ّ
الجمهىعٍت الجؼائغٍت ّ
الضًملغاظيت الكعبيت
ّ
العلمي ّ
ّّ
وػاعة الخعليم العالي والبدث
حامعت باجىت  1الحاج لخضغ ّ

ولُت الٗلىم الاوؿاهُت والاحخماُٖت

مدضغ احخماع اإلاجلـ العلمي لليليت ّ
ّ

وليت ّ
الٗلىم الاوؿاهُت والاحخماُٖت

ّ
ع
بياهاث الضو ة ّ
ّ

ظبيعت ّ
الضوعة ّ

ّ

عكم الضوعة ّ

جاعٍش الضوعة ّ

ّ 03

ّ 2021 / 07 / 15

عاصًت ّ

ّ
اؾخثىائيت ّ

*

ّ

ّ

ّ
ّ
اإلاغحعيت ّ
الىصىص
.1

.2
.3

.4

ّ
اإلاؤعر في  23أوث ّ 2003الظي ّ
الخىفيظي عكم ّ 279-03
ًدضص مهام الجامعت واللىاعض الخاصت
اإلاغؾىم
بدىؽيمها وؾيرَاّ ،
ّ
واإلاخمم(اإلاىاص 43إلى .)47
اإلاعضٌ

اإلاؤعر في  05ماي  2004الظي ّ
اللغاع ّ
ًدضص هيفياث ؾير اإلاجلـ العلمي لليليت.
إلاؤعر في  18حىان 2019الظي ّ
اللغاع عكم  926ا ّ
ًدضص اللائمت الاؾميت ألعضاء اإلاجلـ العلمي ليليت
العلىم الاوؿاهيت والاحخماعيت.
ّ
مظهغة ألامين العام عكم ّ 1500
اإلاؤعزت في  25صٌؿمبر .2019
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مجاالث آعاء اإلاجلـ العلمي لليليت وجىصياجه ّ
ًبضي اإلاجلـ الٗلمي لليلُت آعاءه وجىنُاجه ،خؿب اإلااصة  45مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم ّ 279-03
اإلااعر في  23ؤوث  ،2003واإلاظوىع
ؤٖاله ،فُما ًإحي:
 .1جىُٓم الخٗلُم ومدخىاه،
 .2جىُٓم ؤقٛاٌ البدث،
 .3اكتراخاث بغامج البدث،
 .4اكتراخاث بوكاء ؤكؿام و/ؤو قٗب ووخضاث ومسابغ بدث ؤو ٚللها،
 .5اكتراخاث فخذ قٗب ما بٗض ّ
الخضعج وجمضًضها و/ؤو ٚللها وجدضًض ٖضص اإلاىانب اإلاُلىب قٛلها،
 .6مىانفاث ألاؾاجظة والحاحاث بليهم،
ّ
وٍيلف ػٍاصة ٖلى طلً بما ًإحي:
 .7اٖخماص مىايُ٘ البدث فُما بٗض ّ
الخضعج وٍلترح لجان مىاككتها،
 .8اكتراح لجان الخإهُل الجامعي،
ً
 .9صعاؾت خهاثل اليكاَاث البُضاٚىحُت والٗلمُت لليلُت التي ًغؾلها ٖمُض اليلُت بلى مضًغ الجامٗت مغفلت بأعاء اإلاجلـ
وجىنُاجه.
ُ َ
ّ
سُغ في ّ
مؿإلت ؤزغي جخٗلم بالجاهب البُضاٚىجي ؤو الٗلمي ٌٗغيها ٖلُه الٗمُض.
ول
وٍمىً ؤن ً
ٍ
ًماعؽ اإلاجلـ الٗلمي لليلُت نالخُاث اإلاجلـ الٗلمي لىخضة البدث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  16مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم
اإلااعر في  16هىفمبر  1999الظي ّ
ّ 257-99
ًدضص هُفُاث بوكاء وخضاث البدث وجىُٓمها وؾيرها .وبهظه الهفت ًضعؽ وٍبضي
عؤًه ٖلى الخهىم فُما ًإحي:
 .1مكاعَ٘ البدث للىخضة وبغامج وكاَاتها،
 .2جىُٓم ألاٖماٌ الٗلمُت والخىىىلىحُت،

ّ
 .3بوكاء ؤكؿام البدث وفغق البدث وخلها.
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 -Iكائمت الحاضغًٍ أعماٌ صوعة اإلاجلـ العلمي لليليت ّ
.1

أعضاء اإلاجلـ العلمي لليليتّ 1

ّ
ّ
الغكم ّ الاؾم والللب ّ

ّ
الصفت ّ

ؤلامضاء ّ

ّ1

ٖلي ؤحلى

عثِـ اإلاجلـ الٗلمي ليلُت الٗلىم الاوؿاهُت والاحخماُٖت

ّ

ّ2

هماٌ بىكغة

ٖمُض ولُت الٗلىم الاوؿاهُت والاحخماُٖت

ّ

ّ3

فاجذ بُِٗ

هاثب الٗمُض اإلايلف بالضعاؾاث الٗلُا والبدث الٗلمي
والٗالكاث الخاعحُت

ّ

4

ٖمغ بىكهت

هاثب الٗمُض اإلايلف بالبُضاٚىحُا

ّ

5

مدمض قغوف

عثِـ كؿم الفلؿفت

ّ

6

اوـ ٖغٖاع

عثِـ كؿم ٖلم الاحخمإ والضًمٛغافُا

ّ

ّ7

الىهاؽ ؤمؼٍان

عثِـ كؿم ٖلم الىفـ وٖلىم التربُت والاعَفىهُا

ّ

8

اؾماُٖل قغقي

عثِـ كؿم ٖلىم الاٖالم والاجهاٌ وٖلم اإلاىخباث

ّ

9

ػًٍ الضًً باش ي

عثِـ كؿم الخاعٍش والازاع و ممشل ألاؾاجظة اإلاؿاٖضًً

ّ

عثِـ اللجىت الٗلمُت للؿم الفلؿفت

ّ

11

الؿبتي ُٚالوي

عثِـ اللجىت الٗلمُت للؿم الخاعٍش والازاع

ّ

12

اخمض بىطعإ

عثِـ اللجىت الٗلمُت للؿم ٖلم الاحخمإ والضًمٛغافُا

ّ

13

ًىؾف ٖضوان

14

مدمض كاعف

عثِـ اللجىت الٗلمُت للؿم ٖلم الىفـ
وٖلىم التربُت والاعَفىهُا
عثِـ اللجىت الٗلمُت للؿم ٖلىم الاٖالم والاجهاٌ
وٖلم اإلاىخباث

ّ

 ّ 10فاعح مؿغحي

ّ

15

ػبُضة بً مِس ي

ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم الفلؿفت

ّ

16

الحاج صواق

ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم الفلؿفت

ّ

ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم ٖلم الاحخمإ
والضًمٛغافُا
ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم ٖلم الاحخمإ
والضًمٛغافُا
ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم ٖلم الىفـ
وٖلىم التربُت والاعَفىهُا
ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم ٖلم الىفـ
وٖلىم التربُت والاعَفىهُا

ّ

 ّ 17بللاؾم بىكغة
18

لخًغ بً ؾاهل

 ّ 19هىعالضًً حبالي
 ّ 20ؾلُمان حاع هللا
 ّ 21مسخاع هىاعي

ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم الخاعٍش والازاع

ّ
ّ
ّ
ّ

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

1
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22

ؾمير عخماوي

23

الُاهغ بً اخمض

ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم ٖلىم الاٖالم
والاجهاٌ وٖلم اإلاىخباث
ممشل الاؾاجظة طوي مهف الاؾخاطًت ًٖ كؿم ٖلىم الاٖالم
والاجهاٌ وٖلم اإلاىخباث

24

ؾاعة كُاف

ممشل الاؾاجظة اإلاؿاٖضًً

25

ٖبض اإلاجُض ٖمغاوي مضًغ مسبر

ّ

 ّ 26مهُفى ٖىفي

مضًغ مسبر

ّ

 ّ 27هماٌ بىكغة

مضًغ مسبر

ّ

ً ّ 28ىؾف مىانغٍت

مضًغ مسبر

ّ

 ّ 29عقُض باكت

مضًغ مسبر

ّ

 ّ 30خىُفت نالخي

مضًغ مسبر

ّ

 ّ 31مدمض زخاف

مضًغ مسبر

ّ

 ّ 32خضة ًىؾفي

مضًغ مسبر

ّ

 ّ 33مؼوػ بغوى

مضًغ مسبر

ّ

 ّ 34وعصة ؾىهداٌ

مؿاولت اإلاىخبت باليلُت

ّ

ّ
ّ
ّ
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.2

اإلاخغيبىن عً أعماٌ ّ
ّ
الضوعة ّ
أعضاء اإلاجلـ العلمي لليليت

ّ
الغكم ّ

ّ
الاؾم والللب ّ

ّ
الصفت ّ

1
2

ّ

3

ّ

4

ّ

3
6
7
8
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 -IIحضوٌ أعماٌ صوعة اإلاجلـ العلمي لليليت
ّ
أوال  -الضعاؾاث العلياّ :
.1

حكىُل لجان اإلاىاككت ألَغوخاث الضهخىعاه.

.2

اإلاهاصكت ٖلى مىايُ٘ صهخىعاه ٌ م ص وحُٗين ؤلاقغاف.

.3

حٗضًل ٖىاوًٍ الضهخىعاه.

.4

الخإهُل الجامعي.

ّ
زاهيا -البيضاغىحياّ :
.5

اٖخماص اإلاُبىٖاث البُضاٚىحُت.

زالثا–الخؽاَغاث العلميت ّ
.6

الخٓاهغاث الٗلمُت.

عابعا -اكتراخاث بيضاغىحيت
.7

اكتراخاث بُضاٚىحُت.

ّ
زامؿا -مخفغكاثّ :
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
ّ

اليلمت الافخخاخيت ّ
ّ

افخخذ الؿُض عثِـ اإلاجلـ الٗلمي الاحخمإ مغخبا بالؿُض ٖمُض اليلُت والؿاصة ألاًٖاء؛ مىىها بالجهىص
الجباعة التي كام وٍلىم بها الُاكم ؤلاصاعي لليلُت جدذ ؤلاقغاف واإلاخابٗت اإلاباقغة لؿُاصجه  ،وزانت في ْل
الٓغوف الصحُت اللاهغة وما ٌؿخىحب طلً مً خغم قضًض ،وٍلٓت ناعمت لخفاصي اهخلاٌ الىباء صازل اليلُت
بإكؿامها ،ومغافلها الاصاعٍت والبُضاٚىحُت والخضمُت ،وبٗضها ؤخاٌ اليلمت للؿُض ٖمُض اليلُت ،الظي حي فيها
ؤًٖاء اإلاجلـ اإلاىكغًٍ ،وٖلى عؤؾهم الؿُض عثِـ اإلاجلـ مظهغا بجهىصه اإلادمىصة في بصاعة اإلاجلـ بىفاءة
ومؿئىلُت عاكُت ،هما قىغ الُاكم ؤلاصاعي لليلُت ممشال في الؿُضًً هاثبي الٗمُض والؿاصة عثِـ اإلاُضان وعئؾاء
ألاكؿام ،ومؿئىلي الجظٕ اإلاكترن والكٗب والخسههاث وول اؾاجظة اليلُت ٖلى الجهىص الجباعة التي بظلىها في
ؾبُل بنهاء الؿىت الجامُٗت  ،2021/2020خُث كضم جلغٍغا ًٖ ؤويإ اليلُت بهفت ٖامت ومىحؼة هٓغا للٓغف
الىباجي الظي ًىٗلض فُه اإلاجلـ ،زم ؤٖاص اليلمت للؿُض عثِـ اإلاجلـ الظي اخالها صوعٍا ٖلى هاثبي الٗمُض
للبُضاٚىحُا وللضعاؾاث الٗلُا زم مؿاولت اإلاىخبت ،لُلضم ول واخض منهم خهُلت ٖمل اإلاهلحت التي ٌكغف ٖليها،
وبٗضها جلى ملغع الجلؿت امام مؿم٘ ومغؤي اًٖاء اإلاجلـ مدًغ الجلؿت ،ولُفخذ بٗضها باب الىلاف.
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 -IIIمّجغٍاث أعماٌ صوعة اإلاجلـ العلمي لليليت

ّ
الىلعت عكم  :01حكىيل لجان اإلاىاككت ألظغوخاث الضهخىعاٍ ّ
بىاء ٖلى كغاع ؤًٖاء اللجان الٗلمُت لألكؿام ،ناصق ؤًٖاء اإلاجلـ الٗلمي ٖلى جىػَ٘ وحكىُل لجان كغاءة
ؤَغوخاث الضهخىعاه للُلبت آلاجُت ؤؾمائهم خؿب ألاكؿام:

أوال /حكىيل لجان مىاككت الضهخىعاٍ علىمّ :
أ /كؿم علم الاحخماع والضًمىغغافياّ :
ّ
ّ
اإلالف
 .1عغض
جلضم الُالب علي زابذٖ ،لم الاحخمإ جسهو ٖلم الاحخمإ الٗاثلي ،بإَغوخخه اإلاٗىىهت ب ـ " كيم الحضازت
واوعياؾها على بييت ألاؾغة الجؼائغٍت" جدذ بقغاف أ.ص .مىلىص ؾعاصة ،وللُالب ملاٌ مكترن م٘ ألاؾخاط ٖىفي
مهُفى في مجلت الٗلىم الاحخماُٖت الهاصعة ًٖ حامٗت ٖماع زلُجي باألٚىاٍ والظي نضع يمً الٗضص ،28
حاهفي  ،2018بٗىىان "هٓام ألاؾغة بين جغاخمُت الاؾالم وجفىُىُت الحضازت " .وبظلً اكترخذ له اللجىت آلاجُت:
مهُفى ٖىفي
مىلىص ؾٗاصة
كغػٍؼ مدمىص
مغٍم قباح
ؤوـ ٖغٖاع
بىَت ٖبض الحمُض

ّ
الغأي والاكتراح ّ
-

ؤؾخاط
ؤؾخاط
ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ

حامٗت باجىت 1
حامٗت باجىت 1
حامٗت بغج بىٖغٍغٍج
حامٗت مؿُلت
حامٗت باجىت 1
حامٗت ؾُُف 2

عثِؿا
مكغفا وملغعا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا

وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.
.2

عغض اإلالف

جلضمذ الُالبت عباب اكعي ٖلم الاحخمإ جسهو ٖلم الاحخمإ جىُٓم وٖمل ،بإَغوخت مىؾىمت بـ" :الجماعاث غير
ن ،وللُالبت ملاٌ ميكىع في
الغؾميت وعالكتها بفعاليت ألاصاء في اإلاؤؾؿت الجؼائغٍت" ،جدذ بقغاف ص .ولثىم بيبيمى ّ
مجلت صعاؾاث في الخىمُت واإلاجخم٘ الهاصعة ًٖ حامٗت خؿِبت بً بىٖلي الكلف في الٗضص ( 21حىان ،)2018
بٗىىان" :ؤهماٍ اللُاصة الفٗالت وٖالكتها بخماؾً الجماٖت في الخىُٓماث الحضًشت صعاؾت ؾىؾُى جىُٓمُت للفٗل
اللُاصي"  ،وبظلً اكترخذ لها اللجىت آلاجُت:
بىكغة بللاؾم
ولشىم بُبُمىن
لُىضة قىافي
زكمىن مدمض
لبرف عايُت
ألاػهغ الٗلبي

ّ
الغأي والاكتراح ّ
-

ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط
ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط

حامٗت باجىت 1
حامٗت باجىت 1
حامٗت زيكلت
حامٗت باجىت1
حامٗت زيكلت
حامٗت بؿىغة

عثِؿا
مكغفا وملغعا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا

وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.
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ب /كؿم علم الىفـ وعلىم التربيت والاعظفىهياّ :
ّ
ّ
اإلالف
 .1عغض
جلضمذ الُالبت لبنى بً صعيمت ،بإَغوخت صهخىعاه ٖلىم جسهو اعقاص هفس ي ومضعس ي ،بٗىىان "فعاليت بغهامج
اعقاصي لخفض خضة بعض الاضعغاباث الىفؿيت لضي اإلاغأة اإلاعىفت"،جدذ بقغاف أ.ص .بغهى مؼوػ ،وللُالبت ملاٌ
ميكىع يمً مجلت ٖالم التربُت الهاصعة ًٖ اإلااؾؿت الٗغبُت لالؾدكاعاث الٗلمُت وجىمُت اإلاىاعص البكغٍت بالخٗاون
الٗلمي م٘ اإلاغهؼ اللىمي للبدىر التربىٍت والخىمُت وعابُت التربُت الحضًشت ،الٗضص  56الجؼء  03الؿىت  17ؤهخىبغ
 2016بٗىىان "صوع البرامج الاعقاصًت في زفٌ وحٗضًل الايُغاباث الىفؿُت والؿلىهُت لألفغاص" ،وبظلً اكترخذ لها
اللجىت آلاجُت:
عثِؿا
حامٗت باجىت 1
ؤؾخاط
بً فلِـ زضًجت
مكغفا وملغعا
حامٗت باجىت 1
ؤؾخاط
مؼوػ بغوى
ًٖىا
حامٗت باجىت 1
ؤؾخاط
ًىؾفي خضة
ًٖىا
حامٗت بؿىغة
ؤؾخاط
ؾاٖض نباح
ًٖىا
حامٗت ؾُُف 2
ؤؾخاط
ٖخىجت نالح
ًٖىا
حامٗت ؾُُف 2
ؤؾخاط مدايغ ؤ
َبإ فاعوق

ّ
الغأي والاكتراح ّ
-

وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.

ج /كؿم علىم الاعالم والاجصاٌ وعلم اإلاىخباثّ :
ّ
ّ
اإلالف
 .1عغض
جلضمذ الُالبت فاظمت َماٌ بإَغوخت صهخىعاه الُىع الشالث في ٖلم اإلاىخباث ،جسهو جُبُلاث جىىىلىحُا
اإلاٗلىماث في اإلاىخباث ومغاهؼ الخىزُم ،واإلاىؾىمت بـ " :إصاعة الصىعة الظَىيت للمؤؾؿاث ؤلاعالميت عبر قبياث
الخىاصل الاحخماعيت" ،جدذ بقغاف ألاؾخاط الضهخىع :هماٌ بىكغة ،وطلً بٗض اؾدُفائها ول الكغوٍ اللاهىهُت
(بطن بالُب٘ مً َغف اإلاكغف )  ،وكض جم وكغ ملاٌ بٗىىان" :الٗالكاث الٗامت الظهُت و الهىعة الظهىُت
للماؾؿاث في ػمً الغكمىت – عهاهاث الدكبًُ ٖبر قبياث الخىانل الاحخماعي ،".في مجلت ؤلاخُاء ،اإلاجلض عكم
 ،20الٗضص ، 27الهاصعة في هىفمبر  ًٖ 2020حامٗت باجىت  1الحاج لخًغ  ،وبظلً اكترخذ لها اللجىت آلاجُت
باصٌـ لىهِـ
هماٌ بىكغة
مُلىص مغاص
فًُل صلُى
ؾامُت ٖىاج
ههغ الضًً بىػٍان

ّ
الغأي والاكتراح ّ
-

ؤؾخاطة مدايغة-ؤ-
ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ – ا-
ؤؾخاط
ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ – ا-

حامٗت باجىت-1-
حامٗت باجىت-1-
حامٗت باجىت-1-
حامٗت كؿىُُىت-3-
حامٗت ؾُُف -2-
حامٗت كؿىُُىت-3-

عثِؿا
مكغفا وملغعا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا

وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.

53/01

ص /كؿم الخاعٍش وآلازاعّ :
ّ
ّ
اإلالف
 .1عغض
جلضمذ الُالبت :صىهيا بً سخغٍت جسهو الخاعٍش الىؾُِ بإَغوخت الضهخىعاه ٖلىم بٗىىان "اليكاط الاكخصاصي
لثغىع الكام والجؼٍغة زالٌ اللغهين َ 4-2ـ10-8/م" جدذ بقغاف أ.ص هماٌ بً ماعؽ وللُالبت ملاٌ ميكىع يمً
مجلت ؤلاخُاء الهاصعة ًٖ ولُت الٗلىم ؤلاؾالمُت حامٗت باجىت  1اإلاجلض  20الٗضص  26الهاصع في ؾبخمبر 2020
بٗىىان " سٛىع الكام والجؼٍغة بين الضوع الحغبي والىاك٘ الاكخهاصي" وبظلً اكترخذ لها اللجىت آلاجُت:
عقُض باكت
هماٌ بً ماعؽ
ٖلي ٖص ي
ٖاقىع مىهىعٍت
عابذ ؤوالص يُاف
ٖبض اإلاالً بياي

ّ
الغأي والاكتراح ّ
-

ؤؾخاط
ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ

حامٗت باجىت 1
حامٗت كاإلات
حامٗت باجىت 1
حامٗت باجىت 1
حامٗت كاإلات
حامٗت ؾُُف 2

عثِؿا
مكغفا وملغعا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا

وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.

ّ
 .2عغض اإلالفّ
جلضمذ الُالبت مليىت مىصىعٍت جسهو الخاعٍش اللضًم بإَغوخت الضهخىعاه ٖلىم بٗىىان "الغوافض الىزييت الضًييت
الغافضًت (الؿىمغٍت والبابليت) وأزغَا على الىصىص الخىعاجيت" جدذ بقغاف أ.ص مؿعىص قباحي وللُالبت ملاٌ
ميكىع يمً مجلت اإلالضمت للضعاؾاث ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت الهاصعة ًٖ ولُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت حامٗت
باجىت  1اإلاجلض  06الٗضص  01الهاصع في  30حىان  2021بٗىىان "ألاصب الؿىمغي البابلي وؤزغه في ألاصب الٗبراوي
(اليهىصَي ) وبظلً اكترخذ لها اللجىت آلاجُت:
ٖبض الحمُض بُُِٗل
مؿٗىص قباحي
ٖىلمي
الغبُ٘
قالللت
الؿُٗض
لخًغ بً بىػٍض
الخُجاوي مُاَت

ّ
الغأي والاكتراح ّ
-

ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ

حامٗت باجىت 1
حامٗت باجىت 1
حامٗت باجىت 1
حامٗت الىاصي
حامٗت بؿىغة
حامٗت الىاصي

عثِؿا
مكغفا وملغعا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا

وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.

53/00

ٌ /كؿم الفلؿفتّ :
ّ
ّ
اإلالف
 .1عغض
جلضم الُالب حماٌ بغواٌ بإَغوخت مىؾىمت ب" :الخجغبت الفلؿفيت عىض ظه عبض الغخمان" بقغاف الضهخىعّ ّ
بى الؿىً عبض الغني ،ولضي الُالب وٖض باليكغ إلالاٌ مىؾىم ب" :الخجغبت الفلؿفُت الٛؼالُت وؤزغها في فىغ َه
ٖبض الغخمان" والظي ؾُيكغ في مجلت اإلاجلت الجؼاثغٍت لألبدار والضعاؾاث الهاصعة ًٖ حامٗت مدمض الهضًم
بً ًخي حُجل-الجؼاثغ ،اإلاجلض الغاب٘ ( )15الٗضص  03لكهغ حىٍلُت  .2021وبظلً اكترخذ له اللجىت آلاجُت
قغاص فىػٍت
ٖبض الٛني بى الؿىً
مىس ى بً ؾماٖين
الىعصي خُضوس ي
ٖمغان حىصي
هجيرة قبلي

ّ
الغأي والاكتراح ّ
-

حامٗت باجىت 1
حامٗت باجىت 1
حامٗت باجىت 1
حامٗت بؿىغة
حامٗت ٖىابت
حامٗت ؾُُف 2

ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ

عثِؿا
مكغفا وملغعا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا

وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.

ّ
 .2عغض اإلالفّ
جلضمذ الُالبت عيضة بىعافيت بإَغوخت مىؾىمت بـ" :ما بعض اإلاىععف اللغىي مً زالٌ أعماٌ عٍدكاعص عوعحي"
بقغاف ا .ص .فاعح مؿغحي ،ولضي الُالبت ملاٌ ميكىع مىؾىم ب" :الخُاب اإلاٗانغ لحلىق الاوؿان :عوعحي
والخشلُف الٗاَفي" والظي وكغ في مجلت الٗلىم الاحخماُٖت والاوؿاهُت الهاصعة ًٖ حامٗت باجىت -1الجؼاثغ،
اإلاجلض  21الجؼء الاوٌ الٗضص  02لكهغ صٌؿمبر  .2020وبظلً اكترخذ لها اللجىت آلاجُت:
ٖبض اإلاجُض ٖمغاوي
فاعح مؿغحي
مىس ى بً ؾماٖين
مُلىص بلٗالُت صومت
مهُفى بلبىلت
ٖبض الىهاب زالض

ّ
الغأي والاكتراح ّ
-

ؤؾخاط
ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط
ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ ؤ

باجىت 01
باجىت 01
باجىت 01
حامٗت خؿِبت بً بى ٖلي الكلف
حامٗت خؿِبت بً بى ٖلي الكلف
حامٗت الٗغبي بً مهُضي ؤم البىاقي

عثِؿا
مكغفا وملغعا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا

وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.

53/02

ّ
 .3عغض اإلالفّ
جلضم الُالب أعفيـ علي بإَغوخت مىؾىمت بـ" :زعاب النهضت في الفىغ العغبي الحضًث واإلاعاصغ-
حمعيت العلماء اإلاؿلمين الجؼائغٍين أهمىطحا" بقغاف ا .ص .مىس ى معيرف ،ولضي الُالب وٖض باليكغ
مىؾىم ب" :بىاء اإلاجخم٘ الجؼاثغي بين الخىىٍغ والخدغٍغ في فىغ حمُٗت الٗلماء اإلاؿلمين الجؼاثغٍين" والظي
وكغ في مجلت الٗلىم الاحخماُٖت والاوؿاهُت الهاصعة ًٖ ولُت الٗلىم الاوؿاهُت والاحخماُٖت لجامٗت
مدمض بىيُاف اإلاؿُلت ،اإلالبىٌ لليكغ بخاعٍش  26هىفمبر  .2020وبظلً اكترخذ له اللجىت آلاجُت:
ٖبض اإلاجُض ٖمغاوي
مىس ى مٗيرف
مىس ى بى بىغ
بى الؿىً ٖبض الٛني
لخًغ خمُضي
قغوف مدمض

ّ
الغأي والاكتراح ّ
-

ؤؾخاط
ؤؾخاط
ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ

باجىت 01
ٖباؽ الٛغوع زيكلت
اإلاغهؼ الجامعي اليزي
حامٗت باجىت 01
حامٗت مدمض بىيُاف-اإلاؿُلت-
حامٗت باجىت 1

عثِؿا
مكغفا وملغعا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا

وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
53/05

زاهيا /حكىيل لجان مىاككت الضهخىعاٍ ٌ .م .صّ :
أ /كؿم علم الاحخماع والضًمغغافياّ :
ّ
اإلالف ّ
ّ
 .1عغض
جلضمذ الُالبت خصغومي مجضولين ،قٗبت الضًمٛغافُا جسهو الؿيان والخىمُت بإَغوخت صهخىعاه ٌ.م.ص
بٗىىان "جدليل صًمىغغافي لىاكع اإلاعاكين في الجؼائغ -صعاؾت ملاعهت بين الخدليلي MICS3و ،"MICS4جدذ
بقغاف أ.ص .خفاػ العاَغ ،وللُالبت وٖض باليكغ في اإلاجلت الجؼاثغٍت لألمً ؤلاوؿاوي اإلاجلض  ،6الٗضص  2لكهغ
حىٍلُت  2021بٗىىان "ؤلاٖاكت في الجؼاثغ ،جدضًاث الاهخلاٌ مً الىمىطج الُبي بلى الىمىطج الاحخماعي'' ،وبظلً
اكترخذ لها اللجىت آلاجُت:
عثِؿا
حامٗت باجىت 1
ؤؾخاط مدايغ ؤ
فاجذ بُِٗ
مكغفا وملغعا
حامٗت باجىت 1
ؤؾخاط
الُاهغ خفاّ
ًٖىا
حامٗت باجىت 1
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ٖؼ الضًً مُاَدت
ًٖىا
حامٗت وهغان 2
ؤؾخاط
ِٖس ى صالهضة
ًٖىا
حامٗت وهغان 2
ؤؾخاط
الُُب الىاصي

ّ
الغأي والاكتراح
وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.

ب /كؿم علم الىفـ وعلىم التربيت والاعظفىهياّ :

ّ
 .1عغض اإلالفّ

جلضمذ الُالبت فالم باَيت ،قٗبت ٖلم الىفـ ،جسهو ٖلم هفـ الصحت الاولُيُيي ،بإَغوخت صهخىعاه
ٌ.م.ص ،بٗىىان "زعت عالحيت معغفيت ملترخت إلصاعة ألالم لضي مغض ى الؿغظان " ،جدذ بقغاف أ.ص عضوان
ًىؾف  ،و للُالبت ملاٌ ميكىع يمً مجلت الغواثؼ الهاصعة ًٖ مسبر بىً الازخباعاث الىفؿُت اإلاضعؾُت اإلاهىُت
حامٗت باجىت ،1-اإلاجلض ، 05الٗضص  01لٗام  2021بٗىىان "الفٗالُت الظاجُت اإلاضعهت وبصاعة ألالم لضي مغض ى
الؿغَان " ،وحمٗذ الُالبت في عنُضها البُضاٚىجي والٗلمي  235هلُت خؿب مدًغ فغٍم الخيىًٍ ،وبظلً
اكترخذ لها اللجىت آلاجُت:
عثِؿا
حامٗت باجىت 1
ؤؾخاط
حبالي هىع الضًً
مكغفا وملغعا
حامٗت باجىت 1
ؤؾخاط
ٖضوان ًىؾف
ًٖىا
حامٗت باجىت 1
ؤؾخاط
مؼوػ بغوى
ًٖىا
حامٗت بؿىغة
ؤؾخاط
حابغ ههغ الضًً
ًٖىا
حامٗت ؾُُف 2
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ٖلُىة ؾمُت

ّ
الغأي والاكتراح ّ
-

وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.

53/04

ّ
 .2عغض اإلالفّ
جلضمذ الُالبت ؾعاص َضاع ،قٗبت ٖلم الىفـ جسهو ٖلم هفـ جىُٓم وٖمل ،بإَغوخت صهخىعاه ٌ.م.ص،
بٗىىان "الثلافت الخىؽيميت وجأزيرَا في خل الصغاع الخىؽيمي :صعاؾت ميضاهيت باإلاؤؾؿت العمىميت الاؾدكفائيت
ؾعيف" ،جدذ بقغاف أ.ص .خضة ًىؾفي ،وللُالبت ملاٌ ميكىع يمً مجلت الٗلىم الاحخماُٖت والاوؿاهُت الهاصعة
ًٖ حامٗت باجىت ،1-اإلاجلض ، 21الٗضص  02صٌؿمبر  2020بٗىىان "جىىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاٌ وجإزيرها في الشلافت
الخىُٓمُت صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً ؤلاصاعٍين باإلاؿدكفى الجامعي ؾٗاصهت ٖبض الىىع ؾُُف" ،وحمٗذ الُالبت
في عنُضها البُضاٚىجي والٗلمي  180هلُت خؿب مدًغ فغٍم الخيىًٍ  ،وبظلً اكترخذ لها اللجىت آلاجُت:
عثِؿا
حامٗت باجىت 1
ؤؾخاط
ٖمغ بىكهت
مكغفا وملغعا
حامٗت باجىت1
ؤؾخاط
خضة ًىؾفي
ًٖىا
حامٗت باجىت1
ؤؾخاط مدايغ "ا"
كاش ي مدمض
ػهير بٛىٌ
ًٖىا
حامٗت ؾُُف2
ؤؾخاط
ًٖىا
حامٗت ؾُُف2
ؤؾخاط
هىعالضًً بىٖلي

ّ
الغأي والاكتراح ّ
-

وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.

ّ
 .2عغض اإلالفّ
حؿىٍت وضعيت في حعضًل عىىان
بىاء ٖلى مدًغ اللجىت الٗلمُت فلض وعص زُإ ؾهىا في حٗضًل ٖىىان ؤَغوخت صهخىعاه الُىع الشالث للُالبت مؼعاق
هىاٌ ،في مدًغ اإلاجلـ الٗلمي عكم  2016/06اإلااعر في  2016/12/14خُث ؤن الخٗضًل الصحُذ هى :مً الٗىىان
الؿابم " ؤلاصمان ٖلى الاهترهاث وٖالكخه بٓهىع الهغإ اللُمي وؤػمت الهىٍت والخمغص الىفس ي لضي ُٖىت مً جالمُظ
اإلاغخلت الشاهىٍت" بلى الٗىىان الجضًض " الهغإ اللُمي وؤػمت الهىٍت والخمغص الىفس ي لضي اإلاغاهلين اإلاخمضعؾين مضمني
وٚير مضمني الاهترهاث – صعاؾت ملاعهت ٖلى ُٖىت مً جالمُظ اإلاغخلت الشاهىٍت".
جلضمذ الُالبت مؼعاق هىاٌ ،قٗبت ٖلىم التربُت ،جسهو اعقاص وجىحُه ،بإَغوخت صهخىعاه ٌ .م .ص ،بٗىىان "
الصغاع الليمي وأػمت الهىٍت والخمغص الىفس ي لضي اإلاغاَلين اإلاخمضعؾين مضمني وغير مضمني الاهترهاث – صعاؾت
ملاعهت على عيىت مً جالميظ اإلاغخلت الثاهىٍت " " جدذ بقغاف أ.ص .بعيبن هاصًت ،وللُالبت وٖض باليكغ يمً مجلت
صعاؾاث هفؿُت وجغبىٍت الهاصعة ًٖ مسبر جُىٍغ اإلاماعؾاث الىفؿُت والتربىٍت حامٗت كانضي مغباح وعكلت ،اإلاجلض
 15اإلاؼم٘ وكغه في  2022بٗىىان "مؿخىي الهغإ اللُمي لضي جالمُظ الخٗلُم الشاهىي في يىء بٌٗ اإلاخٛيراث (صعاؾت
مُضاهُت ببٌٗ زاهىٍاث مضًىت مؿُلت)"،وبظلً اكترخذ لها اللجىت آلاجُت:
عثِؿا
حامٗت باجىت 1
ؤؾخاط
هالًلي ًاؾمُىت
مكغفا وملغعا
حامٗت باجىت 1
ؤؾخاط
بُٗبن هاصًت
ًٖىا
حامٗت باجىت 1
ؤؾخاط
خىاؽ زًغة
ًٖىا
حامٗت مؿُلت
ؤؾخاط
اؾماُٖلي ًامىت
ًٖىا
حامٗت مؿُلت
ؤؾخاط
بىيُاف هىاٌ

ّ
الغأي والاكتراح ّ
وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.
53/03

ّ
 .3عغض اإلالفّ
جلضمذ الُالبت زمسام صليلت ،قٗبت ٖلم الىفـ  ،جسهو ٖلم الىفـ الصحت ؤلاولُيُيي  ،بإَغوخت صهخىعاه
حاع هللا،
ٌ.م.ص ،بٗىىان " الىفاءة الظاجيت وحىصة الحياة لضي اإلاصابين بالبضاهت " جدذ بقغاف أ.ص ؾليمان ّ
وللُالبت وٖض باليكغ يمً مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت الهاصعة ًٖ حامٗت بؿىغة بٗىىان "جىمُت الىفاءة الظاجُت
لضي اإلاهابين باألمغاى اإلاؼمىت –البضاهت اهمىطحا ،" -وبظلً اكترخذ لها اللجىت آلاجُت:
ؤمؼٍان وهاؽ
حاعهللا ؾلُمان
ؤخمان لبنى
الٗلىن لحؿً
مٗىقت ٖبض الحفُٔ

ؤؾخاط
ؤؾخاط
ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ

حامٗت باجىت 1
حامٗت باجىت 1
حامٗت باجىت 1
حامٗت بؿىغة
حامٗت زيكلت

عثِؿا
مكغفا وملغعا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا

ّ
الغأي والاكتراح ّ
وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.

ّ
حـ /كؿم الخاعٍش وعلم الازاع:
ّ
ّ
اإلالف
 .1عغض
جلضم الُالب :قمـ الضًً ػعاعيّ جسهو :الخاعٍش اإلاٗانغ بإَغوخت الضهخىعاه ٌ .م .ص .بٗىىان "الحغواث
ؤلاصالخيت اإلاغاعبيت وأزغَا في الفىغ الثىعي الخدغعي صعاؾت ملاعهت – بين العلبت والعلماء اإلاؿلمين الجؼائغٍين
وظلبت وعلماء الؼٍخىهت الخىوؿيىن  "1956-1920جدذ بقغاف أ.ص حمعت بً ػعواٌ وللُالب ملاٌ ميكىع يمً
مجلت ؤلاخُاء الهاصعة ًٖ ولُت الٗلىم ؤلاؾالمُت حامٗت باجىت  1اإلاجلض  20الٗضص  27الهاصع في هىفمبر 2020
بٗىىان" وكاٍ َلبت وٖلماء الؼٍخىهت في الحغهت الىَىُت الخىوؿُت" وبظلً اكترخذ له اللجىت آلاجُت:
بىكغٍىة
إلاُاء
بً ػعواٌ
حمٗت
ٖبض الىهاب قاللي
هىاعي
مسخاع
خُمغ
نالح

ّ
الغأي والاكتراح ّ
-

ؤؾخاط
ؤؾخاط
ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ

حامٗت باجىت 1
حامٗت باجىت 1
حامٗت جبؿت
حامٗت باجىت 1
حامٗت جبؿت

عثِؿا
مكغفا وملغعا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا

وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
53/06

ّ
ص /كؿم علىم الاعالم والاجصاٌ وعلم اإلاىخباث:
ّ
ّ
اإلالف
 .1عغض
حؿىٍت وضعيت في حعضًل عىىان ّ
بىاء ٖلى مدًغ اللجىت الٗلمُت وفي بَاع حؿىٍت ويُٗت في حٗضًل الٗىىان ،فلض وعص زُإ ؾهىا في حٗضًل ٖىىان
ؤَغوخت صهخىعاه الُىع الشالث للُالب صًاح صالح ،في مدًغ اإلاجلـ الٗلمي عكم  2018/06اإلااعر في
 2018/11/21خُث ؤن الخٗضًل الصحُذ هى :مً الٗىىان الؿابم " بصاعة الجىصة الكاملت و اإلايزة الخىافؿُت في
اإلاىخباث ومغاهؼ الخىزُم :صعاؾت مسحُت للمىخباث الجامُٗت اإلاغهؼٍت ومغاهؼ الخىزُم قغق الجؼاثغ" بلى الٗىىان
الجضًض " بصاعة الجىصة الكاملت و اإلايزة الخىافؿُت في اإلاىخباث ومغاهؼ الخىزُم :صعاؾت مُضاهُت باإلاىخباث الجامُٗت
اإلاغهؼٍت ومغاهؼ الخىزُم بالكغق الجؼاثغي".
جلضم الُالب صًاح صالح بإَغوخت صهخىعاه الُىع الشالث في ٖلم اإلاىخباث  ،جُبُلاث جىىىلىحُا اإلاٗلىماث في
اإلاىخباث ومغاهؼ الخىزُم ،اإلاىؾىمت بـ " :إصاعة الجىصة الكاملت و اإلايزة الخىافؿيت في اإلاىخباث ومغاهؼ الخىزيم :صعاؾت
ي" ،جدذ بقغاف ألاؾخاطة الضهخىعة  :ؾيضَم
ميضاهيت باإلاىخباث الجامعيت اإلاغهؼٍت ومغاهؼ الخىزيم بالكغق الجؼائغ ّ
زالضة َىاء وطلً بٗض اؾدُفائها ول الكغوٍ اللاهىهُت (بطن بالُب٘ مً َغف اإلاكغف ) وكض خهل ٖلى 212.5
هلُت ،وكض جم وكغ ملاٌ بٗىىان ":ؤزغ الىمِ اللُاصي ٖلى جُبُم مباصت بصاعة الجىصة الكاملت في اإلاىخباث الجامُٗت
اإلاغهؼٍت :صعاؾت خالت للمىخبت اإلاغهؼٍت بجامٗت باجىت  ،" 1في مجلت اإلاُٗاع  ،اإلاجلض عكم  ،25الٗضص  ، 53الهاصعة في
،2021و التي جهضع ًٖ حامٗت ألامير ٖبض اللاصع للٗلىم الاؾالمُت بلؿىُُىت ،-م م  .1020 -1005وبظلً اكترخذ
له اللجىت آلاجُت:
ػٍيب بً الُُب
ؾُضهم زالضة هىاء
عقُض ًدُاوي
ٖبض الغػاق ٚؼاٌ
حماٌ قٗبان

ؤؾخاطة مدايغة-ؤ-
ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ -ؤ-
ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ-ؤ-

حامٗت باجىت-1-
حامٗت باجىت-1-
حامٗت باجىت-1-
حامٗت اإلاؿُلت
حامٗت جبؿت

عثِؿا
مكغفا وملغعا
ًٖىا
ًٖىا
ًٖىا

 ا ّلغأي والاكتراح ّوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اكتراح اللجىت ،وكبىٌ جىػَ٘ الاَغوخت.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
53/07

ّ
الىلعت عكم  :02اإلاصاصكت على مىاضيع صهخىعاٍ ٌ م ص وحعيين ؤلاقغاف ّ
بىاء ٖلى كغاع ؤًٖاء اللجان الٗلمُت لألكؿام ،ناصق ؤًٖاء اإلاجلـ الٗلمي ٖلى مىايُ٘ صهخىعاه ٌ م
ص وحُٗين ؤلاقغاف لُلبت صهخىعاه ٌ م ص صفٗت  2021/2020آلاجُت ؤؾمائهم خؿب ألاكؿام:

ّ
أ /كؿم علم الاحخماع والضًمىغغافياّ :
صهخىعاٍ علم الؿيان ازخصاص الؿيان والخىميت
الطالب

عنوان األطروحة

المشرف

قادري سممى

التوقعات الديمغرافية واحتياجات قطاع التعميم والشغل والصحة في الجزائر آفاق 2000

د .مطاطحة عز الدين

دامس فريد

الدينامية السكانية في الجزائر آفاق 2000

أ.د .الطاىر حفاظ

لعشب جمال

مساىمة الديمغرافيا المحمية في التنمية في الجزائر آفاق 2000

د .الجياللي سالمي

صهخىعاٍ علم الؿيان ازخصاص الؿيان والصحت
عنوان األطروحة

الطالب

المشرف

لعيادي الشريف

مستويات واتجاىات ومحددات وفيات األطفال في الجزائر

د .فاتح بعيط

دوس فاتح

الفوارق الجغرافية لمصحة اإلنجابية في الجزائر

أ.د .الطاىر حفاظ

مدوري مبروك

الفوارق االجتماعية واالقتصادية لصحة السكان في الجزائر

أ.د .بوذراع أحمد

صهخىعاٍ علم الؿيان ازخصاص الضًمغغافيت الاكخصاصًت والاحخماعيت
عنوان األطروحة

الطالب

المشرف

رحماني منير

انتقال الخصوبة والزواجية في الجزائر

د .عز الدين مطاطحة

عقاقبة عبد اهلل

الشيخوخة الديمغرافية والتحوالت االجتماعية واالقتصادية في الجزائر

أ.د .بن ساىل لخضر

غديري صابر

أشكال وديناميات األسرة في الجزائر

د .فاتح بعيط

صهخىعاٍ علم احخماع الخىؽيم والعمل
عنوان األطروحة

الطالب
بن أم السعد

عالقة الحوكمة اإللكترونية بجودة ادارة الجامعة الجزائرية في ضوء نظام بروجرس

ربعية

 - Progresدراسة ميدانية بجامعة باتنة 1

بوكرة نور الدين

دور العمل التطوعي الجمعوي المييكل في تنمية الرأسمال االجتماعي -دراسة ميدانية

المشرف
د .صباح براىمي
د .ليندة العابد

لعينة من الجمعيات بوالية جيجل
إيكدومي حنان

عالقة الثقافة التنظيمية بأخالقيات المينة لدى العمال في المؤسسة الجزائرية -دراسة

ميدانية بجامعة باتنة .1

أ.د .مريم يحياوي
53/08

صهخىعاٍ علم الاحخماع الحضغيّ
الطالب
مسيكين جمال

عنوان األطروحة
دور الجمعيات البيئية في تحقيق التنمية المستدامة بالمدينة الجزائرية -دراسة ميدانية

المشرف
د .وىيبة صاحبي

عمى عينة جمعيات بيئية بوالية األغواط –أنموذجا-
دريس صفوان

الثقافة البيئية لمساكنة وعالقتو بالتسيير اإلداري المحمي لمنفايات المنزلية الصمبة

د .محي الدين قنفود

بالمدينة الجزائرية -مدينة باتنة أنموذجا-
ثابت عبد الكريم

السياحة الصحراوية وعالقتيا بالتنمية االجتماعية بالمدينة الجزائرية -دراسة مدينة

بسكرة أنموذجا

د .نسيمة لغريبي

صهخىعاٍ علم احخماع الاهدغاف والجغٍمت
عنوان األطروحة

الطالب
حميزي عبد

اليشاشة السوسيو-اقتصادية ألسر المدن الجديدة وأثرىا في انحراف األبناء دراسة

الحميد

ميدانية لعينة من أحياء السكنات االجتماعية المدينة الجديدة حممة  -3باتنة

مراح ميمود

استخدام البرامج اإللكترونية وعالقتو بالسموكات االنحرافية لممراىقين في الوسط

المشرف
أ.د .قادرة بشير
د .مصطفى قديري

المدرسي دراسة ميدانية لعينة من ثانويات مدينة باتنة
بوخالفة عتيقة

المجتمع المدني ودوره في الوقاية من انحراف الشباب الكشافة اإلسالمية الجزائرية

د .أعراب حكيم

بوالية باتنة أنموذجا

صهخىعاٍ علم الاحخماع الثلافي
الطالب
عيشور سميرة

عنوان األطروحة
تأثير شبكات التواصل االجتماعي عمى الرأسمال الثقافي لمطفل في المجتمع الجزائري

المشرف
د .عالية بشيرة

دراسة ميدانية لعينة من أطفال مدينة العممة -سطيف
عمواني عومار

السياسة الثقافية وعالقتيا بفعالية النشاطات الثقافية في المؤسسة الثقافية الجزائرية -

د .أنس عرعار

دراسة ميدانية لممؤسسات الثقافية في مدينة باتنة
بعطوش ميسون

رقمنة الفعل الثقافي اإلبداعي وانبناء حقل الصناعة الثقافية لمكتاب في الجزائر

د .بيبيمون كمتوم

 -دراسة ميدانية لعينة من الكتاب الناشرين الجزائريين-

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حسجُل مىايُ٘ ؤَغوخاث الضهخىعاه

53/09

ب /كؿم علم الىفـ وعلىم التربيت وألاعظفىهياّ :
 قعبت علم الىفـ ّ
صهخىعاٍ علم الىفـ العياصي
الطالب

عنوان األطروحة

فٗالُت بغهامج ٖالجي كاثم ٖلى الخلبل والالتزام ( )ACTلخفٌ الللم لضي مىْفي
نكاع يسرى
الكغَت صعاؾت مُضاهُت بمغهؼ ؤمً صاثغة جاحىاهذ والًت مُلت
مسعودي ساسية صوع اإلاسُُاث اإلاٗغفُت الالجىافلُت واإلاغوهت الىفؿُت في الىضع الؼواجي لضي اإلاغؤة
الٗاملت
عراس محمد

فاٖلُت بغهامج مٗغفي ؾلىوي لخىمُت الظواء اإلالمىؽ واإلاجغص لضي ُٖىت مً جالمُظ
اإلاغخلت الابخضاثُت طوي نٗىباث الخٗلم ألاواصًمُت

المشرف
أد /مخموف سعاد
د .بن لمبارك سمية
اد /أمزيان وناس

صهخىعاٍ علم الىفـ الاهدغاف والجغٍمت
الطالب

كاعة هبُلت
قِباوي هجيرة
إلاين ٖشمان

عنوان األطروحة

ؾماث الصخهُت الؿُيىباجُت وألامً الىفس ي وصوعهم في الىكف ًٖ ماقغاث
الخُىعة ؤلاحغامُت لضي اإلاغاهلين
الاخخُاحاث ؤلاحغامُت وٖالكتها بالٗىص ؤلاحغامي لضي اإلاغؤة اإلاجغمت
اإلاسُُاث اإلاٗغفُت الالجىُفُت وٖالكتها بضعحت الخُىعة ؤلاحغامُت لضي بٌٗ
ؤفغاص ٖهاباث ألاخُاء –صعاؾت ٖلى ُٖىت مً ؤفغاص ٖهاباث ألاخُاء الؿىىُت
الهامكُت بمضًىت ؾُُف

المشرف

ص.ؾغاع ٖاجكت
ؤص /بكلت ٖؼالضًً
ؤص /بغوى مؼوػ

صهخىعاٍ علم الىفـ اإلاضعس ي
الطالب

بىهشير بلهام
َغباق فُُمت
الؼهغة
قبي بًمان

عنوان األطروحة

المشرف

اص/زضًجت بً فلِـ

مهاصع الًٛىٍ الىفؿُت لضي ؤولُاء الخالمُظ اإلالبلين ٖلى قهاصة البيالىعٍا
ومفهىم ؤلاهجاػ ألاواصًمي لألبىاء
ص.ؾماح بكلت
اؾتراجُجُاث اإلاىاحهت ألاواصًمُت ومؿخىٍاث الهمىص ألاواصًمي لضي جالمُظ
اإلاغخلت الشاهىٍت في يىء بٌٗ اإلاخٛيراث :صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً جالمُظ
بٌٗ الشاهىٍاث بىالًت باجىت
ٖاصاث الٗلل وٖالكتها بالظواءاث اإلاخٗضصة وفٗالُت الظاث لضي الخالمُظ اإلاخفىكين ؤص.هالًلي ًاؾمُىت
صعاؾُا في اإلاغخلت الشاهىٍت

صهخىعاٍ علم هفـ الصحت
الطالب

عنوان األطروحة

المشرف

ص.اللو نلُدت

بً لخًغ ؾاعة فٗالُت بغهامج جغبُت ٖالحُت في جدؿين الغفاهُت الىفؿُت وبصاعة ألالم لضي مغض ى
آالم ؤؾفل الٓهغ اإلاؼمىت :صعاؾت قبه ججغٍبُت
ؤ.صٖ.ضوان ًىؾف
ٖفىفى فغٍضة صوع البُىخيرًا اإلاٗىٍت الحمُمُت في يبِ مؿخىي الؿىغي مً الىىٕ ألاوٌ لضي
البالٛين في يىء اإلاؿاهضة الاحخماُٖت وفٗالُت الظاث
ؤ.ص ..ؤخمان لبنى
ؾمغاء خضاصي ؤزغ ؤلاصاعة الظاجُت للمغى والخىُٓم الاهفٗالُت في وؿبت الؿىغ التراهمي لضي
البالٛين اإلاهابين بالؿىغي مً الىىٕ الشاوي في يىء حىصة الحُاة اإلاخٗللت بالصحت
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صهخىعاٍ علم هفـ الصحت اإلانهي
الطالب

بً ٖباؽ
فاَمت
ؾالم هاحغ
إلاىش ي ٖاجكت

عنوان األطروحة

جإزير الً ِٛاإلانهي ٖلى ألاصاء الىُْفي للمغؤة الٗاملت اإلاهابت بلهىع الٛضة
الضعكُت
الىفاءة الظاجُت وٖالكتها بؿلىواث اإلاساَغة  :صعاؾت مُضاهُت في وخضة الحماًت
اإلاضهُت بىالًت مُلت
الخإزير الخفاٖلي للجلض الىفس ي وبصاعة الاهفٗاٌ ٖلى حىصة الحُاة لللابالث

المشرف

ا.ص .حاعهللا ؾلُمان
ا.ص .بىكهت ٖمغ
ص .قِىاع ؾامُت

 قعبت ألاعظفىهيا ّ
صهخىعاٍ اضعغاباث اللغت
عنوان األطروحة

الطالب

جهمُم بغهامج ٖالجي كاثم ٖلى مفاهُم هٓغٍت الٗلل لخىمُت اإلاؿخىي البراٚماحي
بىزخاف ههى
لضي الُفل الخىخضي
ملالحي ؾماهغ بىاء بغوجىوىٌ مٗغفي لؿاوي لخىمُت اللضعاث اللٛىٍت لضي ؤَفاٌ الخإزغ اللٛىي
البؿُِ وفم الىٓغٍت اإلاٗغفُت لبُاحُه
بً همص ي ػٍيب بىاء بغهامج ٖالجي كاثم ٖلى اللٗب اإلاؿغحي لخدؿين الاجهاٌ اللفٓي لألَفاٌ
اإلاخإزغًٍ لٛىٍا

المشرف

ص.ػِٚل وعصة
ص.ؾلُاوي لىٍؼة
صُٖ .اٌ ًمُىت

صهخىعاٍ إعاكت ؾمعيت
عنوان األطروحة

الطالب

جهمُم بغهامج جضعٍبي ملترح لخىمُت الىعي الفىهىلىجي لضي ألاَفاٌ اإلاٗاكين
َبابـ خىان
ؾمُٗا الحاملين للؼعٕ اللىكعي :صعاؾت ججغٍبُت
بً حمُل قُماء فٗالُت التربُت اإلاىؾُلُت ٖلى جىمُت الؿم٘ و جُىٍغ اللٛت لضي الُفل الانم
فٗالُت بغهامج جضعٍبي لٛىي مدىؾب في جىمُت الفهم و ؤلاهخاج اللٛىي لضي
ألاَفاٌ الحاملين للؼعٕ اللىكعي

بً ؾماٖين
نبرًىت

المشرف

صُٖ.ىاج نىهُا
صُٖ.ىاج نىهُا
ؤص/خضة ًىؾفي

صهخىعاٍ علم أعصاب لغىي اولييييي
الطالب

مىغبل اماٌ
كٗفغ ؾاعة

عنوان األطروحة

فٗالُت بغهامج ٖالجي( )LSVTفي الخىفل بٗغى الضًؼاعجغٍا لضي اإلاهاب بمغى
باعهُيؿىن
جهمُم ؤصاة لخلُُم الىْاثف الخىفُظًت (الظاهغة الٗاملت ,الؿُىلت اللفُٓت,
اإلاغوهت الظهىُت) مىحهت للفئت الٗمغٍت ( 06الى  09ؾىىاث)

المشرف

ص .بلخيري وفاء
ص .بلخيري وفاء

مؿاٖضي ؤمُىت جهمُم صفتر للخىانل لضي خاالث الحبؿت الحاصة يمً مخُلباث الاؾتراجُجُاث ؤ ص .بىفىلت بىزمِـ
البضًلت للملاعهت البراٚماجُت في بٖاصة الخإهُل الىفـ ٖهبي
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 قعبت علىم التربيت ّ
صهخىعاٍ جىىىلىحيا التربيت
الطالب

عنوان األطروحة

المشرف

ؾٗاصهت هغٍمت

فٗالُت بغهامج جضعٍبي ملترح لخىمُت مهاعاث اؾخسضام الحاؾىب وقبىت ألاهتراهذ والاججاه
هدىها لضي مؿدكاعي الخىحُه وؤلاعقاص اإلاضعس ي واإلانهي :صعاؾت مُضاهُت بىالًت باجىت
جهمُم ملغع الىترووي إلالُاؽ مىهجُت البدث في يىء مٗاًير حىصة اإلالغعاث ؤلالىتروهُت
إلاىٓمت Quality Matters
اإلاهاعاث اإلاٗغفُت وألاصاثُت إلؾخسضام الخلىٍم الالىترووي لضي الاؾخاط الجامعي ومٗىكاث
جىفُظه ،م٘ ملترح بغهامج جضعٍبي لخُىٍغ هظه اإلاهاعاث

ص.قىقان
ٖماع
ص.بغواٌ مسخاع

بىؾاخت هبُل
عكُم قغٍفت

ص.زخاف مدمض

صهخىعاٍ اإلاىاهج التربىٍت والخلىٍم التربىيّ
عنوان األطروحة

الطالب

المشرف

جهىع ملترح آللُاث جُىٍغ وعكمىت ٖىانغ اإلانهاج الضعاس ي إلاغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ في
لىدل هجمت
يىء مخُلباث صمج الخلىُت بالخٗلُم والاخخُاحاث الخٗلُمُت لجُل ألالفُت الشالشت
اص /زًغة
جلىٍم بغهامج الخيىًٍ البُضاٚىجي ألؾاجظة ماصة الفلؿفت باإلاضاعؽ الٗلُا لألؾاجظة في
هىعة قالبي
خىاؽ
يىء اخخُاحاتهم اإلاهىُت
ص.مسخاع بغواٌ
نفُت مؿٗضي جهىع ملترح إلزغاء مىاهج الخٗلُم الشاهىي في ماصة الٗلىم ؤلاؾالمُت باللُم ألازالكُت
اإلاؿخىخاة مً مٗاوي ؤؾماء هللا الحؿنى  :صعاؾت جدلُلُت في يىء الفىغ التربىي ؤلاؾالمي

ص.قىقان ٖماع

صهخىعاٍ جغبيت زاصت
عنوان األطروحة

الطالب

فٗالُت خلُبت جضعٍبُت لخدؿين اإلاهاعاث اللٛىٍت لضي ُٖىت مً ؤَفاٌ طوي ايُغاب
مياوي خفُٓت
َُف الخىخض
بىٖبض هللا ؾالف صوع اإلاىار اإلاضعس ي في صمج اإلاخٗلمين مً طوي الاخخُاحاث الخانت في اإلاضاعؽ الٗاصًت
مً وحهت هٓغ اإلاٗلمين :صعاؾت مُضاهُت ببٌٗ اإلااؾؿاث التربىٍت الجؼاثغٍت
مبروهت ػٚب

فٗالُت بغهامج جضعٍبي كاثم ٖلى جىمُت اإلاٗالجت ؤلامالثُت في جدؿين ألاصاء اللغاجي لضي
ٖؿير اللغاءة :صعاؾت ججغٍبُت ٖلى ُٖىت مً جالمُظ الؿىت الشالشت ابخضاجي

المشرف

ص.بٗؼي ؾمُت
ؤص.مىانغٍت ٖمغ
ص.ؾمُت بٗؼي

صهخىعاٍ الخىحيه وؤلاعقاص الىفس ي التربىيّ
عنوان األطروحة

الطالب

المشرف

مدمض ألامين
الٗلمي

ؤزغ بغهامج مٗغفي ؾلىوي ٖلى جىمُت الخفىير الىاكض خىٌ الازخُاع الضعاس ي واإلانهي لضي
َلبت الؿىت ؤولى حامعي

اصَُ/بت ٖبض
الؿالم

مغبىخت كاعة

ؤزغ اللضعة الخيباٍت للظواءاث اإلاخٗضصة ٖلى مهاعة خل اإلاكىالث لضي الخالمُظ مغجفعي
الخدهُل :صعاؾت مُضاهُت ٖلى جالمُظ الؿىت الشالشت زاهىي ببلضًت لُىة والًت بؿىغة

اص.زًغة خىاؽ

مىاعي لُىضة

بغهامج اعقاصي ٖالجي مبني ٖلى الىمظحت البىاثُت للمكىالث الؼواحُت

ص.زخاف مدمض
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حـ /كؿم علىم الاعالم والاجصاٌ وعلم اإلاىخباثّ :
 قعبت الاعالم والاجصاٌ ّ
صهخىعاٍ اجصاٌ وعالكاث عامت
عنوان األطروحة

الطالب

الهاقخا ٙوبصاعة ألاػماث ٖبر مىاك٘ الخىانل الاحخماعي :صعاؾت في اإلادخىي وألازغ

لبىغي ٖبض
اللاصع زلىص

المشرف

حاب هللا عمؼي

زالضي قغٍف

اإلااؾؿاث اإلاخدفُت وبصاعة الاهُباٖاث ٖبر مىاك٘ الخىانل الاحخماعي :صعاؾت
بزىىٚغافُت

باصٌـ لىهِـ

هماٌ ؾهام

الاجهاٌ الشلافي مً زالٌ ألاهمي الُاباوي – هاعوجى -صعاؾت في اإلادخىي وألازغ

قغقي اؾماُٖل

صهخىعاٍ ؾمعي بصغيّ
عنوان األطروحة

الطالب

الُغح الؿِىماجي للهىٍت الجؼاثغٍت في ؤفالم آؾُا حباع :صعاؾت ؾُمُىلىحُت لفُلمي
هىبت وؿاء حبل قىىة و ػعصة وؤٚاوي اليؿُان
اؾخسضام ألالٗاب الالىتروهُت ٖبر الىؾاثِ اإلاخٗضصة وؤزغها ٖلى الؿلىن الاحخماعي
للمغاهلين  :صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً مؿخسضمي لٗبت فغي فاًغ
نىعة الحُاة اإلاشالُت لضي اإلاغؤة الجؼاثغٍت ٖبر جضوٍىاث " اإلاازغاث" اإلاغثُت :صعاؾت
جدلُلُت لخفاٖالث اإلاخابٗاث ٖلى ُٖىت مً الخضوٍىاث اإلاغثُت

ؾهخاٌ ابدؿام
بً وٖغاب صالٌ
ؾٗاصي قفُلت

المشرف

بغًٍ زضًجت
اؾماُٖل قغقي
مغٍم هاعٍمان
هىماع

صهخىعاٍ صحافت معبىعت والىتروهيت
عنوان األطروحة

الطالب

المشرف

زالضي ٖاصٌ

مٗالجت اإلاازغًٍ لللًاًا الؿُاؾُت في الجؼاثغ ٖبر مىاك٘ الخىانل الاحخماعي -صعاؾت
جدلُلُت–
ؤؾالُب الضٖاًت في الخُاب ٕالاٖالمي الاؾغاٸُلي ٖبر اإلاىهاث الغكمُت :صعاؾت جدلُلُت خمغاوي آمىت
لهفداث اؾغاٸُلُت هاَلت بالٗغبُت

ٖىلمي صالٌ

جإَير اللًاًا الؿُاؾُت ٖبر الهاقخاق في الجؼاثغ :صعاؾت جدلُلُت إلاجمىٖت مً اللًاًا هىماع مغٍم
هغٍمان
الؿُاؾُت الجؼاثغٍت

ٚغػولي ؤماٌ

ؾهام بىػٍضي
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صـ /كؿم الخاعٍش وآلازاعّ :
صهخىعاٍ جاعٍش الجؼائغ اإلاعاصغ
عنوان األطروحة

الطالب

خىان بىٖؼٍؼ الًغاثب والٛغاماث بٗمالت كؿىُُىت وؤزغها ٖلى الجؼاثغٍين اإلاؿلمين (-1870
1919م)
هىعة بىمٗغاف مٓاهغ جىافـ صوٌ اإلادىع والحلفاء في الجؼاثغ ومىكف الحغهت الىَىُت مىه
1945-1939
ؤؾماء قمىٌ الؿُاؾُت الاؾخٗماعٍت الفغوؿُت في مىُلت الؼٍبان (1870-1844م)  :اإلاياجب
الٗغبُت ؤهمىطحا

المشرف

ص مسخاع هىاعي
ص.مدمض ٖلي ألامين
خمضاوي
ص.فغٍضة قغفت

صهخىعاٍ العلم والاكخصاص واإلاجخمع في اإلاغغب ألاوؾغ في العصغ الىؾيغ
عنوان األطروحة

الطالب

الىباث واؾخٗماالجه في اإلاٛغب ألاوؾِ مً مىخهف اللغن الشاوي بلى اللغن
خبِبت بً ًخي
الٗاقغ الهجغٍين (ق16-8م)
ؾلُمت بً خؿً ؤنىاف اإلاٗاعف وقُىر الٗلم في اإلاٛغب ألاوؾِ ػمً اإلاىخضًً مً اللغن
الؿاصؽ بلى اللغن الؿاب٘ الهجغٍين (ق13-12م)

المشرف

ص.نالح الضًً هضوف
ص.نالح الضًً هضوف

صهخىعاٍ جاعٍش بالص اإلاغغب اللضًم
الطالب

هبُلت قاللي
نىهُا قاللي
عػٍم بً
لحيل

عنوان األطروحة

المشرف

الىسب الؿُاؾُت اإلادلُت وصوعها في اػصهاع ملاَٗت هىمُضًا زالٌ اللغهين الشالث ٖبض الحمُض بُُِٗل
والغاب٘ اإلاُالصًين
واك٘ ألافاعكت في ؤلاصاعة الغوماهُت زالٌ اللغهين الشالث والغاب٘ للمُالص :صعاؾت في بللاؾم قٗالٌ
اإلاىافظ والخإزيراث
اللباثل ؤلافغٍلُت وٖالكتها بالؿلُت الغوماهُت في بالص اإلاٛغب (439-250م)

الغبُ٘ ٖىلمي
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َـ /كؿم الفلؿفتّ :
صهخىعاٍ فلؿفت عغبيت إؾالميت
الطالب

بىكغة ًمين

عنوان األطروحة

المشرف

الخجضًض الفلؿفي الىىعي في الخُاب الاؾالمي اإلاٗانغ ٖىض ٖلي ٖؼث بُجىفُدل الحاج صواق

ؾاعة كؼي

مضهُت الضولت ويغوعة الٗلمىت ٖىض هاقم نالح

قغوف مدمض

مسخاع زماؽ

ألاؾـ الٗغفاهُت للمٗغفت وجُبُلاتها ٖىض ٖبض الىغٍم ؾغوف

الحاج صواق

صهخىعاٍ الفلؿفت الغغبيت الحضًثت واإلاعاصغة ّ
عنوان األطروحة

المشرف

الطالب

عفُم بىحمٗت

مكيلت اإلااهُت في فُىىمُىىلىحُا بصمىهض هىؾغٌ

خؿان بغوان

بًمان وهاس ي

ما بٗض الٗلماهُت في الفلؿفت الٛغبُت اإلاٗانغة – هابغماؽ ًىع ًٚؤهمىطحا -

خؿان بغوان

مدمض بلباقت

ؤػمت الاوؿان في يىء فلؿفت خىت ؤعهضث

مىس ى بً ؾماٖين

صهخىعاٍ الفلؿفت الخعبيليت
الطالب

عنوان األطروحة

المشرف

لخًغ مغػوق

حضٌ الحغٍت وبىاء الظاث ؤلاوؿاهُت في فلؿفت ٖلي قغَٗاحي

الحاج صواق

فًُلت ٖبض
الىغٍم

هلض اللُبيرالُت ٖىض هاعبغث ماعوىػ بين ؤلاهفخاح الىٓغي وبجُلا الللم اإلاماعؾاحي

مىس ى بً ؾماٖين
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ّ
الىلعت عكم  :03حعضًل عىاوًٍ الضهخىعاٍ ّ
بىاء ٖلى كغاع ؤًٖاء اللجان الٗلمُت لألكؿام ،ناصق ؤًٖاء اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖىاوًٍ ؤَغوخاث
الضهخىعاه للُلبت آلاجُت ؤؾمائهم خؿب ألاكؿام:

أ /كؿم علم الاحخماع والضًمغغافياّ :

ّ
اإلالف ّ
ّ
 .1عغض
جلضم الُالب بكماع اليمين ،اإلاسجل في صهخىعاه ٌ .م .ص في ٖلم الاحخمإ الٗاثلي وبمىافلت ألاؾخاط اإلاكغف أ.ص.
بكيرة كاصعة ،بُلب حٗضًل حؼجي في ٖىىان ؤَغوخخه مً "ألاؾغة وحغائم ألاظفاٌ في اإلاجخمع الجؼائغيّ" بلى
الٗىىان الجضًض "ألاؾغة والؿلىن ؤلاحغامي لضي ألاظفاٌ في اإلاجخمع الجؼائغيّ".

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖىىان ألاَغوخت.

ب /كؿم علم الىفـ وعلىم التربيت وألاعظفىهياّ :

ّ
اإلالف ّ
ّ
 .1عغض
جلضمذ الُالبت :اوقً هاصًت ،الؿىت الؿاصؾت صهخىعاه ٖلىم جسهو جىحُه واعقاص جغبىي ،بُلب حٗضًل حؼجي في
ٖىىان ؤَغوخخه مً " جصىعاث العلبت الجامعيين لالزخياع الؼواجي وأَم خاحاتهم الاعقاصًت-صعاؾت
ميضاهيت على عيىت مً العالبت الجامعيين ببعض حامعاث الجؼائغ" بلى الٗىىان الجضًض  " :جصىعاث العلبت

الجامعيين إلاعاًير الازخياع الؼواجي وأَم خاحاتهم الاعقاصًت-صعاؾت ميضاهيت ببعض اكؿام حامعتي باجىت
1وباجىت  " 2وجدذ بقغاف ؤ.ص .بً فلِـ زضًجت.

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖىىان ألاَغوخت.
ّ
اإلالف ّ
ّ
 .2عغض
جلضمذ الُالبت :أخمان آؾيا ،ؾىت زاهُت صهخىعاه ٌ م ص ،قٗبت ٖلم الىفـ جسهو ٖلم الىفـ الاهدغاف
والجغٍمت ،بُلب حٗضًل حؼجي في ٖىىان ؤَغوختها مً "أؾاليب اإلاعاملت الىالضًت همخغير وؾيغ بين أهماط
الشخصيت والؿلىن الاهدغافي لضي عيىت مً اإلاغاَلين -صعاؾت ميضاهيت بىالًت باجىت" بلى الٗىىان الجضًض" :صوع
أؾاليب اإلاعاملت الىالضًت في ؼهىع الؿلىن الاهدغافي لضي اإلاغاَلين :صعاؾت ميضاهيت بمضًىت باجىت" وجدذ
اقغاف ص .ؾامُت قِىاع.

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖىىان ألاَغوخت.
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حـ /كؿم الفلؿفتّ :

ّ
اإلالف ّ
ّ
 .1عغض
جلضمذ الُالبت فعيمي هاصًت ،اإلاسجلت في صهخىعاه (ٌ م ص) في كؿم الفلؿفت وبمىافلت ألاؾخاط اإلاكغف ؤ.ص بً
مِس ي ػبُضة ،بُلب حٗضًل حؼجي في ٖىىان ؤَغوختها مً "مً مىعم الحضر إلى مىعم العاكت عىض ؾديفان
لىباؾىى" بلى الٗىىان الجضًض "مىعم العاكت عىض ؾديفان لىباؾىى" .

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖىىان ألاَغوخت.

صـ /كؿم الخاعٍش وآلازاعّ :

ّ
اإلالف ّ
ّ
 .1عغض
جلضمذ العالبت عخيمت بىزاجم الؿىت الشاهُت صهخىعاه LMDجاعٍش الجؼاثغ اإلاٗانغ وبمىافلت ألاؾخاط اإلاكغف ؤص.
مىاصغٍت ًىؾف بُلب حٗضًل حؼجي في ؤَغوختها مً الٗىىان اللضًم ":الحغهت الىظىيت الجؼائغٍت والثىعة في
الكغق الجؼائغي ّ " 1962-1946
بلى الٗىىان الجضًض " :الحغهت الىظىيت الجؼائغٍت والثىعة في الكغق الجؼائغي  1962-1946مً زالٌ ٍألاعقيف "

ّ
 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حٗضًل ٖىىان ألاَغوخت.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
الىلعت عكم  :04الخأَيل الجامعي ّ
بىاء ٖلى كغاع ؤًٖاء اللجان الٗلمُت لألكؿام ،ناصق ؤًٖاء اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حكىُل لجان كغاءة
ولجان زبراء الخإهُل الجامعي آلاجُت ؤؾمائهم خؿب ألاكؿام:

أوال :اكتراح لجان اإلاىاككتّ :
أ /كؿم علم الىفـ وعلىم التربيت والاعظفىهياّ :
ّ
 .1عغض اإلالف
بٗض الاَالٕ ٖلى الخلاعٍغ الاًجابُت الىاعصة مً لجىت اإلالغعًٍ الخانت بالخإهُل الجامعي للمترشحت ص .ليلي
مضوعّ قٗبت ٖلىم التربُت ،جسهو جىحُه واعقاص جغبىي ،جم اكتراح ؤًٖاء لجىت الخإهُل الاجُت ؤؾمائهم:
ٖؼالضًً بكلت

عثِؿا

حامٗتباجىت1

عثِؿا

قىت ػهُت

ًٖىا

حامٗتباجىت1

ًٖىا

فغٍضة بىلؿىان

ًٖىا

حامٗت مؿُلت

ًٖىا

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى لجىت اإلاىاككت.

ب /كؿم الخاعٍش وآلازاعّ :
ّ
 .1عغض اإلالف
بٗض الاَالٕ ٖلى الخلاعٍغ الاًجابُت الىاعصة مً لجىت اإلالغعًٍ الخانت بالخإهُل الجامعي للمترشح ص .حياب
فاعوق قٗبت الخاعٍش جسهو جاعٍش اإلاٛغب الٗغبي الحضًث واإلاٗانغ  ،جم اكتراح ؤًٖاء لجىت الخإهُل الاجُت
ؤؾمائهم:
الؿبتي

ُٚالوي

ؤؾخاط

حامٗت باجىت 1

عثِؿا

ؾلُمان

كغٍغي

ؤؾخاط مدايغ ؤ

حامٗت باجىت 1

ًٖىا

نالح

ٖؿىٌ

ؤؾخاط مدايغ ؤ

حامٗت جبؿت

ًٖىا

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى لجىت اإلاىاككت.

حـ /كؿم الفلؿفتّ :
ّ
 .1عغض اإلالف
بٗض الاَالٕ ٖلى الخلاعٍغ الاًجابُت الىاعصة مً لجىت اإلالغعًٍ الخانت بالخإهُل الجامعي للمترشح ص .خاج علي
هماٌ -الفلؿفت -جسهو فلؿفت ٚغبُت خضًشت ومٗانغة ،جم اكتراح ؤًٖاء لجىت الخإهُل الاجُت ؤؾمائهم:
قغوف مدمض

ؤؾخاط مدايغ ؤ

حامٗت باجىت 01

عثِؿا

بً ؾماٖين مىس ى

ؤؾخاط مدايغ ؤ

حامٗت باجىت 01

ًٖىا

بلىاهم ٖبض الحلُم

ؤؾخاط مدايغ ؤ

حامٗت كاإلات

ًٖىا

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى لجىت اإلاىاككت.
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ص /كؿم علىم الاعالم والاجصاٌ وعلم اإلاىخباثّ :
ّ
 .1عغض اإلالف
بٗض الاَالٕ ٖلى الخلاعٍغ الاًجابُت الىاعصة مً لجىت اإلالغعًٍ الخانت بالخإهُل الجامعي للمترشح ص .زالض
مىصغ ،جسهو اٖالم و اجهاٌ  ،حامٗت ٖباؽ لٛغوع – زيكلت ، -جم اكتراح ؤًٖاء لجىت الخإهُل الاجُت
ؤؾمائهم:
ص /مجاوي باصٌـ

ؤؾخاط مدايغ–ؤ-

حامٗت باجىت-1-

عثِؿا

ص /مدمض فضوٌ

ؤؾخاط مدايغ–ؤ-

حامٗت باجىت-1-

ًٖىا

صَ /اعق ؾُٗضي

ؤؾخاط مدايغ–ؤ-

حامٗت زيكلت

ًٖىا

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى لجىت اإلاىاككت.

زاهيا :اكتراح لجان اإلالغعًٍّ :
أ /كؿم علم الاحخماع والضًمغغافياّ :

ّ
 .1عغض اإلالف

كضمذ اإلاترشحت لىٍؼة مىسح ،وبٗض مٗاًيخه مً َغف اللجىت الٗلمُت جم اكتراح لجىت اإلالغعًٍ ألاجُت
ؤؾمائهم:
ًدُاوي مغٍم

ؤؾخاطة

حامٗت باجىت 1

ملغعا

ناخبي وهُبت

ؤؾخاطة مدايغة

حامٗت باجىت 1

ملغعا

خغبي ؾميرة

ؤؾخاطة مدايغة

حامٗت الُاعف

ملغعا

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى لجىت اإلالغعًٍ.

ّ
 .2عغض اإلالف
كضمذ اإلاترشحت ًميىت هؼاع ملف الخإهُل الجامعي ،وبٗض مٗاًيخه مً َغف اللجىت الٗلمُت جم اكتراح
لجىت اإلالغعًٍ ألاجُت ؤؾمائهم:
ؾميرة لٛىٍل

ؤؾخاطة

حامٗت باجىت 1

ملغعا

ؾماح كاعح

ؤؾخاطة مدايغة

حامٗت باجىت 1

ملغعا

ؾمير كغٍض

ؤؾخاط مدايغ

حامٗت كاإلات

ملغعا

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى لجىت اإلالغعًٍ.
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ب /كؿم علم الىفـ وعلىم التربيت والاعظفىهياّ :

ّ
 .1عغض اإلالف

كضم اإلاترشح عابذ قليحي ،جسهو جغبُت زانت ملف الخإهُل الجامعي ،وبٗض مٗاًيخه مً َغف اللجىت
الٗلمُت جم اكتراح لجىت اإلالغعًٍ ألاجُت ؤؾمائهم:
بٗؼي ؾمُت
قىقان ٖماع
بً كُاف مدمض

ؤؾخاط
ؤؾخاط
ؤؾخاط

ملغعا
ملغعا
ملغعا

حامٗتباجىت1
حامٗتباجىت1
حامٗت اإلاضًت

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى لجىت اإلالغعًٍ.

ج /كؿم علىم الاعالم والاجصاٌ وعلم اإلاىخباث:
ّ
ّ
اإلالف
ّ .1عغض
كضمذ اإلاترشحت لعغابت صىعاًت  ،جسهو  :اجهاٌ وٖالكاث ٖامت  ،حامٗت باجىت -1-ملف الخإهُل
الجامعي ،وبٗض مٗاًيخه مً َغف اللجىت الٗلمُت جم اكتراح لجىت اإلالغعًٍ ألاجُت ؤؾمائهم:
ؾهام بىػٍضي
زضًجت بغًٍ
ٖاصٌ حغبىٖت

ؤؾخاط مدايغ–ؤ-
ؤؾخاطة مدايغ–ؤ-
ؤؾخاط مدايغ–ؤ-

 -الغأي والاكتراح

حامٗت باجىت-1-
حامٗت باجىت-1-
حامٗت كؿىُُىت-
-3

ملغعا
ملغعا
ملغعا

وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى لجىت اإلالغعًٍ.

ص /الفلؿفت
ّ
ّ
اإلالف
ّ .1عغض
كضم اإلاترشح مدمض عضا خكاوي قٗبت الفلؿفت ،جسهو فلؿفت ٖامت ملف الخإهُل الجامعي ،وبٗض
مٗاًيخه مً َغف اللجىت الٗلمُت جم اكتراح لجىت اإلالغعًٍ ألاجُت ؤؾمائهم:
قغوف مدمض
بً ؾماٖين مىس ى
خُضوس ي الىعصي

ؤؾخاط مدايغ -ؤ-
ؤؾخاط مدايغ -ؤ-
ؤؾخاط مدايغ -ؤ-

حامٗت باجىت 1
حامٗت باجىت 1
حامٗت مدمض زًُغ -بؿىغة

ملغعا
ملغعا
ملغعا

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى لجىت اإلالغعًٍ.

ّ
ّ .2عغض اإلالفّ

كضم اإلاترشح بغهت قغٍف قٗبت الفلؿفت ،جسهو فلؿفت ٖامت ملف الخإهُل الجامعي ،وبٗض
مٗاًيخه مً َغف اللجىت الٗلمُت جم اكتراح لجىت اإلالغعًٍ ألاجُت ؤؾمائهم:
بغجُمت وفاء
خؿان بغوان
زالض ٖبض الىهاب

ؤؾخاط مدايغ -ؤ-
ؤؾخاط مدايغ -ؤ-
ؤؾخاط مدايغ -ؤ-

حامٗت باجىت 1
حامٗت باجىت 1
حامٗت ام البىافي

ملغعا
ملغعا
ملغعا

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى لجىت اإلالغعًٍ.
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ٌ /كؿم الخاعٍش وعلم الازاع
ّ
ّ
اإلالف
ّ .1عغض
كضم اإلاترشح العغبي غاهم قٗبت الخاعٍش جسهو جاعٍش خضًث ومٗانغ ملف الخإهُل الجامعي ،وبٗض
مٗاًيخه مً َغف اللجىت الٗلمُت جم اكتراح لجىت اإلالغعًٍ ألاجُت ؤؾمائهم:
مدمض ٖلي ألامين خمض اوي
ؤهغم بىحمٗت
حماٌ بلفغصي

ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط

حامٗت باجىت 1
حامٗت باجىت 1
اإلاغهؼ الجامعي بغٍىت

ملغعا
ملغعا
ملغعا

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى لجىت اإلالغعًٍ.

ّ
اإلالف ّ
ّ
 .2عغض
كضم اإلاترشح العاَغ ظىٍل قٗبت الخاعٍش جسهو الخاعٍش الىؾُِ ملف الخإهُل الجامعي ،وبٗض
مٗاًيخه مً َغف اللجىت الٗلمُت جم اكتراح لجىت اإلالغعًٍ ألاجُت ؤؾمائهم:
ٖبض الحمُض بُُِٗل
الغبُ٘ ٖىلمي
ٖبضاإلاالً بياي

ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ

حامٗت باجىت 1
حامٗت باجىت 1
حامٗت ؾُُف 2

ملغعا
ملغعا
ملغعا

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى لجىت اإلالغعًٍ.

ّ
اإلالف ّ
ّ
 .3عغض
كضمذ اإلاترشحت بكغي بً الضعاجي قٗبت الخاعٍش جسهو الخاعٍش الىؾُِ ملف الخإهُل الجامعي ،وبٗض
مٗاًيخه مً َغف اللجىت الٗلمُت جم اكتراح لجىت اإلالغعًٍ ألاجُت ؤؾمائهم:
عقُض باكت
ٖلي ٖص ي
زمِس ي بىلٗغاؽ

ؤؾخاط
ؤؾخاط مدايغ ؤ
ؤؾخاط مدايغ ؤ

حامٗت باجىت 1
حامٗت باجىت 1
حامٗت ؾُُف 2

ملغعا
ملغعا
ملغعا

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى لجىت اإلالغعًٍ.
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ّ
الىلعت عكم  :05اعخماص اإلاعبىعاث البيضاغىحيت
بىاء ٖلى كغاع ؤًٖاء اللجان الٗلمُت لألكؿام ،ناصق ؤًٖاء اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اإلاُبىٖاث البُضاٚىحُت آلاجُت

أ /كؿم علم الاحخماع والضًمغغافياّ :

ّ
 -1عغض اإلالف

وعوص جلاعٍغ بًجابُت مً الخبراء ٖلى اإلاُبىٖت اإلاىؾىمت ب '' اإلالاوالجيت'' واإلاىحهت لُلبت ماؾتر ٖ 2لم الؿيان
جسهو الخسُُِ الؿياوي والخىمُت ،للضهخىعة كش ي زضًجت

الغأي والاكتراح
وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اٖخماص اإلاُبىٖت.

ّ
 -2عغض اإلالفّ

وعوص جلاعٍغ بًجابُت مً الخبراء ٖلى اإلاُبىٖت اإلاىؾىمت ب '' الىؽغٍت الؿىؾيىلىحيت " واإلاىحهت لُلبت الؿىت
الشاهُت لِؿاوـ ٖلم الاحخمإ للضهخىعة العابض ليىضة
 الغأي والاكتراح ّوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اٖخماص اإلاُبىٖت.

ّ
 -3عغض اإلالفّ

وعوص جلاعٍغ بًجابُت مً الخبراء ٖلى اإلاُبىٖت اإلاىؾىمت ب ''مىهجيت وجلىياث البدث " واإلاىحهت لُلبت الؿىت
ألاولى ماؾتر ٖلم الاحخمإ جسهو جىُٓم وٖمل للضهخىعة صباح بغاَمي
 الغأي والاكتراح ّوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اٖخماص اإلاُبىٖت.

ب /كؿم علم الىفـ وعلىم التربيت والاعظفىهياّ :
ّ
 -1عغض اإلالف
بٗض وعوص جلاعٍغ بًجابُت مً الخبراء ٖلى اإلاُبىٖت اإلاىؾىمت ب ''الحبؿت وأؾاليب للخىفل  ''1و اإلاىحهت
لُلبت الؿىت الشالشت لِؿاوـ اَىفىهُا ،للضهخىعة ععاٌ ًميىت.

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اٖخماص اإلاُبىٖت.

ّ
 -2عغض اإلالف

بٗض وعوص جلاعٍغ بًجابُت مً الخبراء ٖلى اإلاُبىٖت اإلاىؾىمت ب ''إصاعة الجىصة الكاملت في ميضان العمل'' واإلاىحهت
لُلبت الؿىت الشاهُت ماؾتر ٖلم الىفـ الٗمل والخىُٓم وحؿُير اإلاىاعص البكغٍت ،للضهخىعة ؾاميت جىمي.

-

الغأي والاكتراح

وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اٖخماص اإلاُبىٖت.

ّ
 -3عغض اإلالف

بٗض وعوص جلاعٍغ بًجابُت مً الخبراء ٖلى اإلاُبىٖت اإلاىؾىمت ب ''مداضغاث في ماصة علم الىفـ التربىيّ''
واإلاىحهت لُلبت الؿىت الشاهُت ٖلىم التربُت ،للضهخىع بغواٌ مسخاع ّ

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اٖخماص اإلاُبىٖت.
53/52

ج /كؿم علىم الاعالم والاجصاٌ وعلم اإلاىخباثّ :
ّ
 -1عغض اإلالف
وعوص جلاعٍغ اًجابُت مً الخبراء ٖلى اإلاُبىٖت اإلالضمت مً َغف الضهخىع باصٌـ مجاوي لُلبت الؿىت زاهُت
ماؾتر  ،جسهو ؾمعي بهغي واإلاىؾىمت بــ" :مسبر البدث" زالٌ الؿىت الجامُٗت .2021/2020

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اٖخماص اإلاُبىٖت.

ّ
 -2عغض اإلالف
وعوص جلاعٍغ اًجابُت مً الخبراء ٖلى اإلاُبىٖت البُضاٚىحُت اإلالضمت مً َغف الضهخىعة خمىجت فاظمت اإلاىحهت
لُلبت ؾىت زاهُت ماؾتر جسهو ؾمعي بهغي واإلاىؾىمت بــ" :الاجصاٌ الؿياس ي" زالٌ الؿىت الجامُٗت
2021/2020

الغأي والاكتراح
وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اٖخماص اإلاُبىٖت.

ص /كؿم الخاعٍش وعلم الازاعّ :
ّ
 .1عغض اإلالف
وعوص جلاعٍغ بًجابُت مً الخبراء ٖلى اإلاُبىٖت اإلاىؾىمت بــ" :جاعٍش وآزاع اإلاغغب ؤلاؾالمي" واإلاىحهت لُلبت الؿىت الشاهُت
لِؿاوـ قٗبت ٖلم آلازاع(آزاع بؾالمُت) للضهخىع مصعفى ؾالم

 الغأي والاكتراحناصق اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اٖخماص اإلاُبىٖت.

ّ
 .2عغض اإلالف
وعوص جلاعٍغ بًجابُت مً الخبراء ٖلى اإلاُبىٖتاإلاىؾىمت بــ" :مىهجيت وجلىياث البدث الخاعٍخي" واإلاىحهت لُلبت الؿىت
الشاهُت جاعٍش ٖام للضهخىع علي عش ي

 الغأي والاكتراحناصق اإلاجلـ الٗلمي ٖلى اٖخماص اإلاُبىٖت.

53/55

ّ
الىلعت عكم  :06الخؽاَغاث العلميت ّ
أ /كؿم علىم الاعالم والاجصاٌ وعلم اإلاىخباثّ :

ّ
 .1عغض اإلالفّ

بىاءا ٖلى َلب الضهخىعة ػٍيب بً العيب بدىُٓم ملخلى صولي افتراض ي بٗىىان" :اؾهاماث اإلاىخباث وماؾؿاث
اإلاٗلىماث في الخدىٌ هدى اؾدشماع ؤزًغ والخىمُت اإلاؿخضامت :ماؾؿاث و ؤصواع وزضماث مؿخدضزت" ،وطلً بخاعٍش
 31 -30ؤهخىبغ ٖ ،2021بر جلىُت الخدايغ ًٖ بٗض باؾخسضام بغهامج ػوم ،ZOOMؤو ّ Google Meet

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى جىُٓم اإلالخلى الضولي الافتراض ي

ّ
 .2عغض اإلالفّ
بىاءا ٖلى َلب الضهخىعة زضًجت بغًٍ بدىُٓم اإلالخلى الىظني الافتراض ي ألاوٌ بٗىىان" :واك٘ الخُاب ؤلاٖالمي في
الجؼاثغ بين خغٍت الخٗبير و الدكغَٗاث اللاهىهُت" ،وطلً بخاعٍش  10ؤهخىبغ ٖ ،2021بر جلىُت الخدايغ ًٖ بٗض
باؾخسضام بغهامج ػوم ّ .ZOOM

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى جىُٓم اإلالخلى الضولي الافتراض ي

ب /كؿم علم الاحخماع والضًمغغافياّ :

ّ
 .1عغض اإلالفّ

جىُٓم ملخلى وظني افتراض ي بٗىىان "الىمى الحًغي وبقيالُاث خماًت البِئت الحًغٍت في الجؼاثغ"،
بغثاؾت
ص .صالح الضًً عمغاويّ ،ومً جىُٓم مسبر اإلاجخم٘ وألاؾغة وفغكت البدث " PRFUخماًت البِئت الحًغٍت في
الجؼاثغ ًىم  01صٌؿمبر ّ .2020

 الغأي والاكتراحوافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى جىُٓم اإلالخلى الىَني الافتراض ي.

ّ
الىلعت عكم  :07اكتراخاث بيضاغىحيت ّ

ا /كؿم علم الىفـ وعلىم التربيت والاعظفىهياّ :
ّ
 .1عغض اإلالف
 جمذ اإلاىافلت ٖلى ملترح مكغوٕ هخاب جلضمذ به اص /بغهى مؼوػ باؾم فغكت  :ؾُيىلىحُت اإلاجغم والؿلىناإلاغض ي في الىؾِ الٗلابي الخابٗت إلاسبر الخُبُلاث الىفؿُت في الىؾِ الٗلابي جدذ ٖىىان ٖ" :لم الىفـ
الجىاجي وجُبُلاجه في ألاوؾاٍ الٗلابُت اإلاٛللت واإلافخىخت"

-

الغأي والاكتراح
وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى ملترح مكغوٕ الىخاب
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ّ
 -IVزالصت أقغاٌ صوعة اإلاجلـ العلمي لليليت
 وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حمُ٘ اإلالترخاث الىاعصة في حضوٌ الاٖماٌ بةحمإ ؤًٖاءه ،هما وافم ٖلى بٌٗاإلالترخاث البُضاٚىحُت التي مً قإنها جدؿين ألاصاء الٗلمي والبُضاٚىجي لليلُت.
 -وافم اإلاجلـ الٗلمي ٖلى حمُ٘ ٖىاوًٍ اَغوخاث الضهخىعاه إلاسخلف الخسههاث اإلاىحىصة باليلُت.

.1

ّ
اإلاخٗللت بجضوٌ ؤٖماٌ ّ
الضوعة
آلاعاء والخىنُاث

.2

آعاء وجىنُاث ؤزغي
)1

ّ

ال جىحض

واجب الجلؿت
(الاؾم والللب والخىكيع)

عئيـ اإلاجلـ العلمي لليليت
ّ
(الاؾم والللب والخىكيع)

ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّّ

53/53

