الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعـــة قاصدي مرباح -ورقلة –
كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
نيابة العمادة لما بعد التدرج و البحث العلمي
و العالقات الخارجية
المجلس العلمي
رقم2018/ 03:
رقم 03:بتاريخ19 :نوفمبر2018
في يوم االثنين التاسع عشر من شهر نوفمبر  2018و على الساعة  14:00مساءا انعقد اجتماع المجلس العلمي للكلية
برئاسة السيد رئيس المجلس ،لمناقشة جدول األعمال التالي :
المصادقة على نتائج الدكتوراه .2019/2018
-01
 -02دراسة ملفات التأهيل علم االجتماع .
 -03مناقشة أطروحات الدكتوراه الطور الثالث علم النفس .
 -04مناقشة اطروحات الدكتوراه علوم علم النفس .
 -05المصادقة على لجان الخبرة لمطبوعات الدروس علم االجتماع و علم النفس .
 -06دراسة تعديل وتغيير عناوين أطروحات الدكتوراه علم النفس وعلم االجتماع .
 -07تنازالت اإلشراف علم النفس .
 -08طلب ادراج مشرف مساعد علم النفس .
 -09المصادقة على طلبات التمديد الدكتوراه علم االجتماع وعلم النفس .
 -10المصادقة على تقارير الخبرة للمطبوعات علم االجتماع وعلم النفس .
 -11المصادقة على انهاء و تكليف بالمهام البيداغوجية .
وذلك بحضور السادة أعضاء المجلس العلمي اآلتية أسماؤهم:
الصفة
االسم واللقب
رئيس المجلس العلمي للكلية
خليفة عبد القادر
عميد الكلية
بن عيسى محمد المهدي
نائب العميد لما بعد التدرج
بودبزة ناصر
نائب العميد للبيداغوجيا
صالي محمد
رئيس القسم علم النفس وعلوم التربية
نوار شهرزاد
رئيس القسم العلوم االنسانية
رياض طاهير
رئيس القسم علم االجتماع والديمغرافيا
قودة عزيز
رئيس القسم علوم االعالم واالتصال
تومي فضيلة
رئيس اللجنة العلمية لقسم االعالم واالتصال
يسعد زهية
رئيس اللجنة العلمية لقسم علم النفس وعلوم التربية
لبوز عبد هللا
رئيس اللجنة العلمية لقسم علم االجتماع واليمغرافيا
بغدادي خيرة
مدير مخبر
ابي مولود عبد الفتاح
مدير مخبر
بوشاللق نادية
مدير مخبر
بن زاهي منصور
مدير مخبر
بن زعموش نادية
ممثل االساتذة
رابح رياب
ممثل االساتذة
عقيل بن ساسي
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جخراب محمد عرفات
عواريب لخضر
كاوجة محمد الصغير
برابح عمر
مازن الحوش
لعالم خيرة

ممثل االساتذة
ممثل االساتذة
ممثل االساتذة
ممثل االساتذة المساعدين "ا"
ممثل االساتذة المساعدين"ا"
مسؤولة المكتبة

تطرق إلى ضرورة السير الحسن
افتتح الجلسة السيد رئيس المجلس العلمي مرحبا بأعضاء المجلس  ،ث ّم
ّ
للمجلس وااللتزام بالقوانين السارية المفعول و المعمول بها  ،وبعدها شرع المجلس في مناقشة جدول األعمال حسب
ترتيب الملفات :
اوال :المصادقة على نتائج الدكتوراه :2019/2018
صادق اعضاء المجلس العلمي على نتائج الدكتوراه  2019/2018للشعب التالية :
-

شعبة علم االجتماع .
شعبة الديمغرافيا .
شعبة االنثروبولوجيا .
شعبة علم النفس .
شعبة علوم التربية .
شعبة الفلسفة.
وعلى ضوء هاته النتائج هنئ رئيس المجلس العلمي الطلبة الناجحين عل بذل المجهودات الالزمة .كما أشاد بدور
رؤساء لجان التكوين الطور الثالث " " CFDعلى كل المجهودات المبذولة النجاز مشاريع الدكتوراه
. 2019/2018
كما أكد السادة األساتذة على ضرورة تقييم مسابقة الدكتوراه من اجل تثمين االيجابيات وتفادي السلبيات المسجلة
مستقبال .

ثانيا :دراسة ملفات التأهيل الجامعي(علم االجتماع ) :
تخصص علم اإلجتماع /تعيين لجان القراءة و المناقشة للتأهيل الجامعي ( :طبقا للمادة 119المرسوم
التنفيذي 254/98المؤرخ في : 1998/08/17
وافق اعضاء المجلس العلمي على لجان الخبرة و المناقشة للتأهيل الجامعي لألستاذة المترشحة:
 -1المترشحة :شيماء مبارك  ،تتكون لجنة الخبراء من :
الجامعة األصلية
الرتبة
االسم واللقب
باية بوزغاية

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

حمداوي عمر

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

بغدادي خيرة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

لوشن حسين

أستاذ تعليم عالي

جامعة باتنة1

فكرون السعيد

أستاذ تعليم عالي

جامعة المسيلة

في حالة ورود تقارير الخبرة ايجابية للمترشح تشكل لجنة المناقشة على النحو التالي :
المترشحة :شيماء مبارك  ،تتكون لجنة المناقشة من:
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االسم واللقب

الرتبة

الجامعة األصلية

الصفة

بن عيسى محمد المهدي

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

عريف عبد الرزاق

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

جابر مليكة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

عزيز سامية

أستاذ محاضر"ا"

جامعة بسكرة

مناقشا

بن ققة سعاد

أستاذ محاضر"ا"

جامعة بسكرة

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي على لجان الخبرة و المناقشة للتأهيل الجامعي لألستاذة المترشحة:
 -2المترشحة :دهيمي زينب  ،تتكون لجنة الخبراء من :
الجامعة األصلية
الرتبة
االسم واللقب
بن عيسى محمد المهدي

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

بن زاف جميلة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

بن بعطوش عبد الحكيم

أستاذ محاضر"ا"

جامعة باتنة 1

احمد عماد الدين خواني

أستاذ محاضر"ا"

جامعة سطيف

عريف عبد الرزاق

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

في حالة ورود تقارير الخبرة ايجابية للمترشح تشكل لجنة المناقشة على النحو التالي :
المترشحة :دهيمي زينب  ،تتكون لجنة المناقشة من:
الجامعة األصلية
الرتبة
االسم واللقب

الصفة

ناصر بودبزة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

رئيسا

مرابط احالم

أستاذ محاضر"ا"

جامعة البليدة

مناقشا

ميدني شايب ذراع

أستاذ محاضر"ا"

جامعة بسكرة

مناقشا

بغدادي خيرة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

باية بوزغاية

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي على لجان الخبرة و المناقشة للتأهيل الجامعي لألستاذة المترشحة:
 -3المترشحة :شرقي رحيمة  ،تتكون لجنة الخبراء من :
الرتبة
االسم واللقب
قودة عزيز

أستاذ محاضر"ا"
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الجامعة األصلية
جامعة ورقلة

كاوجة محمد الصغير

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

عزيز سامية

أستاذ محاضر"ا"

جامعة بسكرة

رابح بن عيسى

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الوادي

في حالة ورود تقارير الخبرة ايجابية للمترشح تشكل لجنة المناقشة على النحو التالي :
المترشحة :شرقي رحيمة  ،تتكون لجنة المناقشة من:
االسم واللقب

الرتبة

الجامعة األصلية

الصفة

رابح رياب

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

رئيسا

خليفة عبد القادر

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مناقشا

عريف عبد الرزاق

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

نور الدين بوالشرش

أستاذ محاضر"ا"

جامعة عنابة

مناقشا

نبيل حليلو

أستاذ محاضر"ا"

جامعة بسكرة

مناقشا

ثالثا :ملف مناقشة أطروحة الدكتوراه الطور الثالث (علم النفس)  :طبقا للمادة 19من القرار  191المؤرخ في
 2012/07/16المعدل بالقرار329
 -01قسم علم النفس وعلوم التربية
وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه الطور الثالث تخصص علم النفس المؤسساتي
وإعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف الطالب :وعواع صالح الدين
االسم واللقب

الرتبة

الجامعة األصلية

الصفة

نادية بوشاللق

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

ياسين محجر

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

ابي مولود عبد الفتاح

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مناقشا

التجاني بن الطاهر

أستاذ تعليم عالي

جامعة االغواط

مناقشا

عمومن رمضان

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه الطور الثالث تخصص علم النفس المؤسساتي
وإعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف الطالب  :نقبيل عبد المليح
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االسم واللقب

الرتبة

الجامعة األصلية

الصفة

ابي مولود عبد الفتاح

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

خالدي يمينة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

مزياني الوناس

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مناقشا

الطاهر مجاهدي

أستاذ تعليم عالي

جامعة المسيلة

مناقشا

بوعمامة اسماعيل

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الجزائر

مناقشا

خميس محمد سليم

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه الطور الثالث تخصص علم النفس المؤسساتي
وإعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف الطالب  :جعني اسماء
الصفة
الجامعة األصلية
الرتبة
االسم واللقب
نادية بن زعموش

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

ابي مولود عبد الفتاح

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

محمدي فوزية

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

فرحات احمد

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الوادي

مناقشا

قدوري يوسف

أستاذ محاضر"ا"

جامعة غرداية

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه الطور الثالث تخصص علم النفس العمل والتنظيم
واعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف الطالبة :بكوش ليلى
الرتبة

الجامعة األصلية

الصفة

االسم واللقب

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

ياسين محجر

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

سراية الهادي

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

محمد بوفاتح

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا

محمد سليم خميس

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

عمومن رمضان

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا

ابي مولود عبد الفتاح

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه الطور الثالث تخصص علم النفس العمل والتنظيم
واعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف الطالب :سويسي دحمان
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الرتبة

الجامعة األصلية

الصفة

االسم واللقب

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

ياسين محجر

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

مزياني الوناس

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مناقشا

محمد بوفاتح

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا

غربي صبرينة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

عمومن رمضان

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا

ابي مولود عبد الفتاح

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه الطور الثالث تخصص علم النفس العمل والتنظيم
واعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف الطالب :بن طراد زينة
االسم واللقب

الرتبة

الجامعة األصلية

الصفة

ياسين محجر

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

مزياني الوناس

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

ابي مولود عبد الفتاح

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مناقشا

عمومن رمضان

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا

قوارح محمد

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

علي عون

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه الطور الثالث تخصص علم النفس العمل والتنظيم
واعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف الطالب :نصراوي صباح
االسم واللقب

الرتبة

الجامعة األصلية

الصفة

مزياني الوناس

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

محجر ياسين

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

غربي صبرينة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

معمري حمزة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة غرداية

مناقشا
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بقادير عبد الرحمن

جامعة غرداية

أستاذ محاضر"ا"

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه الطور الثالث تخصص االرشاد النفسي التربوي
وإعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف الطالب  :بن عبد هللا هجيرة
الصفة
الجامعة األصلية
الرتبة
االسم واللقب
تارزولت حورية

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

منصور بن زاهي

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

غربي عبد الناصر

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الوادي

مناقشا

االسود الزهرة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الوادي

مناقشا

جعفور ربيعة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه الطور الثالث تخصص االرشاد النفسي التربوي
وإعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف الطالب  :عدائكة دنيا
الرتبة

الجامعة األصلية

الصفة

االسم واللقب
محمد الساسي الشايب

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

محمد عرفات جخراب

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

جعفور ربيعة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مشرف مساعد

بن زعموش نادية بوضياف

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مناقشا

بدرينة محمد العربي

أستاذ تعليم عالي

جامعة الجزائر 02

مناقشا

االسود الزهرة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الوادي

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه الطور الثالث تخصص االرشاد النفسي التربوي
وإعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف الطالب  :يمينة بن موسى
الصفة
الجامعة األصلية
الرتبة
االسم واللقب
لخضر عواريب

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

نادية بوضياف بن زعموش

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

احمد قندوز

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

سامية عدائكة

أستاذ محاضر"ا"

جامعةالوادي

مناقشا

عمر حجاج

أستاذ محاضر"ا"

جامعة غرداية

مناقشا
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وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه الطور الثالث تخصص االرشاد النفسي التربوي
واعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف الطالب :كزواي عطاء هللا
الصفة
الجامعة األصلية
الرتبة
االسم واللقب
جخراب محمد عرفات

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

قاسم بوسعدة

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

نادية بوضياف

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

بدرينة العربي

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الجزائر 2

مناقشا

ابراهيمي ابراهيم

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الجزائر 2

مناقشا

علي عون

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا ومشرف مساعد

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه الطور الثالث تخصص التربية الخاصة والتعليم
المكيف وإعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف الطالب  :خدة فاطمة الزهراء
الصفة
الجامعة األصلية
الرتبة
االسم واللقب
بن زعموش نادية بوضياف

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

بلحسيني وردة

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

غربي عبد الناصر

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الوادي

مناقشا

فوزية محمدي

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

بن الزين نبيلة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

محمد بوفاتح

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه الطور الثالث تخصص التربية الخاصة والتعليم
المكيف وإعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف الطالب  :خالد بكلي
االسم واللقب

الرتبة

الجامعة األصلية

الصفة

بن زعموش نادية بوضياف

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

عقيل بن ساسي

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

عبد الكريم قريشي

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مناقشا

عمر حجاج

أستاذ محاضر"ا"

جامعة غرداية

مناقشا

شوقي ممادي

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الوادي

مناقشا

دبابي بوبكر

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا
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رابعا :ملف مناقشة أطروحة الدكتوراه العلوم (علم النفس) للطلبة االتية اسماؤهم :
وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه العلوم واعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من
طرف الطالب :االعور اسماعيل
الرتبة

الجامعة األصلية

الصفة

االسم واللقب

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

عبد هللا لبوز

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

بوسعدة قاسم

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مناقشا

بوكرمة فاطمة الزهراء

أستاذ تعليم عالي

جامعة بومرداس

مناقشا

بوفاتح محمد

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا

داودي محمد

أستاذ تعليم عالي

جامعة االغواط

مناقشا

محمد الساسي الشايب

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروح الدكتوراه ة العلوم واعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من
طرف الطالب :دحدي اسماعيل
االسم واللقب

الرتبة

الجامعة األصلية

الصفة

عبد هللا لبوز

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

مزياني الوناس

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

بوسعدة قاسم

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مناقشا

طعبلي محمد الطاهر

أستاذ تعليم عالي

جامعة الجزائر

مناقشا

بوفاتح محمد

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا

بوكرمة فاطمة الزهراء

أستاذ تعليم عالي

جامعة بومرداس

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه العلوم واعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من
طرف الطالب :عبادو خديجة
الصفة
الجامعة األصلية
الرتبة
االسم واللقب
محمد عرفات جخراب

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

محمد الساسي الشايب

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

Page 9 sur 23

حمزة معمري

أستاذ محاضر"ا"

جامعة غرداية

مناقشا

بقادير عبد الرحمان

أستاذ محاضر"ا"

جامعة غرداية

مناقشا

رمضان عمومن

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا

صبرينة غربي

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه العلوم واعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من
طرف الطالب :وصيف خالد سهيلة
الصفة
الجامعة األصلية
الرتبة
االسم واللقب
عبد هللا لبوز

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

محمد الساسي الشايب

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

جعفور ربيعة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

االسود الزهرة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الوادي

مناقشا

جمعة اوالد حيمودة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة غرداية

مناقشا

غربي عبد الناصر

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الوادي

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه العلوم واعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف
الطالب :خطارة رشيد
الصفة
الجامعة األصلية
الرتبة
االسم واللقب
عبد هللا لبوز

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

منصور بن زاهي

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

خاليفية محمد

أستاذ تعليم عالي

جامعة الجزائر 2

مناقشا

قدوري يوسف

أستاذ محاضر"ا"

جامعة غرداية

مناقشا

عون علي

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا

قندوز احمد

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه العلوم واعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف
الطالب :عوين محمد الهادي
االسم واللقب

الجامعة األصلية

الرتبة
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الصفة

ابي مولود عبد الفتاح

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

عواريب االخضر

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

شنين فاتح الدين

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

عون علي

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا

قويدري علي

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا

بالطاهر النوي

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الوادي

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه العلوم واعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف
الطالب :محمد االبشر شيخة
االسم واللقب

الرتبة

الجامعة األصلية

الصفة

قاسم بوسعدة

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

نادية بوشاللق

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

سالم بوجمعة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

شوقي ممادي

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الوادي

مناقشا

مشري سالف

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الوادي

مناقشا

كحول شفيقة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة بسكرة

مناقشا

وافق اعضاء المجلس العلمي بالكلية على مناقشة أطروحة الدكتوراه العلوم واعتماد اللجنة المناقشة لها المقدمة من طرف
الطالب :امحمد قدوري
الصفة
الجامعة األصلية
الرتبة
االسم واللقب
تارزولت حورية

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

رئيسا

منصور بن زاهي

أستاذ تعليم عالي

جامعة ورقلة

مشرفا ومقررا

حشاني سعاد

أستاذ محاضر"ا"

جامعة ورقلة

مناقشا

عمومن رمضان

أستاذ محاضر"ا"

جامعة االغواط

مناقشا

باقدير عبد الرحمن

أستاذ محاضر"ا"

جامعة غرداية

مناقشا

االسود الزهرة

أستاذ محاضر"ا"

جامعة الوادي

مناقشا

خامسا :المصادقة على لجان الخبرة لمطبوعات الدروس علم االجتماع وعلم النفس :
أ -صادق اعضاء المجلس العلمي للكلية على لجان تحكيم المطبوعات التالية :
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مطبوعة علم النفس وعلوم التربية :
وافق اعضاء المجلس العلمي على مطبوعة الدروس لمقياس السلوك التنظيمي مقترحة للسنة االولى ماستر
عمل وتنظيم لالستاذة غربي صبرينة مع ضرورة ذكر المستوى للسلوك التنظيمي . 2-1
واقتراح لجنة التحكيم االتية :
الجامعة األصلية
التخصص
الرتبة
االسم واللقب
مزياني الوناس

أستاذ تعليم عالي

رمضان عمومن

أستاذ محاضر"ا"

بن زاهي منصور

أستاذ تعليم عالي

علم النفس تنظيم وعمل

جامعة ورقلة

علم النفس تنظيم وعمل

جامعة االغواط

علم النفس تنظيم وعمل

جامعة ورقلة

وافق اعضاء المجلس العلمي على مطبوعة الدروس لمقياس  :االضطرابات السيكوسوماتية مقترحة للسنة أولى ماستر
علم النفس العيادي لألستاذة بعلي اكردوشن زاهية:.
واقتراح لجنة التحكيم االتية :
المؤسسة الجامعية
التخصص
الرتبة
األستاذ
طالب حنان
بن محاهد فاطمة الزهراء
يوسف قدوري

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

علم النفس االعيادي
علم النفس االعيادي
علم النفس العيادي

جامعة ورقلة
جامعة ورقلة
جامعة غرداية

وافق اعضاء المجلس العلمي على مطبوعة الدروس لمقياس  :العالقات ذات المنحى التحليلي مقترحة للسنة ثالثة
ليسانس علم النفس العيادي لألستاذة بعلي اكردوشن زاهية:.
واقتراح لجنة التحكيم االتية :
المؤسسة الجامعية
التخصص
الرتبة
األستاذ
يوسف عدوان
ابي مولود عبد الفتاح
خميس محمد سليم

أستاذ محاضر أ
أستاذ تعليم عالي
أستاذ محاضر أ

علم النفس االعيادي
علم النفس االعيادي
علم النفس العيادي

جامعة باتنة
جامعة ورقلة
جامعة ورقلة

ب -صادق اعضاء المجلس على المطبوعات الموجهة للملفات التاهيل الجامعي:
وافق اعضاء المجلس على مطبوعة الدروس المعنونة ب " مدخل الى الديموغرافيا " مقدمة لطلبة السنة االولى جذع
مشترك لالستاذ :طعبة عمر.
وافق اعضاء المجلس على مطبوعة الدروس المعنونة ب " الفلسفة اليهودية –المسيحية " مقدمة لطلبة السنة
الثانية فلسفة لالستاذة :لعموري شهيدة .
وافق اعضاء المجلس على مطبوعة الدروس المعنونة ب " فلسفة العلوم " مقدمة لطلبة السنة الثالثة فلسفة
لالستاذ :كراش ابراهيم .
سادسا  :دراسة طلبات تعديل/تغييرعناوين أطروحات الدكتوراه الطور الثالث علم النفس وعلم االجتماع طبقا للمادة
من 32القرار  547المؤرخ في2016/06/02
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ا الموافقة على طلبات التعديل لعناوين أطروحات دكتوراه علم النفس وعلم االجتماع طبقا للقرار  191المؤرخ في
:2012/07/16
 – 1قسم علم النفس وعلوم التربية :
وافق المجلس العلمي على طلبات تعديل العناوين ألطروحات دكتوراه الطور الثالث علم النفس المقدمة من طرف الطلبة
اآلتية أسماؤهم:
 -1بن كتيلة فتيحة ،
العنوان القديم :ادراك المناخ األسري وعالقته بالتفكير األخالقي والسلوك االجتماعي اإليجابي لدى المراهقين المتمدرسين
بمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي.
العنوان الجديد - :إدراك المناخ األسري وعالقته بالتفكير األخالقي والسلوك االجتماعي اإليجابي لدى المراهقين
المتمدرسين -دراسة ميدانية على عينة من تالميذ مرحلتي التعليم الثانوي بمدينة ورقلة وضواحيها
 - -2مفيدة دايخة ،
العنوان القديم :فاعلية استراتيجية الفشل المنتج في حل المشكالت والتفكير ماوراء المعرفي في الرياضيات لدى التالميذ(
الموهوبين و العاديين ) في مرحلة التعليم المتوسط –دراسة تجريبية بمدينة ورقلة .
العنوان الجديد  :فاعلية استراتيجية الفشل المنتج في حل المشكالت و التفكير ما وراء المعرفة في الرياضيات لدى تالميذ
السنة الثالثة (متوسط الموهوبين و العاديين ) –دراسة تجريبية بمدينة ورقلة .
 -3بشير شربي :
العنوان القديم :قيم المواطنة وعالقتها بالكفاءة المهنية .
العنوان الجديد :المواطنة التنظيمية وعالقتها باالداء الوظيفي لدى اعوان الحماية المدنية بورقلة .
 -4بوديل المية :
العنوان القديم :مستوى جودة االداء لدى االستاذ الجامعي .
العنوان الجديد :جودة االداء لدى االستاذ الجامعي في ظل بعض المتغيرات الشخصية والتنظيمية .
 -5مسعودة هتهتات :
العنوان القديم :اساليب التفكير لدى الطلبة المتفوقين دراسيا وعالقاتها بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية – دراسة
ميدانية على المتفوقين دراسيا بمرحلة الثانوي بمدينة ورقلة .
العنوان الجديد :اساليب التفكير وفق نظرية الحكم العقلي الذاتي ليستيرنبرغ وعالقاتها بسمات الشخصية في ضوء نموذج
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى التالميذ المتفوقين دراسيا.
دراسة ميدانية على التالميذ المتفوقين دراسيا بالمرحلة الثانوية ببلدية ورقلة .
 -6بن الصديق مداني:
العنوان القديم :فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض المهارات التدريسية لمعلمي األطفال المعاقين بصريا – دراسة تجريبية
بمدرسة األطفال المعاقين بصريا " مدينة األغواط ".
العنوان الجديد :فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض المهارات التدريسية لدى معلمي األطفال المعاقين بصريا – دراسة
تجريبية بمدرسة األطفال المعاقين بصريا " مدينة األغواط ".
 -7بن إسماعيل فاطمة:
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العنوان القديم :مشكالت تعلم اللغات األجنبية بالمناطق الجنوبية
العنوان الجديد :مشكالت تعليم وتعلم اللغات األجنبية ببعض واليات الجنوب.

 -8زينب بن رغدة :
العنوان القديم :فاعلية برنامج ارشادي تدريببي لتنمية بعض مهارات الذكاء الوجداني لدى التالميد المعيدين لشهادة
البكالوريا.
العنوان الجديد :فاعلية برنامج ارشادي مقترح لتنمية مهارات الذكاء الوجداني لدى التالميذ المعيدين لشهادة البكالوريا
(دراسة شبه تجريبية على عينة من التالميد بثانويات –مقاطعة تقرت)-
 -9كروم العايزة :
العنوان القديم :اثر استخدام نموذج درايفر في تنمية المفاهيم النحوية ومهارات التعبير الكتابي لدى تالميذ التعليم المتوسط.
العنوان الجديد :اثر استخدام استراتيجية سكامبر ( )scamperفي تنمية المفاهيم النحوية ومهارات التعبير الكتابي لدى
عينة من تالميذ السنة الثالثة متوسط – دراسة شبه تجريبية ببعض المتوسطات في مدينة االغواط .
 -10حبي عبد المالك :
العنوان القديم :الذكاء الروحي وعالقته بجودة الحياة وقلق المستقبل لدى تالميذ المرحلة الثانوية .
دراسة ميدانية على عينة من تالميذ المرحلة الثانوية بدائرة الدبيلة والية الوادي .
العنوان الجديد :الذكاء الروحي وعالقته بجودة الحياة وقلق المستقبل لدى تالميذ المرحلة الثانوية .
دراسة ميدانية على عينة من تالميذ المرحلة الثانوية والية الوادي .
-11حاج امحمد يحي :
العنوان القديم :مدى فعالية برنامج ارشادي اسري في تنمية التفاعل االجتماعي لدى اطفالهم التوحديين – دراسة ميدانية
بالمركز الطبي البيداغوجي لالطفال المتخلفين ذهنيا بومرداس .
العنوان الجديد  :فعالية برنامج ارشادي اسري في تنمية التفاعل االجتماعي لدى اطفالهم التوحديين – دراسة ميدانية
بمستشفى دريد حسين النفساني القبة الجزائر .
 -2قسم علم االجتماع والديمغرافيا :
وافق المجلس العلمي على طلبات تعديل العناوين ألطروحات دكتوراه الطور الثالث علم االجتماع المقدمة من
طرف الطلبة اآلتية أسماؤهم:
 – 1ميلودي ايمان :
العنوان القديم :مريضات سرطان الثدي وتمثالت الهوية في العائلة الجزائرية .
العنوان الجديد :تمثالت الهوية لمريضات سرطان الثدي .
 – 2صباح الزين :
العنوان القديم:تمثالت العائلة الجزائرية للمراة المطلقة .
العنوان الجديد :التمثالت االجتماعية للطالق وهوية المراة في العائلة الجزائرية .
 – 3كزيز امال :
العنوان القديم :هوية المتمدرس وعالقتها بتمثالته لسلطة المدرس بين الهيمنة الوظيفية واعادة انتاج السلطة الرمزية .
العنوان الجديد:هوية المتمدرس وعالقتها بتمثالته لسلطة المدرس .
 – 4بن ام هاني نبيلة :
العنوان القديم :الممارسة التربوية في العائلة الجزائرية والنموذج الثقافي المتبنى من طرف االبناء .
العنوان الجديد :الممارسة التربوية وهوية االبناء في العائلة الجزائرية .
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 – 5خرياطة خديجة :
العنوان القديم:تمثالت العائلة الجزائرية للسجين .
العنوان الجديد :تمثالت العائلة الجزائرية للموصوم اجتماعيا باالجرام .
ب -الموافقة على طلبات التغيير لعناوين أطروحات الدكتوراه علم النفس وعلم االجتماع طبقا للمادة  32من القرار
 547المؤرخ في : .2016/06/02
 -1قسم علم النفس وعلوم التربية :
وافق المجلس العلمي على طلبات تغيير العناوين ألطروحات دكتوراه الطور الثالث علم النفس المقدمة من طرف
الطلبة اآلتية أسماؤهم:
 -1بوزيدي عصام عطية :
العنوان القديم :فعالية الذات المدركة وعالقتها باالداء .
العنوان الجديد :بناء نموذج تنبوئ للصحة النفسية في العمل لدى االساتذة العاملين في المؤسسات التربوية
 -2غماري فاتح :
العنوان القديم :البنية العاملية لمقياس االخطار النفسية لدى عمال القطاع الصحي .
العنوان الجديد :الهوية التنظيمية وعالقتها باالداء الوظيفي لالستاذ الجامعي – دراسة وصفية لدى عينة من اساتذة جامعة
البويرة .-
 - 3بن عمر فاطنة :
العنوان القديم:البنية العاملية للقوة التنظيمية في العمل .
العنوان الجديد  :البنية العاملية للقوة التنظيمية لدى القادة االداريين العاملين بقطاع التعليم العالي .
- 4صحراوي فاطمة الزهراء :
العنوان القديم :دور الخرائط المعرفية في التخفيف من حدة الضغط النفسي لدى امهات االطفال المتوحدين .
العنوان الجديد :المخططات المعرفية غير المكيفة وعالقتها بالضغط النفسي لدى امهات اطفال التوحد.
 – 5عالوي مسعودة :
العنوان القديم :عالقة البيئة الصفية التعاونية واستراتيجيات ما وراء المعرفة بالكفاءة الذاتية لدى تالميذ السنة الخامسة
ابتدائي .
العنوان الجديد :عالقة انماط التعلم ببعض الذكاءات المتعددة لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي – دراسة ميدانية على عينة
من تالميذ شعبة العلوم التجريبية .-
 – 6قريشي محمد الغزالي :
العنوان القديم :الميول الدراسية وعالقتها بتعلم مفاهيم اللغة العربية.
 دراسة ميدانية بعض ثانويات واليات الجنوب الجزائري -العنوان الجديد :فاعلية استراتيجية الخرائط المفاهيمية على تحصيل مفاهيم النحو لدى تالميذ السنة الثانية متوسط
واتجاهتهم نحوها .
 -2قسم علم االجتماع والديمغرافيا :
 وافق المجلس العلمي على طلبات تغيير العناوين ألطروحات دكتوراه الطور الثالث علم االجتماع المقدمة من طرفالطلبة اآلتية أسماؤهم:
 – 1سارة مسعي محمد :
العنوان القديم :الممارسة المهنية للمدرسين واعادة انتاج الهوية الجماعية للتالميذ .
العنوان الجديد:الممارسة االستهالكية بين الفعل العقالني واعادة انتاج الهوية الجماعية في االسرة الجزائرية .
 – 2حفصي اسيا :
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العنوان القديم :التغير القيمي وعالقته بالهوية الفردية للمراة .
العنوان الجديد :تمثالت السلطة الذكورية للمجتمع الورقلي وهوية المراة
سابعا  :دراسة طلب التنازل عن اإلشراف (علم النّفس ) :
ّ
وافق اعضاء المجلس العلمي على طلب األساتذة و المتعلقة بالتنازل عن اإلشراف وفق الجدول التالي:
األستاذ المتنازل
ابي مولود عبد الفتاح
محمدي فوزية

الطالب
شبوب اسماء
زينب صغير

األستاذ المتنازل له
زعطوط رمضان
عقيل بن ساسي

ثامنا طلبات ادراج مشرف مساعد(علم النفس).
وافق المجلس العلمي على طلبات االساتذة والمتعلق بادراج مشرف مساعد وفق الجدول التالي:
األستاذ المشرف
ابي مولود عبد الفتاح
محجر ياسين
ميسون سميرة

الطالب
بن سماعيل فاطمة
محمد علي بناي
لكحل كريمة

األستاذ المشرف المساعد
محمد بوفاتح
خميس سليم
بن عمارة سمية

تاسعا  :المصادقة على طلبات التمديد الدكتوراه علم االجتماع وعلم النفس :2019/2018
وافق اعضاء المجلس العلمي على تمديد مايلي:
-1الموافقة على طلبات التمديد للسنة الرابعة الدكتوراه الطور الثالث علم االجتماع :
وافق المجلس العلمي للكلية على طلبات التمديد للسنة الرابعة دكتوراه الطور الثالث تخصص علم االجتماع العائلي
للطلبة االتية اسماؤهم :
الرقم

الطالب

المشرف

السنة الحالية

تاريخ اول تسجيل

01

بن ام هاني نبيلة

بن عيسى محمد المهدي

الرابعة

2016/2015

خرياطة خديجة

بغدادي خيرة

الرابعة

2016/2015

03

ميلودي ايمان

بغدادي خيرة

الرابعة

2016/2015

04

هجرة قوارح

بغدادي خيرة

الرابعة

2016/2015

05

الناصر شعمي

نبيل حليلو

الرابعة

2016/2015

06

الفة لمصارة

بغدادي خيرة

الرابعة

2016/2015

07

زين صباح

بن عيسى محمد المهدي

الرابعة

2016/2015

02
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08

تلحاس محمد االمين

بن عيسى محمد المهدي

الرابعة

2016/2015

09

قناوة رقية

بن عيسى محمد المهدي

الرابعة

2016/2015

 -2الموافقة على طلبات تمديد التسجيل االول والثاني للتكوين في الدكتوراه علم النفس وعلوم التربية :
 وافق المجلس العلمي للكلية على طلبات تمديد التسجيل االول والثاني للتكوين في الدكتوراه الطور الثالث علمالنفس في التخصصات التالية :
أ -علم النفس المرضي المؤسساتي :
التمديد االول :
الطالب
الرقم

المشرف

السنة الحالية

لجلط اسماء

ابي مولود عبد الفتاح

الرابعة

شبوب اسماء

ابي مولود عبد الفتاح

الرابعة

03

نقبيل عبد المليح

خالدي يمينة

الرابعة

04

فاطمة بن اسماعيل

ابي مولود عبد الفتاح

الرابعة

05

طاهري ياسين

نادية بوشاللق

الرابعة

06

دليلي لحسن

خميس محمد سليم

الرابعة

01
02

التمديد الثاني :
الطالب
الرقم
01
02
03
04

المشرف

السنة الحالية

جعني اسماء

ابي مولود عبد الفتاح

الخامسة

حجيلي بدري

ابي مولود عبد الفتاح

الخامسة

مصاطفي مباركة

قريشي عبد الكريم

الخامسة

مصباح سعيدة

نادية بوشاللق

الخامسة

 ارشاد نفسي تربوي : التمديد االول :الطالب
الرقم
01
02

المشرف

مشرف مساعد

السنة الحالية

سالمي العزوزية

جخراب محمد عرفات

/

الرابعة

بدر الدين الصغير

جخراب محمد عرفات

/

الرابعة
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03

حراث علي

جخراب محمد عرفات

/

الرابعة

04

كزواي عطاء هللا

قاسم بوسعدة

علي عون

الرابعة

05

كمال بن سالم

بن عمارة سمية

/

الرابعة

06

لكحل كريمة

ميسون سميرة

/

الرابعة

07

قادري حنان

قندوز احمد

/

الرابعة

08

محمد االمين العلمي

بوشاللق نادية

/

الرابعة

 التمديد الثاني :الطالب
الرقم
01
02
03
04
05

المشرف

مشرف مساعد

السنة الحالية

بن رغدة زينب

نادية بوشاللق

/

الخامسة

دنيا عدائكة

جخراب عرفات

ربيعة جعفور

الخامسة

بن عبد هللا هجيرة

بن زاهي منصور

/

الخامسة

لفقي جليلة

الشايب محمد الساسي

/

الخامسة

بن موسى يمينة

نادية بن زعموش

/

الخامسة

ب -علم النفس عمل وتنظيم :
 التمديد االول :الطالب
الرقم

المشرف

مشرف مساعد

السنة الحالية

عطابي عصام

عمروني حورية

/

الرابعة

تخة خديجة

مزياني الوناس

/

الرابعة

03

دبي بشيرة

مزياني الوناس

/

الرابعة

04

بالطيب سعاد

غربي صبرينة

/

الرابعة

05

عمارة الجياللي

ياسين محجر

/

الرابعة

06

سهيلة بن خيرة

بن زاهي منصور

/

الرابعة

07

جفال عيدة

قوارح محمد

عمومن رمضان

الرابعة

08

مرزوق نعيمة

ياسين محجر

/

الرابعة

01
02
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الرقم

الطالب

المشرف

السنة الحالية

01

حيواني كريمة

عمروني حورية

الخامسة

سوسي دحمان

ياسين محجر

الخامسة

ليلى بكوش

ياسين محجر

الخامسة

بن طراد زينة

مزياني الوناس

الخامسة

نصراوي صباح

ياسين محجر

الخامسة

بوحنة حورية

مزياني الوناس

الخامسة

02
03
04
05
06

ت -التربية الخاصة والتعليم المكيف :
 التمديد االول :الطالب
الرقم

المشرف

السنة الحالية

خالد بكلي

عقيل بن ساسي

الرابعة

زبيدة بيوض

نادية بوضياف

الرابعة

03

رابحة بوعزة

وردة بلحسيني

الرابعة

04

خدة فاطمة الزهراء

وردة بلحسيني

الرابعة

05

عائشة عماري

فوزية محمدي

الرابعة

06

لحبيب مباركة

فوزية محمدي

الرابعة

07

ناجي سنوة

عبد الكريم قريشي

الرابعة

01
02

ث -طلبات التسجيل السادس استثنائيا في دكتوراه العلوم علم النفس .طبقا للمادة  68من المرسوم التنفيذي 254/98
:
المستوى
التخصص
المشرف
الطالب
الرقم
حمايمي عبد الرزاق

ابي مولود عبد الفتاح

مدرسي

السادسة

رحيم الحبيب

بوسعدة قاسم

تربوي

السادسة

03

دربال امال

بن زاهي منصور

عمل وتنظيم

السادسة

04

عبادو خديجة

الشايب محمد الساسي

عمل وتنظيم

السادسة

05

حمي عبد الستار

تارزولت حورية

عمل وتنظيم

السادسة

01
02
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06

عياط االمين

ابي مولود عبد الفتاح

علم التدريس

السادسة

07

يوسف حوجة عادل

تارزولت حورية

عمل وتنظيم

السادسة

08

لعجيالت يوسف

تارزولت حورية

عمل وتنظيم

السادسة

09

حمامة عمار

الشايب محمد الساسي

عمل وتنظيم

السادسة

 وافق اعضاء المجلس العلمي على طلب تسجيل الطالبة  :صالحي فاطمة الزهراء.تخصص علم النفس المرضيالمؤسساتي على ان يتم وضع االطروحة خالل السنة  .2019/2018وهذا بموافقة االستاذ المشرف :ابي مولود
عبد الفتاح.
 وافق اعضاء المجلس العلمي على طلب تسجيل الطالب  :وعواع صالح الدين .تخصص علم النفس المرضيالمؤسساتي .
 قرر اعضاء المجلس العلمي شطب الطلبة االتية اسماؤهم لسبب عدم التسجيل الكثر من سنة : بوناب علي بالي خديجة . عبادو امال . بالطيب عبد هللا . صادق اعضاء المجلس العلمي على تسجيل طلبة الدكتوراه الطور الثالث الناجحين في مسابقة الدكتوراه: 2019/2018
 -1قسم علم النفس وعلوم التربية :
شعبة علم النفسالتخصص
المشرف
الطالب
الرقم
ليلى بيعلي

ياسين محجر

علم النفس العمل والتنظيم

ليلى الداوي

مزياني الوناس

علم النفس العمل والتنظيم

03

همبازة شايبي

الهادي سراية

علم النفس العمل والتنظيم

04

نعمة قندوز

سليم خميس

علم النفس العيادي

05

سميرة محمة

نوار شهرازاد

علم النفس العيادي

06

سمية دريسي

طالب حنان

علم النفس العيادي

07

ايمان دليل

زعطوط رمضان

علم النفس االجتماعي

08

اسماعيل درويش

خالد بوعافية

علم النفس االجتماعي

09

مونة زهور

ايت مولود ياسمينة

علم النفس االجتماعي

01
02

 شعبة علوم التربيةالطالب
الرقم
01

خويلدات سميرة

المشرف

التخصص

خميس عبد العزيز

علم النفس التربوي
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اوالد هدار الشيخ

قندوز احمد

علم النفس التربوي

03

بن يوسف سليمان

طبشي بلخير

علم النفس التربوي

04

هريمك نبيل

باعمر الزهرة

القياس النفسي والتقويم التربوي

05

قريشة خالد

الشايب محمد الساسي

القياس النفسي والتقويم التربوي

06

غرايسة احمد

عواريب االخضر

القياس النفسي والتقويم التربوي

07

شيخاوي الطيب

قندوز احمد

االنظمة التعليمية والمناهج المدرسية

08

فلقت الشيخ

سالم بوجمعة

االنظمة التعليمية والمناهج المدرسية

09

الهاشمي ثريا

غالم فطيمة

االنظمة التعليمية والمناهج المدرسية

02

 -2قسم علم االجتماع والديمغرافيا :
 شعبة علم االجتماع :المشرف
الطالب
الرقم

التخصص

عفاف بعون

جميلة بن زاف

علم اجتماع االتصال

سفيان تومي

رابح رياب

علم اجتماع االتصال

03

فاروق بوخلخال

باية بوزغاية

علم اجتماع االتصال

04

فاكية عزاق

عريف عبد الرزاق

علم اجتماع التربية

05

عبد القادر بلة

عريف عبد الرزاق

علم اجتماع التربية

06

وسام بوعظم

ناصر بودبزة

علم اجتماع التربية

07

مختاري زهية

رابح رياب

علم اجتماع التنظيم

08

تلي محمد

عزيز قودة

علم اجتماع التنظيم

09

رقاقدة محمود

عمر حمداوي

علم اجتماع التنظيم

01
02

 شعبة علم السكانالطالب
الرقم
01
02
03

المشرف

المشرف المساعد

التخصص

سايب حمزة

محمد صالي

/

علم السكان

عميري جهاد

محمد صالي

/

علم السكان

سمرود كمال

محمد صالي

/

ديموغرافية اقتصادية
واجتماعية
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04

اوالد سالم نسيمة

 شعبة االنثروبولوجيا :الطالب
الرقم

محمد صالي

ديموغرافية اقتصادية
واجتماعية

/

المشرف

المشرف المساعد

التخصص

بخوش زهير

رمضاني صورية

كبار عبد هللا

انثروبولوجيا الهجرة

قوجيل نسرين

خليفة عبد القادر

عوايجية سماح

انثروبولوجيا الهجرة

03

بودماغ خولة

عوايجية سماح

خليفة عبد القادر

انثروبولوجيا الهجرة

04

بوالبير فاروق

كبار عبد هللا

/

05

جباري مباركة

ابي مولود عبد الفتاح

/

06

حقاص حدة

ابي مولود عبد الفتاح

/

07

دكومي ابراهيم

خليفة عبد القادر

/

انثروبولوجيا الصحة
والمرض
انثروبولوجيا الصحة
والمرض
انثروبولوجيا الصحة
والمرض
انثروبولوجيا التنمية

08

سعدون مراد

رميتة احمد

/

انثروبولوجيا التنمية

09

بتشيم زيدان

خليفة عبد القادر

رمضاني صورية

انثروبولوجيا التنمية

01
02

شعبة الفلسفة :
الطالب
الرقم

المشرف

التخصص

ربيع العايب

احمد زيغمي

فلسفة عامة

عبد القادر شلحي

علي سعد هللا

فلسفة عامة

03

سمية رواقات

احمد زيغمي

فلسفة عامة

04

قميدة خديجة

احمد زيغمي

فلسفة غربية حديثة ومعاصرة

05

صيقع اسامة

علي سعد هللا

فلسفة غربية حديثة ومعاصرة

06

بوبالل عبد الهادي

علي سعد هللا

فلسفة غربية حديثة ومعاصرة

07

بالضياف خالد

علي سعد هللا

تاريخ الفلسفة

08

خيرة الوزاني

احمد زيغمي

تاريخ الفلسفة

09

خير هللا سهيلة

علي سعد هللا

تاريخ الفلسفة

01
02

عاشرا :المصادقة على تقارير الخبرة للمطبوعات علم االجتماع وعلم النفس :
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أ -صادق اعضاء المجلس العلمي للكلية على تقارير خبرة المطبوعات التالية :
مطبوعة علم النفس وعلوم التربية :
 وافق اعضاء المجلس العلمي على تقارير خبرة لمطبوعة الدروس في مقياس "علم النفس التربوي" مقدمةلطلبة السنة الثالثة علم النفس التربوي لالستاذ :قوارح محمد.
 وافق اعضاء المجلس العلمي على تقارير خبرة لمطبوعة الدروس في مقياس" المناهج التربوية"’ مقدمةلطلبة السنة الثالثة علم النفس التربوي لالستاذ :الهادي سراية .
مطبوعة علم االجتماع والديمغرافيا :
وافق اعضاء المجلس العلمي على تقارير خبرة لمطبوعة الدروس في مقياس "فرد وثقافة " مقدمة لطلبة السنة
االولى جذع مشترك علوم اجتماعية لالستاذة :بغدادي خيرة
احدى عشر  :المصادقة على انهاء وتكليف بالمهام البيداغوجية لالساتذة :
صادق اعضاء المجلس العلمي على تكليف بمهام تسيير شعبة الفلسفة لالستاذ :برابح عمر
صادق اعضاء المجلس العلمي على تكليف بمهام تسيير شعبة علوم االعالم واالتصال لالستاذ :غوتي زياني
صادق اعضاء المجلس العلمي انهاء مهام تسيير جذع مشترك العلوم االجتماعية لالستاذة :مريامة بريشي
هذا وقد رفعت الجلسة في حدود الساعة  18:00من التاريخ نفسه  19نوفمبر . 2018
رئيس المجلس العلمي

كاتب الجلسة
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