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Université Mohamed Lamine Debaghine - Sétif2
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
مخبر املجتمع الجزائري املعاصر

يوم دكتورالي لطلبة الطور الثالث L.M.D ،تخصص :علم االجتماع التنظيم والعمل،
بعنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان:
سوسيولوجيا العمل في املجتمع الجزائري :املقاوالتية ،البرديغمات ،النوع ،التمثالت.
الخميس 11 :اكتوبر .2112مقر مخبر املجتمع الجزائري املعاصر.

برنامج اليوم الدكتورالي:
الجلسة االفتتاحية
90:99سا90:39-سا

كلمة الدكتور سفاري ميلود مدير مخبر البحث املجتمع الجزائري املعاصر
مداخلة بعنوان :البنائية في املشروع البحثي .د.عبد الرزاق أمقران
مداخلة بعنوان :الوظيفة املعرفية واملنهجية للمداخل النظرية في البحوث االجتماعية .د.عبد الحليم مهورباشة

الجلسة األولى :رئيس الجلسة د .عبد الحليم جالل املقرر :د.زين الدين خرش ي
القاعة12
التوقيت

اسم ولقب الطالب

90:39سا90.99-سا

وسيم فنينش(املشرف الدكتور عبد الرزاق أمقران)

90:99سا09:09-سا
09:09سا09:39-سا

حادة عمراوي (املشرف الدكتور رفيق قروي)
منال فناي (املشرف الدكتور الطاهر سعود)

عنوان أطروحة الدكتوراه
املقاوالتية النسوية في الجزائر وإشكالية املجال االجتماعي-االقتصادي
الديناميكية االجتماعية والتنظيمية للمقاوالتية الشبابية في الجزائر
األبعاد الثقافية واإليديولوجية لإلنتاج السوسيولوجي في علم اجتماع التنظيم والعمل.حالة دراسات
ما بعد التدرج في الجامعات الجزائرية.

األساتذة املشاركون في الجلسة الثانية:

التعقيب والتصويب أ.د .كمال بلخيري د .عبد الحميد بوطة .د .كوسة بوجمعة .د .حسان حامي .د .زين الدين خرش ي .د .عادل غزالي .د .نورة
دريدي د .جميلة العلوي
د.نصر الدين كيرور
د.بودوخة مريم
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الجلسة الثانية :رئيس الجلسة الدكتور عبد الحليم مهورباشة املقرر :د.فلكاوي نجوى
القاعة 11
عنوان أطروحة الدكتوراه

التوقيت

اسم ولقب الطالب

90:39سا90.99-سا
90:99سا09:09-سا

علي زحاف (املشرف الدكتورة نادية عيشور )
سهام غشام (املشرف الدكتور أحمد عماد الدين خواني)

09:09سا09:39-سا أحمد شايش ي (املشرف الدكتورة فالحي كريمة)
09:39سا09:99-سا عبد الرزاق برقوث (املشرف الدكتور عبد املالك باليلي)
09:99سا00:09 -سا.

سحوت سفيان(املشرف الدكتور رفيق قروي)

 00:09سا00:39 -سا.

حمودي عولة( املشرف الدكتور عبد الرزاق أمقران)

التعقيب
والتصويب

النوع االجتماعي وسوق العمل في الجزائر
املخيال االجتماعي املؤسس لتمثالت العمل لدى الشباب في املجتمع الجزائري
تمثالت األستاذ الجامعي ألدواره في ظل اإلصالحات األخيرة وأثرها على أدائه الوظيفي
براديغم العمل لدى النساء املنتخبات .بحث في األدوار االجتماعية للوظيفة الجمعوية
املخيال االجتماعي للعمال املغتربين عن التجربة الصناعية في املهجر .بحث في سوسيولوجيا
املتقاعدين.
األصول التاريخية واإليديولوجية للرأسمال الوطني الخاص في الجزائر.

األساتذة املشاركون:
د .فتيحة هارون
د.نوري دريس .د .كتاف الرزقي .د .يعلى فروق .د.بن سباع صليحة د.فلكاوي نجوى.
محمد غزالي .د .لعالم عبد النور د .عبد العالي بلعيفة
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د .صونيا براهمية .د.

