث البُضاؾىحُت والػلمُت لليلُت التي ًغؾلها غمُض اليلُت بلى مضًغ الجامػت مغفلت

م بالجاهب البُضاؾىجي ؤو الػلمي ٌػغيها غلُه الػمُض.
ّ
غ في وّل مؿإلٍت ؤزغي جخػل

َ
سُ ًُ مىً ؤن   ٍو

 257-99مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  16لمي لىخضة البدث اإلاىهىم غليها في اإلااصة ًماعؽ اإلاجلـ الػلمي لليلُت نالخُاث اإلاجلـ الػ

بضي عؤًه غلى الظي ًدّضص هُفُاث بو 1999هىفمبر  16اإلااّعر في  كاء وخضاث البدث وجىظُمها وؾيرها. وبهظه الهفت ًضعؽ ٍو

 الخهىم فُما ًإحي:

ؼ البدث للىخضة وبغامج وكاَاتها، .1  مكاَع

 ػلمُت والخىىىلىحُت،جىظُم ألاغماٌ ال .2

ها. .3
ّ
  بوكاء ؤكؿام البدث وفغق البدث وخل
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I- ن ّللكليت املجلس العلميدورة  أعمال قائمت الحاضٍز

1ّللكليت املجلس العلميأعضاء  .1

قبّالّزقم
ّ
ّإلامضاءّالّصفتّالاسم والل

ّ عئِـ اإلاجلـ الػلمي ليلُت الػلىم الاوؿاهُت والاحخماغُت غلي ؤحلى1ّ

ّ لُت الػلىم الاوؿاهُت والاحخماغُتغمُض و هماٌ بىكغة2ّ

 فاجذ بػ3ُِّ
 هائب الػمُض اإلايلف بالضعاؾاث الػلُا والبدث الػلمي 

 الخاعحُتوالػالكاث 

ّ

ّ هائب الػمُض اإلايلف بالبُضاؾىحُا بىكهت غمغ  4

ّ عئِـ كؿم الفلؿفت مدمض قغوف 5

ّ عئِـ كؿم غلم الاحخماع والضًمؿغافُا اوـ غغغاع 6

انؤ الىهاؽ7ّ فىهُا مٍؼ ّ عئِـ كؿم غلم الىفـ وغلىم التربُت والاَع

ّ عئِـ كؿم غلىم الاغالم والاجهاٌ وغلم اإلاىخباث اؾماغُل قغقي 8

ً الضًً باش ي 9 ش والازاع  ٍػ ّ و ممشل ألاؾاجظة اإلاؿاغضًً  عئِـ كؿم الخاٍع

ّ عئِـ اللجىت الػلمُت للؿم الفلؿفت فاعح مؿغحي10ّ

ش عئِـ الؿبتي ؾُالوي 11 ّ والازاع اللجىت الػلمُت للؿم الخاٍع

ّ عئِـ اللجىت الػلمُت للؿم غلم الاحخماع والضًمؿغافُا اخمض بىطعاع 12

 ًىؾف غضوان  13
 عئِـ اللجىت الػلمُت للؿم غلم الىفـ

فىهُا   وغلىم التربُت والاَع

ّ

 مدمض كاعف                            14
 الاغالم والاجهاٌعئِـ اللجىت الػلمُت للؿم غلىم 

 وغلم اإلاىخباث 

ّ

ّ ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت غً كؿم الفلؿفت ػبُضة بً مِس ي  15

ّ ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت غً كؿم الفلؿفت الخاج صواق 16

 بللاؾم بىكغة 17ّ
 ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت غً كؿم غلم الاحخماع 

 والضًمؿغافُا

ّ

 بً ؾاهل لخًغ  18
 ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت غً كؿم غلم الاحخماع

 والضًمؿغافُا 

ّ

 هىعالضًً حبالي19ّ
 ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت غً كؿم غلم الىفـ 

فىهُا  وغلىم التربُت والاَع

ّ

 ؾلُمان حاع هللا20ّ
 ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت غً كؿم غلم الىفـ 

فىهُاوغلىم التربُت   والاَع

ّ

ش والازاع مسخاع هىاعي 21ّ ّ ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت غً كؿم الخاٍع

                                                           
1

 المجلس العلمي لكلية العلوم االنسانية واالجتماعية.ء اّلذي يحّدد القائمة االسمّية ألعضا  2186جوان  81المؤّرخ في  629رقم وفقاً للقرار 
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 ؾمير عخماوي 22
 ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت غً كؿم غلىم الاغالم 

 والاجهاٌ وغلم اإلاىخباث

ّ

 الُاهغ بً اخمض 23
 ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت غً كؿم غلىم الاغالم 

 اٌ وغلم اإلاىخباثوالاجه

ّ

ّ ممشل الاؾاجظة اإلاؿاغضًً ؾاعة كُاف 24

ّ مضًغ مسبر غبض اإلاجُض غمغاوي 25

ّ مضًغ مسبر مهُفى غىفي26ّ

ّ مضًغ مسبر هماٌ بىكغة27ّ

ّ مضًغ مسبر تًٍىؾف مىانغ 28ّ

ّ مضًغ مسبر عقُض باكت29ّ

ّ مضًغ مسبر خىُفت نالخي30ّ

ّ مضًغ مسبر مدمض زخاف31ّ

ّ مضًغ مسبر يىؾفخضة 32ًّ

ان الىهاؽ33ّ ّ مضًغ مسبر امٍؼ

ّ مؿاولت اإلاىخبت باليلُت وعصة ؾىهدا34ٌّ
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ّالّذورة أعمالاملخغّيبىن عن  للكليت املجلس العلميأعضاء  .2

قبّالّزقم
ّ
ّالّصفتّالاسم والل

1   

2  ّ

3  ّ

4  ّ

5   
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II-  للكليت املجلس العلميحذول أعمال دورة 

ّ

ّلذراساث العليا:ا -أوال 

غوخاث اإلاىاككت لجان حكىُل .1  الضهخىعاه أَل

 الخإهُل الجامعي .2

 الضهخىعاه ًٍو اغى حػضًل .3

 الاقغاف حؿُير  .4

ّ

ّ:البيذاغىحيا- ثاهيا

 اغخماص اإلاُبىغاث البُضاؾىحُت

 

ّ:جمذًذ الدسجيالث–ثالثا

 جمضًض الدسجُالث لُلبت الضهخىعاه

 

 اقتراحاث بيذاغىحيت -رابعا

ّ

ّ:ثفزقامخ -خامسا
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ّ

ّيتكلمت الافخخاحال

ّ

زم َلب مً الجمُؼ  غًاء ألا  والؿاصة اليلُت غمُض بالؿُض مغخبا الاحخماع الػلمي اإلاجلـ عئِـ الؿُض افخخذ     

ت بىطعاعؾىؾً  الضهخىعةكغاءة فاجدت الىخاب جغخما غلى  الاؾخاط  تابى اؾخاطة بمػهض الػلىم الفالخُت والبٍُُغ

والضها في ػُاء جلضًغا لغغفاها إلاجهىصاتها الػلمُت و  لتي وافتها اإلاىُت في الاًام الؿابلتا  بىطعاعاخمض الضهخىع 

 اإلاجلـ ؤغًاء ليل جدُاجه كضم بضوعه الظي غمُض اليلُت للؿُض مباقغة اليلمت ؤخاٌ وبػضها، 1حامػت باجىت 

هىه فيها بمجهىصاث الُاكم  ، زماصوعاته واهخظام للهُئت الخؿً الؿير غلى هظا الازير بدغم مظهغا هغئِؿول

غق الخلُُم ومىاككاث اَغوخاث الضهخىعاه الخؿً لؿير الغلى و  ،الاصاعي والبُضاؾىجي لليلُت المخداهاث َو

قغوٍ جىفير تهُئت الهُاول و  اقاع الى الجهىص اإلابظولت في ؾبُل هما  ،الىباء فترةفي  جمذالتي ومظهغاث اإلااؾتر 

والظي اخالها بضوعه  اإلاجلـ زم اغاص اليلمت الى الؿُض عئِـ ،19باء وىفُض ع و الىظافت وؾبل الىكاًت مً اهدكا

ٌ  غغى فيها اًً ،للؿُض هائب الػمُض اإلايلف بالبُضاؾىحُا غا مفهال خى ت ول اإلاؿائل  جلٍغ غملُت حؿٍى

ش  وجُبُم ول بغامج الىناًت زانت منها اإلاغخلت الاولى والتي بلؿذ  2020اوث  23البُضاؾىحُت الػاللت مىظ جاٍع

اخهائُاث مدُىت غً مىاككاث مظهغاث اإلااؾتر وغً الضعاؾت غً بػض، هما كضم باإلائت،  100هجاػها وؿبت ا

الىػاعة في جىفير واعؾاٌ الاخهائُاث في ًىمها، زم اغاص اليلمت للؿُض  جىنُاثوجىاؾم مهلخت البُضاؾىحُا مؼ 

مىاككاث  ؿاع مالظي ؾغص  ،والبدث الػلمي ُاعئِـ اإلاجلـ الظي اخالها الى الؿُض هائب الػمُض للضعاؾاث الػل

التي وؾبل وكاًت اإلاىاككين واغًاء لجان اإلاىاككت مً حائدت وىعوها  والخاهُل الجامعي اَغوخاث الضهخىعاه

ً في َىع الضهخىعاه اإلاؼمؼ فخدها في  غغوىجلضًم غملُت ؾير ا حػغى بالخفهُل الى همغؼػتها اليلُت،  الخيٍى

ؾير  جدضر غًالظي  اإلالضمت تمجلالؿىت اللاصمت، لُػُض اليلمت للؿُض الغئِـ الظي اخالها بضوعه للؿُض مضًغ 

ىُتجلت اإلاالػمل مً احل ولىج  لخدًير الاغضاص  اإلابظولتواإلاجهىصاث  الالىتروهُت، ''اإلالضمت'' الى اإلاىهت الَى

    وكغ اغمالهم. للباخشين في الغجبت ج، ما ٌؿمذ  صمجهااللاصمت بؿُت 

للضعاؾاث  الػمُض هائبغلى ملغع الجلؿت الؿُض  لُدُلهااليلمت  الؿُض عئِـ اإلاجلـ الػلمي ازظ هاوبػض     

، ولُفخذ الجلؿتدًغ مجلى امام مؿمؼ ومغؤي اغًاء اإلاجلـ ظي دث الػلمي والػالكاث الخاعحُت الالػلُا والب

  .بػضها باب الىلاف
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III- ّ اث م  للكليت املجلس العلميدورة  أعمالجٍز

قطت رقم 
ّ
ّحاث الذكخىراهحشكيل لجان املىاقشت ألطزّو: 01الى

ؤغًاء اإلاجلـ الػلمي غلى جىػَؼ وحكىُل لجان كغاءة ؤَغوخاث  ناصق ،بىاء غلى كغاع ؤغًاء اللجان الػلمُت لألكؿام     

 :خؿب ألاكؿام الضهخىعاه للُلبت آلاجُت ؤؾمائهم

ّ/ حشكيل لجان مىاقشت الذكخىراه علىم:والأ

ّ:علم الاحخماع والذًمىغزافياأ/ قسم 

1. ّ
ّ

 عزض امللف

 غلىم صهخىعاه بإَغوخت وغمل، جىظُم الاحخماع غلم جسهو الاحخماع غلم صاوصي، الؼهغاء فاَمت الُالبت جلضمذ           

 جدذ ،"ؤهمىطحا -نُضاٌ بماؾؿت مُضاهُت صعاؾت الجؼائغ في الاحخماغُت بالخىمُت وغالكخه الاؾتراجُجي الخسُُِ"  بػىىان

لُا قماٌ اكخهاصًاث مجلت يمً ميكىع  ٌملا وللُالبت بىكغة، بللاؾم. ص.ؤ بقغاف   2019 لػام 2  ،الػضص15 اإلاجلض افٍغ

ت بهخاج ماؾؿاث في الخىمىي  الاؾتراجُجي الخسُُِ همظحت" بػىىان  :آلاجُت اللجىت لها اكترخذ وبظلً ،''ألاصٍو

 عئِؿا 1حامػت باجىت  ؤ مدايغ  ؤؾخاط خىُم ؤغغاب

 ا وملغعامكغف 1حامػت باجىت   ؤؾخاط بللاؾم بىكغة

 غًىا 1باجىت حامػت  ؤ  ؤؾخاط مدايغ ولخىم بُبُمىن 

 غًىا بؿىغةحامػت  ؤؾخاط  قىقي كاؾمي

 غًىا حامػت زيكلت ؤؾخاط  ؾهى خمؼاوي 

 غًىا بؿىغةحامػت  ؤؾخاط  ػعفت بىللىاؽ

ّالّزأي والاقتراح -

 ىت الػلمُت لللؿم.اغخماص اكتراح اإلاكغف إلاُابلخه مؼ اللاهىن الضازلي للج جلـ الػلمياإلا كغع 

2. ّ
ّ

 عزض امللف

 وؾائل"  بػىىان غلىم صهخىعاه بإَغوخت اللاهىوي، الاحخماع غلم جسهو الاحخماع غلم غامغ، خبِبت الُالبت جلضمذ    

 13  الػضص الخىمت مجلت يمً ميكىع  ملاٌ وللُالبت بىكغة، هماٌ. ص.ؤ بقغاف جدذ ،"الخًغي  اإلاجخمؼ في الاحخماعي الًبِ

ٌ ألا  الشالسي ت ألاؾغة في الاحخماعي الًبِ" بػىىان  2018( ماعؽ - حاهفي) و  مُضاهُت صعاؾت -همىطحا الاحخماغُت اللُم -الجؼائٍغ

 اللجىت آلاجُت: له اكترخذبظلً و   ،''جاػولذ ببلضًت مؿىً 200 بخي

ّ

 عئِؿا 1حامػت باجىت   ؤؾخاط اؾماغُل بً الؿػضي

 وملغعامكغفا  1حامػت باجىت   ؤؾخاط هماٌ بىكغة

 غًىا 2ؾُُف  ؤؾخاط  ؤهىع ملغاوي

 غًىا بجاًتحامػت  ؤ مدايغ  ؤؾخاط  غبض الغخمً ؾىاإلاُت

 غًىا 1باجىت حامػت  ؤ مدايغ ؤؾخاط  وهاس ي ؾهام

 غًىا زيكلت حامػت ؤ  مدايغؤؾخاط  غماص صمان طبُذ

ّالّزأي والاقتراح -

غوختجىػَؼ وافم اإلاجلـ الػلمي غلى اكتراح اللجىت الػلمُت، وكبٌى   .الَا
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3. ّ
ّ

 عزض امللف

 بؿبب الىفُاث"  بػىىان غلىم صهخىعاه بإَغوخت صًمىؾغافُا، جسهو صًمىؾغافُا بىفًت، ألامين الُالب جلضم     

 ملاٌ وللُالب غمغاوي، الضًً نالح. ص بقغاف جدذ ،"2010-2000 وهُبان الجؼائغ بين ملاعهت صعاؾت اإلاغوع خىاصر

  2019 حىان 2 الػضص 11 اإلاجلض وعكلت حامػت غً الهاصعة والاحخماغُت ؤلاوؿاهُت الػلىم في الباخث مجلت يمً ميكىع 

 :آلاجُت اللجىت له اكترخذ وبظلً ،'' The Main Causes of  Road Accidents in Algeria" بػىىان

 عئِؿا 1حامػت باجىت  مدايغ  ؤ ؤؾخاط بؿؼة غاصٌ

 مكغفا وملغعا 1ػت باجىت حام مدايغ  ؤ ؤؾخاط نالح الضًً غمغاوي 

 غًىا 1حامػت باجىت  مدايغ  ؤؤؾخاط  زالضي غبض اليامل

 غًىا حامػت وعكلت مدايغ  ؤ ؤؾخاط  نالي مدمض

 غًىا حامػت وعكلت مدايغ  ؤؤؾخاط  َػبت غمغ

 غًىا حامػت مؿُلت مدايغ  ؤؤؾخاط  مامل هجُت

ّالّزأي والاقتراح -

غوختجىت الػلمُت، وكبٌى جىػَؼ وافم اإلاجلـ الػلمي غلى اكتراح الل  .الَا

 

 ب/ قسم علم الىفس وعلىم التربيت والارطفىهيا:

 

1. ّ
ّ

 عزض امللف

ً و التربُت حىصة جسهو التربُت غلىم قػبت جىمي ؾامُت الُالبت جلضمذ        : بػىىان غلىم صهخىعاه بإَغوخت ،الخيٍى

ايُاث في كيناإلاخفى   غلى للىكف الاؾتراجُجي الخسُُِ  غلى  مبني ملترح''  اإلاسخهين مخُلباث يىء  في  الجؼائغ  في الٍغ

ً غملُت حىصة''  بػىىان ملاٌ للُالبت و عاحُت، غلي بً. ص.ؤ بقغاف جدذ"  والخالمُظ ايُاث في اإلاخفىكين جيٍى  بالجؼائغ الٍغ

، 2018 ؾىت 39 الػضص كلتوع  حامػت الاحخماغُت و ؤلاوؿاهُت للػلىم الباخث مجلت في اإلايكىع  و ''ألاؾاجظة هظغ وحهت مً

 اللجىت آلاجُت ؤؾمائهم:لها اكترخذ ظلً لو 

ه  عئِؿا 1حامػت باجىت  اؾخاط ؾػُض غىاقٍغ

 مكغفا وملغعا 1حامػت باجىت  اؾخاط عاحُت بً غلي

 غًىا 1حامػت باجىت  ؤ مدايغ اؾخاط  زخاف مدمض

 غًىا حامػت كاإلات ؤ مدايغ اؾخاط  مكُغ خؿين

 غًىا حامػت اإلاؿُلت ؤ ايغ مداؾخاط  غؼوػ هخفي

 غًىا حامػت ؾُُف ؤ مدايغ اؾخاط  زىِل ًىؾف

ّالّزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الػلمي غلى اكتراح اللجىت الػلمُت، وكبٌى جىػَؼ الَا

 



   00/25 

 

 

 

ّ:علىم الاعالم والاجصال وعلم املكخباث/ قسم ج

1. ّ
ّ

 عزض امللف

: ب مىؾىمت واجهاٌ، بغالم جسهو والاجهاٌ، ؤلاغالم في غلىم صهخىعاه تبإَغوخ كىحُل الػابضًً هىع  الُالب جلضم      

اض ي ؤلاغالم في اإلاهىُت اإلاماعؾت واكؼ" اض ي ؤلاغالم مماعس ي مً غُىت غلى مُضاهُت صعاؾت – الجؼائغي  الٍغ  بقغاف جدذ، "-الٍغ

ٌ  ، وللُالب ؾُضهم هىاء زالضة: الضهخىعة ألاؾخاطة  ، 03 الػضص ،07 اإلاجلض ؤلاوؿاهُت الػلىم تمجل في إلالاٌ باليكغ  قهاصة كبى

ش"  بػىىان البىاقي ؤم حامػت غً ،2020 صٌؿمبر في ؾُهضع الظي ايُت الصخافت جاٍع  صعاؾت -( 2019-1830)  الجؼائغ في الٍغ

سُت                                                                                                              :لجىت آلاجُتال له ذاكترخ وبظلً، ''-جاٍع

 عئِؿا   1 حامػت باجىت ؤ ؤؾخاط مدايغ ؾمير عخماوي

 وملغعامكغفا    1 باجىت حامػت ؤؾخاط  زالضة هىاء ؾُضهم 

 ٌ  غًىا    1 باجىت حامػت ؤ  ؤؾخاط مدايغ مدمض فضو

غةحامػت  ؤؾخاط  ؾلُمان الوؾين  غًىا  البٍى

ؼ  غًىا  ؤم البىاقيحامػت  ؤ خاط مدايغؤؾ ػوهير بىغٍؼ

 غًىا  اإلاؿُلت حامػت ؤ ؤؾخاط مدايغ غبض الىهاب ػواوي 

 الّزأي والاقتراح -

غوختوافم اإلاجلـ الػلمي غلى اكتراح اللجىت الػلمُت، وكبٌى جىػَؼ   .الَا

 

2. ّ
ّ

 عزض امللف

ان  تلبالُا ذجلضم          : ب مىؾىمت ،واجهاٌ بغالم جسهو جهاٌوالا ؤلاغالم في غلىم صهخىعاه بإَغوختامُىت مٍؼ

ب َب'' غبر قبىت  ''الاؾالُب الاكىاغُت في مىاكؼ الخىانل الاحخماعي صعاؾت جدلُلُت للمًامين الصخُت لهفدت '' ٍو

ٌ  بقغاف جدذالفِؿبىن"،   الظي ،54 الػضص في اإلاػُاع مجلت في إلالاٌ باليكغ  ا.ص. بضع الضًً ػواكت، وللُالبت قهاصة كبى

''اؾتراجُجُاث الاكىاع في  بػىىان الامير غبض اللاصع للػلىم الاؾالمُت بلؿىُُىت حامػت غً 2021قهغ ماعؽ  يف ؾُهضع

لجىت ذ لها الاكترخ''، وبظلً -صعاؾت جدلُلُت لػُىت مً نفداث الفاٌؿبىن -الغؾالت الصخُت غبر مىاكؼ الخىانل الاحخماعي

                                                                                                                                                         آلاجُت:

 عئِؿا   1 حامػت باجىت ا ؤؾخاط مدايغ  عمؼي حاب هللا

 وملغعامكغفا    1 باجىت حامػت ؤؾخاط   بضع الضًً ػواكت

 غًىا    1 اجىتب حامػت ا ؤؾخاط مدايغ  ؾهام بىػٍضي

 غًىا  مؿخؿاهمحامػت  ؤؾخاط  الػغبي بىغمامت

 غًىا  3كؿىُُىت حامػت  ؤ ؤؾخاط مدايغ ؾىُىت الػابض

 غًىا  ام البىاقي حامػت ؤ ؤؾخاط مدايغ هماٌ حجام

 الّزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الػلمي غلى اكتراح اللجىت الػلمُت، وكبٌى جىػَؼ الَا
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ّ:د م. ل.لجان مىاقشت الذكخىراه  / حشكيلثاهيا

ّ:علم الىفس وعلىم التربيت والارطفىهيا/ قسم ا

1. ّ
ّ

 عزض امللف

 الُىع الشالث ٌ. م. ص. صهخىعاه بإَغوخت ،الػُاصي الىفـ غلم جسهو الىفـ غلم قػبت الُاهغ كيروص الُالب جلضم      

 بغوى. ص.ؤ بقغاف جدذ" باجىت بىالًت مُضاهُت صعاؾت-جؼائغبال الخىخض بإَفاٌ الخىفل ألؾالُب جلُُمُت صعاؾت'': ب واإلاىؾىمت

 صعاؾت ؤولُائهم هظغ وحهت مً الخىخض َُف بإَفاٌ الخىفل ؤؾالُب جلُُم'' بػىىان مكترن غلمي ملاٌ للُالبو  مؼوػ،

، 2020 حىان ،21ضاإلاجل 1 الػضص ،1 باجىت جامػتب وؤلاوؿاهُت الاحخماغُت الػلىم مجلت في يكىع واإلا ''باجىت بىالًت مُضاهُت

ً، فان الُالب كض جدهل غلى  ع وبىاء غلى مدًغ كغا هلُت، وبظلً كض اؾخىفى قغوٍ اإلاىاككت، ولظلً  225لجىت الخيٍى

 :اللجىت آلاجُت ؤؾمائهم له اكترخذ

 عئِؿا             1حامػت باجىت  ؤؾخاط  بىفىلت بىزمِـ

 وملغعامكغفا               1 حامػت باجىت اؾخاط مؼوػ بغوى

 مكغف مؿاغض          1حامػت باجىت  ؤ ؤؾخاط مدايغ ػؾِل وعصة

 غًىا         1حامػت باجىت  ؤ ؤؾخاط مدايغ غُىاج نىهُا

 غًىا  حامػت غىابت        ؤ ؤؾخاط مدايغ ؾاؾان الهام

فتفضؾبً   غًىا            2 حامػت ؾُُف ؤ ؤؾخاط مدايغ ت قٍغ

ّالّزأي والاقتراح -

غوخت.افم اإلاع و   جلـ الػلمي غلى اكتراح اللجىت الػلمُت، وكبٌى جىػَؼ الَا

2. ّ
ّ

 عزض امللف

 الُىع  صهخىعاه بإَغوخت ،ؤلاولُيُيي الصخت هفـ غلم جسهو الىفـ غلم قػبت بىلخباٌ آًت الُالبت جلضمذ          

ٌ  صوع ''  بــ واإلاىؾىمتص . م. ٌ الشالث  -همىطحا الخضزين- بالصخت الػالكت طو الؿلىن هدى الاججاهاث في الىاكعي ؾير الخفائ

ان .ص.ؤ بقغاف جدذ "الجامػُين الُلبت لضي ٌ  قهاصة للُالبتو . وهاؽ ؤمٍؼ ٌ '' بػىىان مكترن غلمي باليكغ إلالاٌ كبى  الخفائ

اإلاؼمؼ وكغه في  01 الػضص، 08اإلاجلض البىاقي ؤم جامػتب ؤلاوؿاهُت الػلىم مجلت في ''الصخت غلى وؤزغه الىاكعي ؾير

ً، فان الُالبت كض ع وبىاء غلى مدًغ كغا، 2021ؽماع  اؾخىفذ قغوٍ  هلُت، وبظلً كض 205جدهلذ غلى  لجىت الخيٍى

 :اللجىت آلاجُت لها اكترخذ ولظلً ،اإلاىاككت

 عئِؿا 1حامػت باجىت   اؾخاط غضوان ًىؾف

ان وهاؽ  مكغفا وملغعا 1حامػت باجىت  ؤؾخاط امٍؼ

 مىاككا 1حامػت باجىت   ؤؾخاط اخمان لبنى

 مىاككا 1حامػت باجىت ؤ ؤؾخاط مدايغ حاع هللا ؾلُمان

ضة  مىاككا حامػت مؿُلت ؤ ؤؾخاط مدايغ بىلؿىان فٍغ

مت  مىاككا حامػت الىاصي ؤ ؤؾخاط مدايغ ملاوس ي هٍغ

ّالّزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الػلمي غلى اكتراح اللجىت الػلمُت، وكبٌى جىػَؼ الَا



   03/25 

 

 

 

3. ّ
ّ

 عزض امللف

 الُىع  صهخىعاه بإَغوخت ،اإلاضعس ي الىفـ غلم جسهو الىفـ غلم قػبت الضًً نالح نىالخُت الُالب جلضم        

بي بغهامج فاغلُت''  بــ واإلاىؾىمت ص. م. ٌ الشالث  اإلاخمضعؾين الخىخض ؤَفاٌ لضي الاحخماغُت اإلاهاعاث بػٌ لخىمُت حػلُمي جضٍع

ٌ  قهاصة وللُالب ،فلِـ زضًجتبً ا.ص.  بقغاف جدذ ''الػاصًت ألاكؿام في  هفؿُت صعاؾاث مجلت غلمي في إلالاٌ باليكغ كبى

ت،  ؤَفاٌ لضي Scott Belini لـ الاحخماغُت اإلاهاعاث إلالُاؽ الػاملُت البيُت'' بػىىان ىعكلت،ب مغباح كانضي جامػتب وجغبٍى

ً، فان الُالب كض جدهل غلى ل ع غلى مدًغ كغا ، وبىاء2022 ؾىتاإلاؼمؼ وكغه في  15 اإلاجلض في ''الخىخض َُف جىت الخيٍى

 :اللجىت آلاجُت له اكترخذقغوٍ اإلاىاككت، ولظلً  ىهلُت، وبظلً كض اؾخىف 255

 عئِؿا 1 حامػت باجىت اؾخاط مؼوػ بغوى

 مكغفا وملغعا 1 حامػت باجىت اؾخاط بً فلِـ زضًجت

 غًىا 1 حامػت باجىت ؤ مدايغ ؤؾخاط غُاٌ ًمُىت

 غًىا حامػت الجؼائغ ؤ دايغم ؤؾخاط بيى الهضًم

 غًىا 2 حامػت ؾُُف ؤ مدايغ ؤؾخاط ػهُت ؾىُتخافغي 

 غًىا 2 حامػت ؾُُف ؤ مدايغ ؤؾخاط ملضم فاَمت

ّالّزأي والاقتراح -

غوختزم وافم غلى ، باالؾخاطة الضهخىعة  ًىؾفي خضة بغوى مؼوػ . هخىعةضال.ؾخاطة الا  اإلاجلـ الػلمي ؾير   جىػَؼ الَا

 الخالُت: ضًضةلجىت الجبال 

 عئِؿا 1 حامػت باجىت اؾخاط ًىؾفي خضة

 مكغفا وملغعا 1 حامػت باجىت اؾخاط بً فلِـ زضًجت

 غًىا 1 حامػت باجىت ؤ مدايغ ؤؾخاط غُاٌ ًمُىت

 غًىا حامػت الجؼائغ ؤ مدايغ ؤؾخاط بيى الهضًم

 غًىا 2 حامػت ؾُُف ؤ مدايغ ؤؾخاط ؾىُت ػهُت خافغي 

 غًىا 2 حامػت ؾُُف ؤ دايغم ؤؾخاط ملضم فاَمت

4. ّ
ّ

 عزض امللف

 الُىع  صهخىعاه بإَغوخت  ،الػُاصي الىفـ غلم جسهو الىفـ غلم قػبت الؼهغاء فاَمت قلغوهت الُالبت جلضمذ          

 جدذ ''ؾىت( 14-8) الغبى مغض ى اَفاٌ لضي الظاث فػالُت غلى غالحُت جغبُت بغهامج جإزير'' بــ واإلاىؾىمت ص. م. ٌ الشالث

ٌ الُفل غىض والىظُفت الكيل خُث مً الىالضًت الهىعة جدضًض'' بػىىان ملاٌ للُالبتو  ،خىُفت نالخي .ص.ؤ اقغاف  اإلاٍغ

، 2019 حىانلكهغ  01 الػضص 06 اإلاجلض البىاقي ما بجامػت ؤلاوؿاهُت الػلىم مجلت في يكىع واإلا ''،لضًه الظاث وفػالُت بالغبى

 :اللجىت آلاجُت لها اكترخذولظلً 

 عئِؿا 1 حامػت باجىت اؾخاط مؼوػ بغوى

 مكغفا و ملغعا 1 حامػت باجىت اؾخاط نالخي خىُفت 

 غًىا 1 حامػت باجىت ؤ مدايغ ؤؾخاط اللو نلُدت
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 غًىا 2 حامػت باجىت ؤ مدايغ ؤؾخاط هاصف حىهغة

 غًىا 2حامػت ؾُُف  ؤ مدايغ ؤؾخاط غؼوػ اؾمهان

 غًىا ةحامػت بؿىغ  ؤ مدايغ ؤؾخاط الػلىن لخؿً

ّالّزأي والاقتراح -

غوخت.  وافم اإلاجلـ الػلمي غلى اكتراح اللجىت الػلمُت، وكبٌى جىػَؼ الَا

قطت رقم 
ّ
ّ: الخأهيل الجامعي02الى

 ولجان زبراءكغاءة  حكىُل لجانؤغًاء اإلاجلـ الػلمي غلى  ناصق ،بىاء غلى كغاع ؤغًاء اللجان الػلمُت لألكؿام     

 :خؿب ألاكؿام ؾمائهمآلاجُت ؤ الخإهُل الجامعي

ّأوال: اقتراح لجان املىاقشت:

ّ:علم الىفس وعلىم التربيت والارطفىهيا/ قسم ا

1.  
ّ

 عزض امللف

غ الاًجابُت الىاعصة مً لجىت اإلالغعًٍ الخانت بالخإهُل الجامعي للمترشخت      الع غلى الخلاٍع  ،غخُلت ؾػُضي  بػض الَا

  :م اكتراح ؤغًاء لجىت الخإهُل ألاجُت، جالػُاصي الىفـ غلم جسهو قػبت غلم الىفـ

 عئِؿا  1 حامػت باجىت ؤؾخاط         قِىاع ؾامُت

 غًىا  1 حامػت باجىت ؤ مدايغ ؤؾخاط غلُىة ؾمُت   

ىت ؤ مدايغ ؤؾخاط زلفي غبض الخلُم       غًىا  اإلاغهؼ الجامعي بٍغ

 الزأي والاقتراح -

 وافم اإلاجلـ الػلمي غلى اكتراح لجىت الخإهُل.

2.  
ّ

 عزض امللف

غ الاًجابُت الىاعصة مً لجىت اإلالغعًٍ الخانت بالخإهُل الجامعي للمترشخت       الع غلى الخلاٍع ؼة، بػض الَا مؿػىصي لٍى

  :، جم اكتراح ؤغًاء لجىت الخإهُل ألاجُتجسهو جىىىلىحُا التربُت التربُت غلىم قػبت

 عئِؿا 1حامػت باجىت  ؤ مدايغ ؤؾخاط َُبت غبض الؿالم

ؼة  غًىا 1 حامػت باجىت ؤ مدايغ ؤؾخاط ؾلُاوي الٍى

ىة نالح  غًىا 2حامػت ؾُُف  ؤ مدايغ ؤؾخاط هٍى

 الزأي والاقتراح -

 وافم اإلاجلـ الػلمي غلى اكتراح لجىت الخإهُل.

 :املكخباث وعلم والاجصال الاعالم علىم قسم/ ب

1.  
ّ

 عزض امللف

غ الاًجابُت الىاعصة       الع غلى الخلاٍع خمغاوي  تمً لجىت اإلالغعًٍ الخانت بالخإهُل الجامعي للمترشخبػض الَا

 ، جم اكتراح ؤغًاء لجىت الخإهُل ألاجُت ؤؾمائهم: امىت

 عئِؿا 1 حامػت باجىت ؤ مدايغ ؤؾخاط باصٌـ مجاوي 

 ٌ  غًىا   1 حامػت باجىت ؤ مدايغ ؤؾخاط مدمض فضو
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 غًىا  زيكلت حامػت ؤ مدايغ ؤؾخاط َاعق ؾػُضي

 الزأي والاقتراح -

 وافم اإلاجلـ الػلمي غلى اكتراح لجىت الخإهُل.

2.  
ّ

 عزض امللف

غ الاًجابُت الىاعصة مً لجىت اإلالغعًٍ الخانت بالخإهُل الجامعي للمترشح       الع غلى الخلاٍع بًُاف بػض الَا

 ، جم اكتراح ؤغًاء لجىت الخإهُل ألاجُت ؤؾمائهم: ؾهُلت

 عئِؿا 1 حامػت باجىت  ؤؾخاط مدمض كاعف

مان هىماعمٍغ  غًىا   1 حامػت باجىت ؤ مدايغ ؤؾخاط م هٍغ

 غًىا  بؿىغة حامػت ؤ مدايغ ؤؾخاط هجُب بسىف  

 الزأي والاقتراح -

 وافم اإلاجلـ الػلمي غلى اكتراح لجىت الخإهُل.

خ والاثار/ ج ّ:قسم الخاٍر

3.  
ّ

 عزض امللف

غ الاًجابُت الىاعصة مً       الع غلى الخلاٍع هفُي وافُت  تلجىت اإلالغعًٍ الخانت بالخإهُل الجامعي للمترشخبػض الَا

 ، جم اكتراح ؤغًاء لجىت الخإهُل ألاجُت ؤؾمائهم: مً حامػت بؿىغة

 عئِؿا 1 حامػت باجىت  ؤؾخاط خؿِىت خمامُض

 غًىا   1 حامػت باجىت ؤ مدايغ ؤؾخاط ضوفهنالح الضًً 

 غًىا  بؿىغة حامػت ؤ مدايغ ؤؾخاط مؿػىص هغبىع

 الزأي والاقتراح -

 وافم اإلاجلـ الػلمي غلى اكتراح لجىت الخإهُل.

ّاملقزرٍن ثاهيا: اقتراح لجان 

ّ:علم الىفس وعلىم التربيت والارطفىهيا/ قسم ا

1.  
ّ

 عزض امللف

ملف الخإهُل الجامعي، وبػض  مغاػكت ولُضة قػبت غلم الىفـ جسهو غلم الىفـ الػُاصي،كضمذ اإلاترشخت      

 ألاجُت ؤؾمائهم: لغعًٍاإلا غف اللجىت الػلمُت جم اكتراح لجىتمػاًيخه مً َ

 ملغعا 1 باجىت حامػت ؤؾخاط  اخمان لبنى                   

 ملغعا 1 باجىت حامػت ؤؾخاط مدايغ ؤ اللو نلُدت                 

 ملغعا 2باجىت  حامػت ؤؾخاط مدايغ ؤ بً خفُظ مفُضة          

 الزأي والاقتراح -

 .لخبراءفم اإلاجلـ الػلمي غلى اكتراح لجىت اوا

2.  
ّ

 عزض امللف

ملف الخإهُل الجامعي، وبػض  فلىس ي ؾمُت قػبت غلم الىفـ جسهو غلم الىفـ اإلاضعس ي،كضمذ اإلاترشخت      

 ألاجُت ؤؾمائهم: لغعًٍمػاًيخه مً َغف اللجىت الػلمُت جم اكتراح لجىت اإلا

 ملغعا 1 باجىت مػتحا ؤؾخاط  هالًلي ًاؾمُىت             

 ملغعا 1 باجىت حامػت ؤؾخاط مدايغ ؤ بكلت ؾماح                  
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ضة  ملغعا 2كؿىُُىت  حامػت ؤؾخاط مدايغ ؤ ؾىاإلاُت فٍغ

 الزأي والاقتراح -

 وافم اإلاجلـ الػلمي غلى اكتراح لجىت الخبراء.

قطت رقم 
ّ
ن: حعذًل 03الى ّذكخىراه ال عىاٍو

ًؤغًاء اإلاجلـ الػلمي غلى  ناصق ،ء اللجان الػلمُت لألكؿامبىاء غلى كغاع ؤغًا      ؤَغوخاث  حػضًل غىاٍو

ّ:خؿب ألاكؿام الضهخىعاه للُلبت آلاجُت ؤؾمائهم

ّ:علم الىفس وعلىم التربيت والارطفىهياقسم / ا

1.  
ّ

 عزض امللف

 لبػٌ صعاؾت " مً ؤَغوختهان في غىىاحؼئي بُلب حػضًل  ، التربُت غلىم جسهو مباعن بً وؿُمتالُالبت لضمذ ج       

 اكؿام ببػٌ مُضاهُت صعاؾت– الجامعي الىؾِ في الامخداهاث في الؿل بظاهغة اإلاغجبُت والىحضاهُت اإلاػغفُت اإلاخؿيراث

 الؿل ؾلىن هدى باالججاه اإلاغجبُت والىحضاهُت اإلاػغفُت اإلاخؿيراث لبػٌ صعاؾت : "الجضًض  " بلى الػىىان الجؼائغ حامػاث

  وجدذ اقغاف ا.ص. بً فلِـ زضًجت.  " باجىت حامػت اكؿام ببػٌ مُضاهُت صعاؾت– الجامعي الُالب لضي الضعاس ي

 الزأي والاقتراح -

غوختغىىان  غلى حػضًل اإلاجلـ الػلمي وافم  .ألَا

2.  
ّ

 عزض امللف

 ؤصاء جلُُم "  ًبُلب حػضًل حؼئي في غىىان ؤَغوختها م ،التربُت غلىم جسهو مىفم اؾماءجلضمذ الُالبت             

ؿُت ؤصواعه زالٌ مً الجامعي ألاؾخاط  بجامػت مُضاهُت صعاؾت الخػلُمُت الجىصة مىظىع  مً واإلاجخمػُت والبدشُت الخضَع

ؿُت والبدشُت اصواعه زالٌ مً الجامعي الاؾخاط اصاء حىصة جلُُم ": الجضًض  " بلى الػىىان 01 باجىت . واإلاجخمػُت الخضَع

 ص. زخاف مدمض.اقغاف وجدذ  "2وحامػت باجىت  1 باجىت بجامػت مُضاهُت صعاؾت

 الزأي والاقتراح

غوخت  .وافم اإلاجلـ الػلمي غلى حػضًل غىىان ألَا

3.  
ّ

 عزض امللف

 بغهامج فػالُت مً " ؤَغوخخهبُلب حػضًل حؼئي في غىىان  ، التربُت غلىم جسهو خمضي غبض الىهابجلضم الُالب       

ـ  اللُمجىمُت  : "الجضًض  " بلى الػىىان اإلاخىؾِ الخػلُم مغخلت في الاؾالمُت التربُت زالٌ مً الضًيُت اللُم لخىمُت جضَع

   .الضهخىع زخاف مدمضوجدذ اقغاف  "اإلاخىؾِ الخػلُم مغخلت جالمُظ لضي مً زالٌ ماصة التربُت الاؾالمُت الضًيُت

 الزأي والاقتراح

غوخت غىىان حػضًل الػلمي اإلاجلـ وافم .4  .ألَا

 عزض امل .5
ّ

 لف

 اإلاغافلت مً " ؤَغوختهابُلب حػضًل حؼئي في غىىان  غلم الىفـ الػُاصي، جسهو بً بغاهُم هىاٌ تجلضمذ الُالب      

ت هدماًت اإلاضعؾت لُفل الضائمت الىالضًت  صعاؾت_  اإلاغاهم لضي الاغخماصًت الصخهُت ايُغاب بظهىع  وغالكتها مفَغ

 الصخهُت ايُغاب بدكيل وغالكخه الُفل هدى الىالضًت في الافغاٍ"  ضالجضً " بلى الػىىان_باجىت بىالًت ملاعهت

انا.ص. وجدذ اقغاف  " -باجىت بىالًت مُضاهُت صعاؾت– اإلاغاهم لضي الاغخماصًت    .وهاؽ امٍؼ

 الزأي والاقتراح
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غوخت وافم  .اإلاجلـ الػلمي حػضًل غىىان ألَا

 

 

6.  
ّ

 عزض امللف

 ، بُلب حػضًل حؼئي في غىىان ؤَغوختها مً "هفس ي وجغبىي  جىحُه واعقاص وجسه بىهػبت ػهُتجلضمذ الُالبت         

"  مُضاهُت صعاؾت الجامعي الُالب لضي الػلمي البدث في الاغخماصي الؿلىن اهؿاب في وصوعها الجاهؼة الالىتروهُت غفتاإلاػ

 الػلمي البدث في الجاهؼة لىتروهُتؤلا اإلاػلىماث جىظُف باؾتراجُجُاث غالكخه و الاغخماصي الؿلىن" بلى الػىىان الجضًض 

  . ص. بكلت غؼالضًًوجدذ اقغاف  " الػلُا الضعاؾاث َلبت لضي

 الزأي والاقتراح

غوخت وافم  .اإلاجلـ الػلمي حػضًل غىىان ألَا

ّ:املكخباث وعلم والاجصال الاعالم علىم قسم/ ب

1.  
ّ

 عزض امللف

 في حؼئي حػضًل بُلب ،الخىزُم ومغاهؼ اإلاىخباث في اإلاػلىماث جىىىلىحُا جُبُلاث جسهو حػُجؼ بالٌ الُالب جلضم     

ت للمىاعص الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة الػىىان '' مً اَغوخخه غىىان  مُضاهُت صعاؾت – اإلاػلىماث ومغاهؼ باإلاىخباث وجىمُتها البكٍغ

تال للمىاعص الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة" :الجضًض الػىىان الى ''والخىزُم اإلاىخباث غلم إلاػهض  اإلاػلىماث ومغاهؼ باإلاىخباث وجىمُتها بكٍغ

 هىاء زالضة .ص.ؤ وجدذ اقغاف. '' مهغي  الخمُض غبض – 2 كؿىُُىت حامػت – والخىزُم اإلاىخباث غلم إلاػهض مُضاهُت صعاؾت –

 .ؾُضهم

 الزأي والاقتراح -

غوخت  .وافم اإلاجلـ الػلمي غلى حػضًل غىىان الَا

2.  
ّ

 عزض امللف

 صوع  الػىىان '' مً ااَغوخته غىىان في حؼئي حػضًل بُلب، الؿُاحي ؤلاغالم جسهو بىبُضي غلُت تالُالب ذجلضم     

لي الاجهاٌ  صوع  " :الجضًض الػىىان الى''  ؤلاغالهُت الخمالث مً غُىت غلى جدلُلُت صعاؾت ــــ للجؼائغ الؿُاحي التروٍج في الدؿٍى

لي الاجهاٌ اث مً غُىت غلى مُضاهُت تصعاؾ ـــ للجؼائغ الؿُاحي التروٍج في الدؿٍى وجدذ . ''الجؼائغي  بالكغق  الؿُاخت مضًٍغ

ً الػابضًً. ص اقغاف  .مػى ٍػ

 الزأي والاقتراح -

غوخت  .وافم اإلاجلـ الػلمي غلى حػضًل غىىان الَا

 

خ وعلم الاثار قسم/ ج ّ:الخاٍر

1-  
ّ

 عزض امللف

ش  جسهوهغهُف  هغحـت الُالب جلضمذ         مملىت غالكت الػىىان '' مً ااَغوخته ىىانغ في حؼئي حػضًل بُلب، جاٍع

 البرحؿاٌ مملىت غالكت " :الجضًض الػىىان الى''  مُالصي 12/ هجغي  6 اللغن  زالٌ ألاهضلـ في ؤلاؾالمُت باإلماعاث البرحؿاٌ

 .باكت عقُض. صا. وجدذ اقغاف. ''مُالصي 13و12/ هجغي  7 و 6  اللغهين زالٌ ألاهضلـ في ؤلاؾالمُت باإلماعاث
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 لزأي والاقتراحا -

غوخت عفٌ ل الُالبت اإلاجلـ الػلمي حػضًل غىىان الَا  .لػضم اجمام احغاءاث جدٍى

 

 

2-  
ّ

 عزض امللف

ش جسهو ت ملُىت مىهىعٍتالُالبجلضمذ               الػىىان '' مًا اَغوخته غىىان في حؼئي حػضًل بُلب، جاٍع

ت وألاصلت ًيُتالض الىهىم زالٌ مً البابلُت الخىعاة في الىزيُت الغوافض  الىزيُت الغوافض " :الجضًض الػىىان الى''  ألازٍغ

ت) الغافضًت الضًيُت                    .مؿػىص قباحي ص.ا وجدذ اقغاف. ''الخىعاجُت الىهىم غلى وؤزغها (والبابلُت الؿىمٍغ

 الزأي والاقتراح -

غوخت عفٌ  .1الن الُالبت ؾير مسجلت في حامػت باجىت  اإلاجلـ الػلمي حػضًل غىىان الَا

 

 ع -3
ّ

 زض امللف

ش الجؼائغ اإلاػانغ جسهو ًىوـ جامت تالُالبجلضمذ               مً ااَغوخته غىىان في حؼئي حػضًل بُلب، جاٍع

ين غلى وجإزيراجه الخانت الهالخُاث كاهىن "الػىىان   الؿلُاث كاهىن  " :الجضًض الػىىان الى''  1960-1956 الجؼائٍغ

تالجؼائ اللًُت مػالجت في وؤبػاصه الخانت                                         .لُلى جِخت. ص وجدذ اقغاف. "1962-1956 ٍغ

 الزأي والاقتراح -

غوخت  .وافم اإلاجلـ الػلمي غلى حػضًل غىىان الَا

قطت رقم 
ّ
إلاشزاف: حغيير 04الى  

َغوخاث الضهخىعاه أل  ؤلاقغافحؿُير ؤغًاء اإلاجلـ الػلمي غلى  ناصق ،بىاء غلى كغاع ؤغًاء اللجان الػلمُت لألكؿام     

 :خؿب ألاكؿام ؤؾمائهم للُلبت آلاجُت

 

ّ:علم الاحخماع والذًمغزافيا/ قسم ا
1.  

ّ
 عزض امللف

 والخىمُت الؿيان جسهو صًمؿغافُا ص .م .ٌ الُىع الشالث صهخىعاه في اإلاسجل غماع، كاؾمي الُالب َلب غلى بىاء     

ل ض ياللا 20/06/2020 في اإلااعر 01/2020 عكم الػلمي اإلاجلـ كغاع غلى وبىاء ،اإلاكغف بخؿير  ٌكغف الظًً الُلبت بخدٍى

 زالضي. ص بلى ؤلاقغاف بؾىاص غلى الػلمُت اللجىت ؤغًاء اجفم اللؿم، في اإلاسخهين ؾاجظةألا  بلى غلي كىاوس ي ا. ص.  غليهم

 .اليامل غبض

 الزأي والاقتراح -

 .زالضي غبض اليامل ص. بلى ؤلاقغاف بؾىاصوافم اإلاجلـ الػلمي غلى 

 

 

 



   09/25 

 

 

قطت رقم ا
ّ
  البيذاغىحيت طبىعاثاملاد عخما: 05لى
 آلاجُت اإلاُبىغاث البُضاؾىحُت ؤغًاء اإلاجلـ الػلمي غلى  ناصق ،بىاء غلى كغاع ؤغًاء اللجان الػلمُت لألكؿام      

ّ:علم الاحخماع والذًمغزافياقسم / ا

1-  
ّ

 عزض امللف

غ وعوص       ت ىحُاألاهثروبىل''  ب اإلاىؾىمت اإلاُبىغت غلى الخبراء مً بًجابُت  جلاٍع  غلم  ماؾتر لُلبت واإلاىحهت'' الخًٍغ

بي وؿُمت للضهخىعة الخًغي، الاحخماع غلم جسهو الاحخماع  .لؿٍغ

 الزأي والاقتراح -

 .اإلاُبىغت اغخماص غلىاإلاجلـ الػلمي ناصق 

2-  
ّ

 عزض امللف

غ وعوص       اث '' ب اإلاىؾىمت اإلاُبىغت غلى الخبراء مً بًجابُت  جلاٍع  ألاولى الؿىت لُلبت واإلاىحهت'' نغةاإلاػا الؿياهُت الىظٍغ

 .ؾػاص صوبت للضهخىعة ،والخىمُت الؿياوي الخسُُِ جسهو صًمىؾغافُا  ماؾتر

 الزأي والاقتراح -

 اإلاُبىغت. ناصق اإلاجلـ الػلمي غلى اغخماص

3-  
ّ

 عزض امللف

غ وعوص        الشاهُت الؿىت لُلبت واإلاىحهت' 'الاحخماغُت الخغواث '' ب اإلاىؾىمت اإلاُبىغت غلى الخبراء مً بًجابُت  جلاٍع

 .بػُىف بً الخىُم غبض ؤخمض للضهخىع   ،الاحخماع غلم لِؿاوـ

 الزأي والاقتراح -

 اإلاُبىغت. ناصق اإلاجلـ الػلمي غلى اغخماص

4-  
ّ

 عزض امللف

غ وعوص        ماؾتر الشاهُت الؿىت لُلبت واإلاىحهت'' اإلاؿخدضزت الجغائم '' ب اإلاىؾىمت اإلاُبىغت غلى الخبراء مً بًجابُت  جلاٍع

مت اهدغاف جسهو  الاحخماع غلم  .بلهام بلػُض للضهخىعة وحٍغ

 الزأي والاقتراح -

 اإلاُبىغت. ناصق اإلاجلـ الػلمي غلى اغخماص

6-  
ّ

 عزض امللف

غ وعوص      ت اإلاكىالث '' ب اإلاىؾىمت اإلاُبىغت غلى الخبراء مً بًجابُت  جلاٍع  ماؾتر  ألاولى الؿىت لُلبت واإلاىحهت'' الخًٍغ

 .ناخبي وهُبت للضهخىعة ،الخًغي  الاحخماع غلم جسهو  الاحخماع غلم

 الزأي والاقتراح

 اإلاُبىغت. ناصق اإلاجلـ الػلمي غلى اغخماص

7-  
ّ

 عزض امللف
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غ وعوص      اث''   ب اإلاىؾىمت اإلاُبىغت غلى الخبراء مً بًجابُت  جلاٍع مت إلهدغافل الؿىؾُىلىحُت الىظٍغ  واإلاىحهت'' والجٍغ

مت الاحخماع غلم ماؾتر الشاهُت الؿىت تلُلب  .بُبُمىن  ولخىم للضهخىعة  ،اهدغاف وحٍغ

 الزأي والاقتراح

 اإلاُبىغت. ناصق اإلاجلـ الػلمي غلى اغخماص

 

ّ:علم الىفس وعلىم التربيت والارطفىهيا/ قسم ب

1-  
ّ

 عزض امللف

غ        الاهظمت في والخىحُه الاعقاص ملُاؽ في غاثمدايُبىغت اإلاىؾىمت ب '' اإلاالخبراء غلى بًجابُت مً  وعوص جلاٍع

 .ص. َُبت غبض الؿالمللضهخىع ،  التربُت غلىم لِؿاوـ الشالشت الؿىت '' واإلاىحهت لُلبت الػاإلاُت

 الزأي والاقتراح -

 إلاجلـ الػلمي غلى اغخماص اإلاُبىغت. ناصق ا

2-  
ّ

 عزض امللف

غ        الؿىت واإلاىحهت لُلبت "والاهفػالُت الؿلىهُت الايُغاباثىمت ب '' مً الخبراء غلى اإلاُبىغت اإلاىؾبًجابُت  وعوص جلاٍع

 .غلُىة ؾمُتللضهخىعة ،  مضعس يغلم الىفـ  الشالشت

 الزأي والاقتراح -

 ناصق اإلاجلـ الػلمي غلى اغخماص اإلاُبىغت. 

3-  
ّ

 عزض امللف

غ  فىهُا 1ماؾتر  ُلبتواإلاىحهت ل الاخهاء"مً الخبراء غلى اإلاُبىغت اإلاىؾىمت ب ''بًجابُت  وعوص جلاٍع حاع هللا ، للضهخىع  اَع

 ؾلُمان.

 الزأي والاقتراح -

 ناصق اإلاجلـ الػلمي غلى اغخماص اإلاُبىغت. 

 

4-  
ّ

 عزض امللف

والتي  الػُاصي الىفـ غلم ماؾتر لُلبت واإلاىحهت''  اإلاغض ي الىفـ غلم''  ب اإلاىؾىمتمُبىغت الاؾخاطة مسلىف ؾػاص 

غ الؿلبي جبين انوبػض الدصخُو ن والشالث ؾلبي، كُمذ مً الخبراء بخلغعًٍ اًجابُي ؾير مخسهو في  ناخب الخلٍغ

غا اًجابُا. بػض طلً اإلاجلـ الػلمي اإلاُبىغت لخبير مخسهو والظي اوعص، ولظلً اؾىض مىيىع اإلاُبىغت  جلٍغ

 الزأي والاقتراح -

 ناصق اإلاجلـ الػلمي غلى اغخماص اإلاُبىغت.           

ّ:املكخباث وعلم الاجصالو الاعالم علىم قسم/ ج

1-  
ّ

 عزض امللف

غ       ''  اإلاػلىماث ؤهظمت في الغكمىت جُبُلاث في مدايغاثمً الخبراء غلى اإلاُبىغت اإلاىؾىمت ب ''  اًجابُتوعوص جلاٍع

 .وؾام ؾُضة بًللضهخىعة ، اإلاىخباث غلم لِؿاوـ الشالشت الؿىت لُلبت واإلاىحهت

 الزأي والاقتراح -

 لى اغخماص اإلاُبىغت. إلاجلـ الػلمي غناصق ا
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خ قسم/ د ّ:الاثار وعلم الخاٍر

1-  
ّ

 عزض امللف

غ       شمً الخبراء غلى اإلاُبىغت اإلاىؾىمت ب ''  اًجابُتوعوص جلاٍع  الؿىت لُلبت واإلاىحهت''  ؤلاؾالمي الؿغب في الىظم جاٍع

ش اولى ماؾتر  .غص ي  غليللضهخىع ،  الىؾُِ الخاٍع

 الزأي والاقتراح -

 لػلمي غلى اغخماص اإلاُبىغت. إلاجلـ اناصق ا

2-  
ّ

 عزض امللف

غ       الشاهُت  الؿىت لُلبت واإلاىحهت''  مظهغة بغضاص مىهجُتمً الخبراء غلى اإلاُبىغت اإلاىؾىمت ب ''  اًجابُتوعوص جلاٍع

ش ماؾتر ت الشىعة جاٍع ٍغ  .جِخت لُلىللضهخىعة ،  الخدٍغ

 الزأي والاقتراح -

 ىغت. إلاجلـ الػلمي غلى اغخماص اإلاُبناصق ا

 

3-  
ّ

 عزض امللف

غ       لِؿاوـ  الشاهُت الؿىت لُلبت واإلاىحهت''  اإلاخاخف غلممً الخبراء غلى اإلاُبىغت اإلاىؾىمت ب ''  اًجابُتوعوص جلاٍع

 .هضوف  الضًً نالحللضهخىع ،  غلم الازاع

 الزأي والاقتراح -

 إلاجلـ الػلمي غلى اغخماص اإلاُبىغت. ناصق ا

4-  
ّ

 عزض امللف

ً في الىفُُت اإلاؿإلتمً الخبراء غلى اإلاُبىغت اإلاىؾىمت ب ''  اًجابُتغ وعوص جلاٍع       الؿىت لُلبت واإلاىحهت''  الػغبي الَى

ش ماؾتر الشاهُت ً جاٍع  .غػقيلؤ  زيري للضهخىع ، اإلاػانغ الػغبي الَى

 الزأي والاقتراح -

 إلاجلـ الػلمي غلى اغخماص اإلاُبىغت. ناصق ا

5-  
ّ

 عزض امللف

غ       ت والضولت ؤلاؾالم نضعمً الخبراء غلى اإلاُبىغت اإلاىؾىمت ب ''  جابُتاًوعوص جلاٍع  الؿىت لُلبت واإلاىحهت''  ألامٍى

ش لِؿاوـ الشاهُت  .الضعاجي بً  بكغي  ةللضهخىع ، غام جاٍع

 الزأي والاقتراح -

 إلاجلـ الػلمي غلى اغخماص اإلاُبىغت. ناصق ا

6-  
ّ

 عزض امللف

غ       ماؾتر  ألاولى الؿىت لُلبت واإلاىحهت''  الؿُاؾُت الجؿغافُاى اإلاُبىغت اإلاىؾىمت ب '' مً الخبراء غل اًجابُتوعوص جلاٍع

ش  .لمؿكِ هضيللضهخىعة ،  الشىعة جاٍع

 الزأي والاقتراح -

 إلاجلـ الػلمي غلى اغخماص اإلاُبىغت. ناصق ا
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قطت رقم
ّ
ّجمذًذ الدسجيالث: 06 الى

 .ص .م .ٌ الضهخىعاه في الدسجُل إلغاصة الخمضًضء اإلاجلـ الػلمي غلى ؤغًا ناصق  ،ىاء غلى كغاع ؤغًاء اللجان الػلمُتب

ّ:آلاجُت ألاكؿام خؿب ؤؾمائهم آلاجُت للُلبت بيافُين لػامين وطلً 2020/2021 الجامعي للمىؾم
ّ:علم الاحخماع والذًمغزافياقسم / ا
1-  

ّ
 عزض امللف

ّالاخخصاص املشزف   ّاسم ولقب طالب الذكخىراه

 ؾماح مػمغ م الاحخماع الػائليغل لخًغ بً ؾاهل

ض  ههيرة بً خغقاف غلم الاحخماع الػائلي فُُمت صٍع

 هبُلت زغمىف غلم الاحخماع الػائلي ؤخمض بىطعاع

بي ت وؿُمت لؿٍغ  هىعة مىاغت غلم الاحخماع اإلااؾؿاث الخًٍغ

ت مىلىص ؾػاصة  ؾهام غِكىع  غلم الاحخماع اإلااؾؿاث الخًٍغ

ت غلم الاحخماع مهُفى غىفي  مهضي غبُض اإلااؾؿاث الخًٍغ

ت مسخاع بكخلت ؼ  غلم الاحخماع اإلااؾؿاث الخًٍغ  ههغ الضًً هٍؼ

ت اؾماغُل بً الؿػضي  ولُض مباعوي غلم الاحخماع اإلااؾؿاث الخًٍغ

بي ت وؿُمت لؿٍغ  ؾاعة صعهىوي غلم الاحخماع اإلااؾؿاث الخًٍغ

 الزأي والاقتراح -

 . بيافُين لػامين الثجمضًض الدسجُإلاجلـ الػلمي غلى ناصق ا

ّ:علم الىفس وعلىم التربيت والارطفىهيا/ قسم ب

1-  
ّ

 عزض امللف

ّالاخخصاص املشزف   ّاسم ولقب طالب الذكخىراه

 كيروص الُاهغ الػُاصي الىفـ غلم بغوى مؼوػ

 نىالخُت نالح الضًً اإلاضعس ي الىفـ غلم بً فلِـ زضًجت

 مضاس ي ابالىه غبض الػُاصي الىفـ غلم حاع هللا ؾلُمان

 احيب الؿاوي غبض واإلاغاهم للُفل اإلاغض ي الىفـ غلم زخاف مدمض

 اًمان مؿػىصي اإلاضعؾُت الىفؿُت الصخت هالًلي ٌؿمُىت

 ؾىُىت ؾػاصهت اإلاضعؾُت الىفؿُت الصخت ًىؾفي خضة

 كىاعف عاهُت والتربىي  الىفس ي وؤلاعقاص الخىحُه خىاؽ زًغة

 فغخاحي الػغبي

 مؿاغضا هجُبت بىيري 
 بلػىعة ؤمُىت والتربىي  الىفس ي وؤلاعقاص الخىحُه

 ؾاًخي ؤؾماء والتربىي  الىفس ي وؤلاعقاص الخىحُه بػؼي ؾمُت

 بىهػبت ػهُت والتربىي  الىفس ي وؤلاعقاص الخىحُه بكلت غؼ الضًً

 غباس ي ؾمير غلم هفـ الخىظُم وغمل بىكهت غمغ 

 بً ؾالم غمغ غلم هفـ الخىظُم وغمل خغوف عابذ  

اء غلم هفـ الخىظُم وغمل هت غمغ بىك  غالق ػهٍغ

 ؾغاًغي غبلت  ألاعؾىهىمُا وجُبُلاث اإلاساَغة هفـ غلم بً غلي عاحُت
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 لىبيري باهُت  ألاعؾىهىمُا وجُبُلاث اإلاساَغة هفـ غلم عخاٌ ؾغبي مدمض الهاصي 

ل غاصٌ  ألاعؾىهىمُا وجُبُلاث اإلاساَغة هفـ غلم نالخي خىُفت   ٍَى

 قتراحالزأي والا -

 .بيافُين لػامين الدسجُالث جمضًض غلى الػلمي اإلاجلـ ناصق

ّ:والاجصال وعلم املكخباث إلاعالمعلىم / قسم ج
1-  

ّ
 عزض امللف

ّالاخخصاص املشزف   ّاسم ولقب طالب الذكخىراه

 مدمض ؤمين بً قغاص بغالم ؾُاحي الُاهغ بً اخمض

جُبُلاث جىىىلىحُا اإلاػلىماث في  ؾُضهم زلُضة هىاء

 ىخباث ومغاهؼ الخىزُماإلا

 نالح صًاح

جُبُلاث جىىىلىحُا اإلاػلىماث في  ؾُضهم زلُضة هىاء

 اإلاىخباث ومغاهؼ الخىزُم

 بتخُاة غلاك

جُبُلاث جىىىلىحُا اإلاػلىماث في  ؾُضهم زلُضة هىاء

 اإلاىخباث ومغاهؼ الخىزُم

 بؿمت بلضي

 ًىؾف ملػاف بغالم ؾُاحي مدمض كاعف

ت حيبغالم ؾُا عخماوي ؾمير  ٌؿغي ػاٍو

 يىغخبِبت وه بغالم ؾُاحي باصٌـ مجاوي

 ؾمُت هىاع بغالم ؾُاحي فضٌو مدمض

ً الػابضًً  مػى ٍػ

 

 ُضيغلُت بىب بغالم ؾُاحي

 الزأي والاقتراح                  

 .بيافُين لػامين الدسجُالث جمضًض غلى الػلمي اإلاجلـ ناصق     

ّ:الفلسفت/ قسم د

1-  
ّ

ّعزض امللف

ّالاخخصاص زفاملش   ّاسم ولقب طالب الذكخىراه

 الخاج هكام  فلؿفت مػانغة مظاهب ومىاهج بىالؿىً غبض الؿني

 فاعوق حباعي  فلؿفت مػانغة مظاهب ومىاهج فاعح مؿغحي

 اوعاؽ هىاٌ فلؿفت مػانغة مظاهب ومىاهج قغاص فىػٍت

 

 الزأي والاقتراح -

 .بيافُين لػامين الدسجُالث جمضًض غلى الػلمي اإلاجلـ ناصق

خ وعلم الاثار/ قسم د ّ:الخاٍر

1-  
ّ

 عزض امللف

ّالاخخصاص املشزف   ّاسم ولقب طالب الذكخىراه

ش مػانغ ؾُالوي الؿبتي م خُفغ جاٍع  مٍغ

ىة ش مػانغ المُت بىكٍغ  غمغاوي كيروص جاٍع

ش مػانغ غلي آحلى  غبض الهمض غهماوي جاٍع
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ش مػانغ هانغ بالخاج  هجالء بً عخمىن  جاٍع

غي ؾلُمان ك ش مػانغ ٍغ  ؾالمت صعباٌ جاٍع

 الزأي والاقتراح -

 .بيافُين لػامين الدسجُالث جمضًض غلى الػلمي اإلاجلـ ناصق

قطت رقم 
ّ
ّاقتراحاث بيذاغىحيت :07الى

1. ّ
ّ

 عزض امللف

ً كؿم فخذاكتراح     ً وكؿم الاوؿاهُت الػلىم في الاؾاس ي للخيٍى  .الاحخماغُت الػلىم في الاؾاس ي للخيٍى

 راحالزأي والاقت -

ً كؿم فخذ غلى الػلمي اإلاجلـ ناصق ً كؿمو  الاوؿاهُت الػلىم في الاؾاس ي للخيٍى  .الاحخماغُت الػلىم في الاؾاس ي للخيٍى
 

2. ّ
ّ

 عزض امللف

  .باليلُت والاحخماغُت الاوؿاهُت  الػلىم مُضان مؿاوٌ مسخاع هىاعي  الضهخىع اكتراح 

 الزأي والاقتراح -

 .الػلىم  الاوؿاهُت والاحخماغُت ُضانم مؿاوٌحػُين الضهخىع هىاعي مسخاع  غلى الػلمي اإلاجلـ ناصق             
 

3. ّ
ّ

 عزض امللف

ً ً  انهاء مؿاوٌ قػبت الخيٍى  ػابضًً.لافي الاغالم والاجهاٌ الضهخىع مػى ٍػ

 الزأي والاقتراح -

ً قػبت مؿاوٌ انهاء غلى الػلمي اإلاجلـ ناصق ً مػى الضهخىع  والاجهاٌ الاغالم في الخيٍى  .ابضًًػال ٍػ

4. ّ
ّ

 عزض امللف

ً  في الاغالم والاجهاٌ الضهخىع عمؼي حاب هللا. حػُين مؿاوٌ قػبت الخيٍى

 الزأي والاقتراح -

ً قػبت مؿاوٌ حػُين غلى الػلمي اإلاجلـ ناصق  عمؼي حاب هللا. الضهخىع  والاجهاٌ الاغالم في الخيٍى

5. ّ
ّ

 عزض امللف

 .نالضهخىع مىس ى بً اؾماغي الفلؿفت قػبت  عئِـحػُين 

 زأي والاقتراحال -

 .الفلؿفت كػبتل اعئِؿاؾماغُل  بً مىس ى الضهخىع  حػُين غلى الػلمي اإلاجلـ ناصق
ّ

قطت رقم 
ّ
ّمخفزقاث :08الى

1. ّ
ّ

 عزض امللف

ٌ  وصعاؾاث ابدار" ب مىؾىملىخاب صولي  حماعي اؾخىخاب مكغوع       اؾؿاثم في الكاملت الجىصة اصاعة اصواث خى

غ هظم الجىصة في ماؾؿاث الخػلُم الػالي والشاهىي '' جُبُم -فُجىُ – جهمُم"  الػالي الخػلُم ، مً اكتراح مسبر جٍُى

.بغاحل غلي الضهخىع  ألاؾخاطبغئاؾت  للىخاب الػلمُت اللجىتو بػؼي ؾمُت  اقغاف وجيؿُم الضهخىعة جدذ و  1بجامػت باجىت   

 الزأي والاقتراح -
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 مكغوع الاؾخىخاب الجماعي.إلاجلـ الػلمي غلى ناصق ا

 

IV- للكليت املجلس العلميدورة  أشغال خالصت 

غلى بػٌ  وافمهما  ،ؤغًاءه ةحماعبوافم اإلاجلـ الػلمي غلى حمُؼ اإلالترخاث الىاعصة في حضٌو الاغماٌ      

 يلُت.للمي والبُضاؾىجي التي مً قإنها جدؿين ألاصاء الػل اإلالترخاث البُضاؾىحُت

 

لت بجضٌو ؤغماٌ الّضوعة .1
ّ
 آلاعاء والخىنُاث اإلاخػل

   ااوص ى اإلاجلـ الػلمي لليلُت غىض حكىُل لجان مىاككت اَغوخاث الضهخىعاه والخإهُل الجامعي، واؾدىاص (1

اإلالترخين  لألغًاء، وحىب اخترام الخسهو الضكُم 2016حىان  02اإلااعر في  547الى اللغاع الىػاعي عكم 

 . ًىؾؼ الى قػبت الخسهو الخاحت اإلالختوغىض  ،في لجان اإلاىاككت

 

اإلاجلـ الػلمي لليلُت بىحىب جفاصي جىغاع غًى لجىت اإلاىاككت في اَغوخاث الضهخىعاه والخإهُل اوص ى  (2

 .مً مغة واخضة وفي الضوعة الىاخضة ألهثر الجامعي 

 

 آعاء وجىنُاث ؤزغي  .2

 ال جىحض (1

 

 

ّ

ّ

ّّّّّّّ

 

 رئيس املجلس العلمي للكليت

ىقيع(
ّ
 )الاسم واللقب والخ

 كاجب الجلست

 )الاسم واللقب والخىقيع(


