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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم االجتماع والديمغرافيا

 

 حث:البمخبر 

 الجزائري املعاصر جتمعامل 

 ينظم:

 التكويني الدكتورالي اليوم

 2022جوان  08 األربعاء يوم 

  

    

 الفترة الصباحية

 التكويني الدكتوراليبرنامج اليوم 

 رئيس الجلسة: أ.د. أحمد عماد الدين خواني

 مسؤول فريق التكوين في الدكتوراه

 افتتاح اليوم الدكتورالي                                     التوقيت

 عبد الحليم ماهور باشا مدير مخبر املجتمع الجزائري املعاصرد. أ.كلمة  سا08:40-سا08.30

 . نصر الدين غراف عميد الكليةأ.دكلمة  سا09:50-سا08:40

 . نائب مدير الجامعة جدو بوطالبيأ.د. بن افتتاحية:  كلمة سا09:05-سا08:50

 األولىالجلسة التكوينية               

 رئيس الجلسة: أ.د. بلقاسم نويصر                      

 املداخلةعنوان  اسم املتدخل التوقيت

 مسار التكوين واملناقشة في الدكتوراه حسب القرارات الوزارية أنور مقراني.أ.د سا09:30-سا09:10

 أسس الكتابة العلمية ميلود سفاري .أ.د سا09:50-سا09:30

 القطائع في البحث السوسيولوجي: ماهيتها ودالئلها عبد الرزاق أمقران.أ.د سا10:10-سا09:50

 عامة مناقشة سا 10.30-سا10:10
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 وضوعات البحثمورشات تقييم 

 اختصاص: علم اجتماع التنظيم والعمل

 56: القاعة 1الورشة 

 (الثالثة)السنة  علم اجتماع التنظيم والعمل

 د. بوجمعة كوسةأ.رئيس الجلسة: 

 :التقييمأعضاء لجنة 

  أ.د عبد الحميد بوطة  ،التأطير النظري: أ.د أنور مقراني

   سمايلي مود حد.م . كتاف الرزقي.  د ،التأطير املنهجي: 

 الحليم عبد جالل. د  صونية راهميةبد. :تقييم االعمال املنجزة

 اسم ولقب املتدخل األطروحةعنوان  التوقيت

 والواقعفي الجزائر بين الخطاب  للمرأةالتمكين االقتصادي  10.45-11.00
 حطاطش سفياناطالب الدكتوراه: 

  صونية راهميةب مدير البحث: د.

 وطنيةال التربية قطاع حالة بالجزائر  النقابي العمل في النسوية املشاركة 11.00-11.15
 ميساوي محمد   طالبة الدكتوراه:

 جالل عبد الحليم  مدير البحث: د.

 املهن في االحياء الهامشية كهندسة اجتماعية 11.15-11.30
  صالحي الحسين طالب الدكتوراه:

 عادل غزالي  مدير البحث: د.

 عامة مناقشة 11.30-12.30

 57: القاعة 2الورشة 

 (الثانيةعلم اجتماع التنظيم والعمل )السنة  :اختصاص

   العالي عبد بلعيفة د.الجلسة: رئيس 

 :التقييمأعضاء لجنة 

 د.نجوى فلكاوي.  التأطير النظري: د. عادل عزالي.  

 قروي أ.د.رفيق  التأطير املنهجي: د. زين الدين خرش ي. 

 درويش توفيق د. دريدي نورة. د :املنجزة االعمال تقييم

 املتدخل ولقب اسم األطروحة عنوان التوقيت

 لجزائريةا االقتصادية باملؤسسة التنظيمية الذاكرة تنمية في املعرفة إدارة دور  10.45-11.00
 هللا عبد بوشعبوبطالب الدكتوراه: 

 غزالي عادلمدير البحث: 

  . الجزائر في الرقمي والعمل السياحية املقاوالتية 11.00-11.15
 منال لعروقطالب الدكتوراه: 

 كوسة بوجمعةأ.د مدير البحث: 

 الجزائر في العمل عالقات وتحوالت الخاص القطاع  11.15-11.30
 بوعالم مانعطالب الدكتوراه: 

 فلكاوي  نجوى مدير البحث: 

 مناقشة عامة 11.30-12.30
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 التربيةاختصاص: علم اجتماع 

 58: القاعة 3الورشة 

 (الثالثةالتربية )السنة علم اجتماع 

 أ.د عبد الرزاق أمقرانالجلسة: رئيس 

  :التقييمأعضاء لجنة 

 حمادوش أ.د.نوال ي.  نو الجمعي  أ.دالتأطير النظري: 

 عجيالت الباقي عبد.د  د. كريمة فالحي :املنهجيالتأطير 

    سباع بن صليحة. د :املنجزة االعمال تقييم

 اسم ولقب املتدخل األطروحةعنوان  التوقيت

 في الجزائر وسوق العملمخرجات التعليم الجامعي  10.45-11.00
 سعيداني حفيظةطالب الدكتوراه: 

 عجيالت عبد الباقي مدير البحث: د. 

11.00-11.15 
  التعليم ملهنة لألساتذة العليا املدارس طلبة تمثالت

 ببوسعادة لألساتذة العليا باملدرسة ميدانية دراسة

   تاهمي سعاد طالبة الدكتوراه:

  فلكاوي نجوى مدير البحث: د.

11.15-11.30 
 بالجزائر البحثي السوسيولوجي اإلنتاج

 التربية اجتماع علم في الدكتوراه رسائل من عينة على ميدانية دراسة-

 الحديدي ملك طالب الدكتوراه:

 محمد األمين قيروانيمدير البحث: د. 

 عامة مناقشة 11.30-12.30

 59: القاعة 4الورشة 

 (الثانيةعلم اجتماع التربية )السنة  :اختصاص

   عيشور  نادية .د . أالجلسة: رئيس 

 :التقييمأعضاء لجنة 

 د . ضريف ابتسام     حرودي علي د.التأطير النظري: 

    حنان تومي. د د. سيدهم ذهبية   املنهجي:التأطير 

  د. محمد األمين قيرواني :املنجزة االعمال تقييم

 املتدخل ولقب اسم األطروحة عنوان التوقيت

 التربوي  الحقل في الجماعية العالقات وبنية الفردية االستراتيجيات 10.45-11.00
 مريم بلوادطالب الدكتوراه: 

 قيرواني أمين محمدد. مدير البحث:

 الجامعي الطالب لدى التعليمي املعاش و  املنهي يقين  الال  11.00-11.15
 أمال قاسم بنطالب الدكتوراه: 

 عجيالت الباقي عبدد. مدير البحث:

 مدرسيناملت لألبناء التعليمي املشروع وتشكل للوالدين املعرفية التمثالت 11.15-11.30
 وفاء لطرشطالب الدكتوراه: 

 نادية عيشور أ.د. مدير البحث:

 مناقشة عامة 11.30-12.30
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 االتصال اختصاص: علم اجتماع 

 60: القاعة 5الورشة 

 (الثالثة)السنة  االتصال والخدمة االجتماعيةعلم اجتماع 

 عيسات العمري د. رئيس الجلسة: 

 :التقييمأعضاء لجنة 

 د. نواري نصر الدين.  د. إبراهيم يحياوي التأطير النظري: 

 مفتاح هدية بن   د. كنزة عيشور التأطير املنهجي: 

 أ.د. نويصر بلقاسم. :املنجزة االعمال تقييم

 اسم ولقب املتدخل األطروحةعنوان  التوقيت

 ةالجزائري االفتراضية باملجتمعات االتصال ألنماط سوسيولوجي تحليل 10.45-11.00
 مصيبح فريدة طالبة الدكتوراه:

 فارسشاشة مدير البحث: د. 

11.00-11.15 
 املحلية املجتمعات في اللغوي  والتحول  االتصال

 -سطيف شمال بمنطقة انثربولوجية-سوسيو دراسة-

 فوزية هباش يطالب الدكتوراه: 

 نوري دريس مدير البحث: د. 

11.15-11.30 
                  الفايسبوك على العالقات االجتماعية االسرية تأثير استخدامات

 داخل األسرة الجزائرية

 خليفي عبد املالك طالب الدكتوراه:

 محمد غزاليمدير البحث: د. 

 عامة مناقشة 11.30-12.30

 61: القاعة 6الورشة 

 (الثانية)السنة االتصال علم اجتماع  :اختصاص

 أ.د. فيروز  زرارقةالجلسة: رئيس 

  التقييم:أعضاء لجنة 

 ميلود طبيش. د د. محمد غزالي.  التأطير النظري:

 د. فارس شاشة   د. خليصة دعميش.  نهجي:املالتأطير 

 كيرور  الدين نصر  د. املنجزة: االعمال تقييم

 املتدخل ولقب اسم األطروحة عنوان التوقيت

 االجتماعية العالقات وتشكل الجامعي الفضاء سيميولوجيا 10.45-11.00
 محمد يحياوي طالب الدكتوراه: 

 براهمية د.صونيامدير البحث: 

11.00-11.15 
 معاملجت في ثقافي السوسيو  االنتقال وأزمة االفتراضية الجماعة بنية

  الجزائري 

 ناصر زيبوشالدكتوراه: طالبة 

 غزالي محمد د.مدير البحث: 

11.15-11.30 
 ةميداني الجزائري دراسة الشباب لدى القيمي والصراع الرقمي االغتراب

 2 سطيف جامعة طلبة من عينة على

 وافية فرحات بنالدكتوراه: طالب 

 كتاف د.الرزقيمدير البحث: 

 مناقشة عامة 11.30-12.30
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 الثقافياختصاص: علم اجتماع 

 62: القاعة 7الورشة 

 (الثالثة)السنة  الثقافيعلم اجتماع 

 د. نور الدين كوسة أ.رئيس الجلسة: 

 :التقييمأعضاء لجنة 

 سليمة فياللي. د.  شبيطة د.عليالنظري: التأطير 

  حسان حامي  د.فروق يعلى  د. املنهجي:التأطير 

 نور الدين كوسة أ.د. املنجزة: االعمال تقييم

 اسم ولقب املتدخل األطروحةعنوان  التوقيت

10.45-11.00 
 الجزائري  التقليدي السكن بنية في واملعنى الرمز 

 -بوسعادة بمدينة ميدانية دراسة-

 سعدي حسناء طالبة الدكتوراه:

 حامي حسانمدير البحث: د. 

11.00-11.15 
 بعد الجزائرية املسرحية النصوص في الثقافية الخصوصيات مسألة

 أنموذجا والثمانينيات السبعينيات فترة. االستقالل

 شاعة دنيا زادالدكتوراه: طالب 

  نورالدين كوسة د.أ مدير البحث: 

11.15-11.30 
 لجزائري ا املجتمع في والحركي اللفظي للتواصل ثقافية-السوسيو املحددات

 -الجزائر بمدينة األزواج من عينة على ميدانية دراسة–

 قنديل مريمطالب الدكتوراه: 

 بن سباع صليحة  مدير البحث: د. 

 (الثانية)السنة  الثقافيعلم اجتماع 

غة 11.30-11.45
ّ
بابّية الل

ّ
 الّراهنة ثقافّية الّسوسيو  املتغّيرات ظل في الش

 حسام بركاتطالب الدكتوراه: 

 الدين

 بن سباع صليحة  مدير البحث: د. 

11.45-12.00 
أسيسّية الّسوسيولوجّية الكتابات ضمن الهوّية سؤال

ّ
 املنطقة في الت

 مقارنة دراسة املغاربّية؛

 هشام بوحفصالدكتوراه: طالب 

  نورالدين كوسة د.أ.مدير البحث: 

رف 12.00-12.15
ّ
قافة في الش

ّ
 وتمظهراته محّدداته في قراءة الجزائرّية الث

 يوسف شالبيالدكتوراه: طالبة 

 العظيم عبد

 حامي حسانمدير البحث: د. 

 مناقشة عامة 12.15-13.00
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 املسائيةالفترة 

 

 اختتام أشغال اليوم الدراس ي الدكتورالي

 

 الحضري اختصاص: علم اجتماع 

 63: القاعة 8الورشة 

 (الثانية)السنة  الحضري علم اجتماع 

 أ.د. عبد الحليم ماهور باشةرئيس الجلسة: 

 :التقييمأعضاء لجنة 

 فتيحة هارون د.  د.شويش ي زهية. التأطير النظري: 

 دريس د.  نوري  د. لعالم عبد النور التأطير املنهجي: 

 د.جميلة العلوي.  املنجزة: د.سعيد رشيدي  االعمال تقييم

 اسم ولقب املتدخل األطروحةعنوان  التوقيت

 الحضري  اإلسكان أزمة مواجهة في األسرة استراتيجيات 10.45-11.00
 السعيد سويس ي بنالدكتوراه: طالبة 

 رشيدي سعيد مدير البحث: د. 

11.00-11.15 
 ميدانية دراسة- الحضري  النمو  مواجهة في العمرانية السياسات

 سطيف بمدينة

 عادل طاجينطالب الدكتوراه: 

 يعلى فروق  مدير البحث: د. 

11.15-11.30 
 حدياتت بين: الجزائر في الحضرية شبه املناطق في العمراني االنتقال

 املتسارع العمراني النمو  وضغوطات املحلية التنمية

 أحالم براكالدكتوراه: طالب 

 دريس نوري مدير البحث: د. 

 عامة مناقشة 11.30-12.30

 التكوينية الثانيةلجلسة ا                   

 أنور مقراني : أ.د.رئيس الجلسة                     

 املداخلةعنوان  اسم املتدخل التوقيت

 أ.دعيشور نادية 13.10-13.30
 منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية

 قراءة في كتاب منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية- 

 الحليم مهور باشا أ.دعبد 13.50-14.10
 صياغة املقال العلمي في علم االجتماع؛

 املبادئ املعرفية والخطوات املنهجية 

 اليات ضبط الجانب امليداني في الدراسات السوسيولوجية فروق يعلى. أ.د 14.10-14.30

 عامة مناقشة 14.30-15.00


