الجمهىعٍت الجؼائغٍت الضًملغاطُت الكعبُت
حامعت مدمض زًُغ بؿىغة
ولُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت
كؿم العلىم الاحخماعُت
ال ـؿ ـُ ــغة ال ــظاج ـُ ــت C.V.
الاؾ ـ ـ ــم والللب :ػعفـ ـ ــت بىللىاؽ
اإلاإؾؿت :حامعت مدمض زًُغ بؿىغة.
جاعٍش الخىظُف2004/11/02 :
الغجبت العلمُت :أؾخاط
الخسهو:علم احخماع الخىظُم والعمل
البريد االلكتروني zerfastate@yahoo.fr :أو boulekouas.z@univ-biskra.dz

الكهاصاث الجامعُت:
 لِؿاوـ في علم احخماع الخىظُم والعمل.1997/08/13 : ماحؿخير في علم احخماع الخىظُم والعمل.2003/07/22 : صهخىعاٍ العلىم في علم احخماع الخىظُم والعمل.2012/12/26 : الخأَُل الجامعي في علم الاحخماع2014/06/23 :الىظائف ؤلاصاعٍت:
 -مضًغة مسبر2020/12/13 :

 مؿإولت فغٍم الازخهام :علم احخماع الخىظُم والعمل.2016/01/31:اإلاهام العلمُت:
 عًى باإلاجلـ العلمي ليلُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت2020/12/06:-عًى باللجىت العلمُت للؿم العلىم الاحخماعُت2017/12/13:

 عًى باإلاجلـ الخأصًبي ليلُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت.2014/06/11: -عئِـ مكغوع  PRFUبعىىان :ؤلاصاعة الالىتروهُت :يغوعة الخطبُم ومعىكاث اإلاماعؾت.2018،

 عًى في فغكت بدث  CNEPRUبعىىان :صوع جلىُاث اإلاعلىماث في الخىمُت اإلاؿخضامت في ظل الخؼيرالاحخماعي.2013،
 عئِـ فغكت بدث باإلاسبر :الغكابت ؤلاصاعٍت في ظل الخؼُير الخىظُمي،مسبر الخؼير الاحخماعيوالعالكاث العامت في الجؼائغ ،حامعت مدمض زًُغ بؿىغة ،مً  2014ئلى 2016
 عئِؿت فغكت بدث باإلاسبر :الخؼُير الخىظُمي ومكىالث العمل في الجؼائغ ،مسبر الخؼير الاحخماعيوالعالكاث العامت بالجؼائغ،حامعت مدمض زًُغ بؿىغة  ،مً2016ئلى ًىمىا َظا.
 عئِـ عغى جىىًٍ صهخىعاٍ الطىع الثالث(ل.م.ص):عىىان الخىىًٍ في اإلاىؾم ألاول :2017/2016صهخىعاٍ علم الاحخماع :جىظُم وعمل.
عىىان الخىىًٍ في اإلاىؾم الثاوي :2018/2017:صهخىعاٍ علم الاحخماع :جىظُم وعمل.

عىىان الخىىًٍ في اإلاىؾم الثالث :2019/2018 :صهخىعاٍ علم الاحخماع.
ؤلاهخاج العلمي و البُضاػىجي:
 مكاعهت في هخاب بعىىان :صعاؾاث في اإلاجخمع اإلاضوي. مكاعهت في هخاب بعىىان :زلافت اإلاىهجُت همماعؾت. مطبىعت بُضاػىحُت في ملُاؽ :علم الىفـ الاحخماعي للعمل. مطبىعت بُضاػىحُت في ملُاؽ:اللُاصة والاجهال اإلاإؾؿاحي. اليكاطاث البُضاػىحُت:ُ
 اإلالاًِـ اإلاض َعؾت:مؿخىي الخضعج
مضزل للخىظُم ؤلاصاعي
ؤلاخهاء الىنفي
الخىظُم الخضًث للمإؾؿت
ؤلاخهاء الاؾخضاللي الغٍاض ي1
ؤلاصاعة الجؼائغٍت الخضًثت
ؤلاخهاء الاؾخضاللي الغٍاض ي2
ؤلاخهاء الاحخماعي وبغمجُتspss
مىهجُت
ؤلاخهاء الخطبُلي
الخىهمت وأزالكُاث اإلاهىت
ؤلاخهاء الخطبُلي للعلىم الاحخماعُت
اإلاسضعاث واإلاجخمع
ئخهاء اؾخضاللي وعٍاض ي
علم الىفـ الاحخماعي للعمل
ملخلُاث -وعقاث-
اللُاصة والاجهال اإلاإؾؿاحي
مضزل ئلى الاكخهاص
صعاؾاث خىل ؾىؾُىلىحُا العمل في الجؼائغ

اللؼت اإلاخسههت-فغوؿُت
ألاعػىهىمُا
اإلاىهجُت
هظغٍاث الخىظُم ومكىالث العمل

مضاعؽ ومىاهج
/
مؿخىي ما بعض الخضعج
هظغٍاث الخىظُم الخضًثت
مكىالث العمل

 الخأطير البُضاػىجي: ؤلاقغاف و الخأطير:مؿخىي الخضعجئقغاف على مظهغاث اإلااؾتر
اؾم وللب الطالب
عىىان اإلاظهغة
عمل اإلاىاوبت اللُلُت للمغأة و ئوعياؾه على ألاصاء الىظُفي فضوي صبلت
صعاؾت مُضاهُت باإلاإؾؿت ؤلاؾدكفائُت اإلاسخهت في طب
اليؿاء وطب ألاطفال وحغاخت ألاطفال "كغكب عماع بً
عمغوؽ"
فاجً مدبىب
اللُاصة الدكاعهُت وصوعَا في الخطىٍغ الخىظُمي – صعاؾت
مُضاهُت بمسبر اإلاالُت،بىىن وئصاعة ألاعمال ،ولُت العلىم
الاكخهاصًت وعلىم الدؿُير بجامعت مدمض زًُغ بؿىغة
َضي قخىح
الخىىًٍ الجامعي وصوعٍ في الخدفيز هدى العمل اإلالاوالحي –
صعاؾت مُضاهُت بلؿم الدؿُير ،جسهو ملاوالجُت ،حامعت
مدمض زًُغ بؿىغة.
لُىضة بً عمغ
ألاؾالُب الخىىىلىحُت وصوعَا في الخطىٍغ الخىظُمي-
صعاؾت مُضاهُت ببلضًت مكىول-بؿىغة-
هغٍبع لُىضة
صوع الُلظت الاؾخيراجُجُت في ئصاعة الهغاع الخىظُمي-
صعاؾت مُضاهُت في حامعت مدمض زًُغ بؿىغة ،عماصة
ولُت العلىم الضكُلت وعلىم الطبُعت والخُاة.
آمال ػعوخي
ؤلاصاعة الالىتروهُت وصوعَا في ئعؾاء زلافت الخضمت -صعاؾت
مُضاهُت في الهىضوق الىطني للخأمُىاث الاحخماعُت للعمال
ألاحغاء – ملغ اإلاضًغٍت وؾط مضًىت بؿىغة-
ػاًضي آمال
اللُاصة الخدىٍلُت وصوعَا في جمىين العاملين  -صعاؾت
مُضاهُت في الهىضوق الىطني للخأمُىاث الاحخماعُت للعمال

جاعٍش اإلاىاككت
2020

2019

2019

2018
2017

2017

2017

ألاحغاء – ملغ اإلاضًغٍت وؾط مضًىت بؿىغة-
ؾاعة منهي
العضالت الخىظُمُت وصوعَا في جدلُم الغيا الىظُفي –
صعاؾت مُضاهُت بملغ بلضًت قخمت – بؿىغة-
ؾاعة مجاوي
الثلافت الخىظُمُت وصوعَا في الىالء الخىظُمي -صعاؾت
مُضاهُت باإلاإؾؿت ؤلاؾدكفائُت الضهخىع خىُم ؾعضان -
بؿىغة
وعصة عبضالًضوم
الخىافؼ وصوعَا في جدلُم الىالء الخىظُمي  -صعاؾت
مُضاهُت باإلاإؾؿت ؤلاؾدكفائُت الضهخىع خىُم ؾعضان -
بؿىغة
يؼىط العمل وعالكتها بااللتزام الخىظُمي -صعاؾت مُضاهُت ئلهام مىس ي
باإلاإؾؿت ؤلاؾدكفائُت الضهخىع خىُم ؾعضان  -بؿىغة
ؾمُت بلخيري
الهغاع الخىظُمي وعالكخه باالجهال ؤلاصاعي – صعاؾت
مُضاهُت بمطاخً الؼٍبان اللىطغة –بؿىغة-
كُم العمل في اإلالاولت الجؼائغٍت –صعاؾت مُضاهُت بملاولت إلاُاء عماعي
ألقؼال البىاء بمضًىت آعَـ.
جأطير  :مظهغاث اإلااؾتر
هجاة الفخني
الىالء الخىظُمي وعالكخه بجىصة الخُاة الىظُفُت
مغوي حؼلِؿت
الخمىين ؤلاصاعي وعالكخه باالؾخلغاع اإلانهي
ؾلىي هالجمت
اإلاؿإولُت الاحخماعُت واوعياؾها على ألاصاء الىظُفي
 ؤلاقغاف و الخأطير:مؿخىي ما بعض الخضعجئقغاف على أطغوخت صهخىعاٍ
اؾم وللب الطالب
عىىان ألاطغوخت
أزالكُاث العمل الىظُفي وصوعَا في بىاء الهىٍت الخىظُمُت ٌعلىب ؾالم
في ؤلاصاعة الجؼائغٍت -صعاؾت مُضاهُت ببلضًاث الىاصي
مدمض عبض الغؤوف
البيُت الخىظُمُت وصوعَا في حكىُل عالكاث الؿلطت في
بً الؿبع
اإلاإؾؿت الجؼائغٍت -صعاؾت هلضًت للؿلطت في البيُت
اإلاهىُت،حامعت الخاج لخًغ  -باجىت  -1همىطحا
جأطير  :أطغوخاث صهخىعاٍ العلىم
عبض الىخُض فغطاؽ
ؤلاصاعة الالىتروهُت وأزغَا على أصاء اإلاإؾؿاث العمىمُت
عبض الخم خامضي
ئصاعة الجىصة الكاملت وصوعَا في جفعُل هظام الصخت

2016
2016

2016

2016
2016
2015

2021
2021
2021

جاعٍش اإلاىاككت
2018
2021

الضفعت
2015
2016

والؿالمت اإلاهىُت-صعاؾت مُضاهُت بمإؾؿت نىاعت الىىابل
بؿىغة
جأطير  :أطغوخاث صهخىعاٍ (ل.م.ص)
ؤلاصاعة الالىتروهُت ومعىكاث اإلاماعؾت في اإلاإؾؿت
الجؼائغٍت
الخمىين الخىظُمي وصوعٍ في الخميز اإلاإؾؿاحي
صوع الظواء الاحخماعي في ئصاعة اإلاكىالث الخىظُمُت
ئؾتراجُجُت جىىًٍ اإلاىعص البكغي وصوعَا في حىصة زضماث
اإلاإؾؿت
 -اإلاىاككاث:

ؾامُت منزع

الضفعت
2016

ؾميرة مكغي
وعصة عبض الًضوم
بً عُاف أخؿً

2017
2018
2019

 مؿخىي الخضعج.مىاككاث :مظهغاث الماؾتر
الاؾم والللب
عىىان اإلاظهغة
آؾُا خامضي
صوع الخمىين ؤلاصاعي في الخللُل مً يؼىط العمل"
ئههاف قغٍط
الخدفيز وصوعٍ في جدلُم ألاصاء الىظُف -صعاؾت مُضاهُت
بمطاخً البرهت ػعٍبت الىاصي بؿىغة -
صوع الثلافت الخىظُمُت في جدلُم أَضاف اإلاإؾؿت الجؼائغٍت وؿغًٍ قيال

جاعٍش اإلاىاككت
2020
2020
2020

 -صعاؾت مُضاهُت باإلاإؾؿت العمىمُت ػٍىش ي مدمض

صوع العالكاث الؿىؾُىمهىُت في جدلُم الغيا الىظُفي
لضي العاملين – صعاؾت مُضاهُت في مإؾؿت ؾلُم خضاص
لخىظُب وجهضًغ الخمىع-
اللُاصة الخدىٍلُت وصوعَا في عملُت اجساط اللغاع – صعاؾت
مُضاهُت في الكغهت الىطىُت للىهغباء والؼاػ-ؾىهلؼاػ
بؿىغة-
الىفاءة الخىظُمُت وعالكتها بأصاء اإلاىاعص البكغٍت في
اإلاإؾؿت – صعاؾت مُضاهُت على ئطاعاث مضًغٍت الخضماث
الجامعُت حُجل-
أزغ اإلاؿإولُت الاحخماعُت على عملُت اجساط اللغاعاث
صعاؾت مُضاهُت بمضعٍت الخجاعة لىالًت بؿىغة-صوع الؿلىن اللُاصي في ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت

مىيرة قخير

2019

آؾُا عخال

2019

ؾهُلت حباع

2019

ئهغام عمغاوي

2018

فيروػ بكِىت

2018

 صعاؾت مُضاهُت في اإلاجلـ الكعبي البلضي لبلضًت جىىث-الاجهال ػير الغؾمي وصوعٍ في جدؿين أصاء العاملين-
صعاؾت مُضاهُت قغهت الخمىع والهىاعاث الؼعاعُت
والؼظائُت -طىللت-
واكع الخمىين ؤلاصاعي في ؤلاصاعة الجؼائغٍت
 صعاؾت مُضاهُت بمضعٍت التربُت لىالًت بؿىغة-صوع اإلاىار الخىظُمي في جدلُم ؤلابضاع ؤلاصاعي
 صعاؾت مُضاهُت بمإؾؿت الًمان الاحخماعي للعمالألاحغاء  CASNOSبؿىغة
عالكت الخؼُير الخىظُمي بالثلافت الخىظُمُت
صعاؾت مُضاهُت مإؾؿت كضًلت للمُاٍواكع جطبُم اصاعة الجىصة الكاملت في اإلاإؾؿت
الاكخهاصًت -مإؾؿت كضًلت للمُاٍ اإلاعضهُت همىطحا-
اللُم الخىظُمُت واوعياؾها على ملاومت الخؼُير الخىظُمي
 صعاؾت مُضاهُت بمإؾؿت اليؿُج والخجهيز بؿىغةTIFIBألازالكُاث اإلاهىُت وعالكتها ببىاء الهىٍت الخىظُمُت لضي
أؾاجظة حامعت مدمض زًُغ بؿىغة
 صعاؾت مُضاهُت بيلُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت-مهاصع اللىة الخىظُمُت هما ًضعهها اللاصة ؤلاصاعٍين
صعاؾت مُضاهُت بمإؾؿت هاخُت الكإون الاحخماعُت ؾىها
طغان بؿىغة
ألاهماط اللُاصًت وجأزيرَا على الىالء الخىظُمي
صعاؾت مُضاهُت بيلُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت
صوع الخىىىلىحُا في جفعُل وظُفت اإلاىاعص البكغٍت -صعاؾت
مُضاهُت بىوالت الهىضوق الىطني للخأمُىاث الاحخماعُت
للعمال ألاحغاء-
الخأمين وصوعٍ في الخىفل بدىاصر العمل صازل اإلاإؾؿت
الهىاعُت-صعاؾت اؾخىكافُت بمغهب اإلالح بلىطاًت بؿىغة
أزغ العالكاث الاحخماعُت للعمل في عملُت اجساط اللغاعاث
ؤلاصاعٍت -صعاؾت مُضاهُت بمإؾؿت نىاعت الىىابلENICAB
بؿىغة

أبىبىغ الهضًم بً
مىس ى

2017

ؾميرة مكغي

2017

عائض حبابغي

2017

عػقي كىحُل

2017

العغبي فلىؽ

2017

هىع الهضي كغون

2016

ابدؿام مكغي

2016

فاطىت بً عمغ

2016

هاصًت ؾلُم

2016

المُت جغوي

2016

ؾفُان أعجيري

2015

عماص الضًً بىمعغاف

2015

صوع اإلاىار الخىظُمي في عملُت اجساط اللغاع
صعاؾت مُضاهُت في ئصاعة ولُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت.
الالتزام الخىظُمي وعالكخه بخطبُم مباصئ الجىصة الكاملت -هىاعة مىمً
صعاؾت مُضاهُت بمإؾؿت هلاوؽ مهبراث -والًت باجىت-
 -مؿخىي ما بعض الخضعج :ماحؿخير

هىعة صعػام

مىاككاث :عؾائل اإلااحؿخير
الاؾم والللب
عىىان الغؾالت
ولُض عطُت
اللُاصة ؤلاصاعٍت وصوعَا في فعالُت الاجهال الخىظُمي
صعاؾت مُضاهُت بالجماعاث اإلادلُت بلُضة ؾطُفعبض اللاصع شخاب
صوع اللُم الخىظُمُت في الهغاع صازل اإلاإؾؿت
صعاؾت مُضاهُت بكغهت جىػَع الىهغباء والؼاػ زيكلت
مدمض معمغي
صوع الخؼُير الخىظُمي في حعؼٍؼ زلت الجمهىع الخاعجي
باإلاإؾؿت-صعاؾت على عُىت مً مغض ى مؿدكفى الهضاكت
لطب العُىن هىبا/الجؼائغ بىالًت الجلفت
آمال ؾعىص
الخمىين ؤلاصاعي وعالكخه بأَضاف اإلاإؾؿت-صعاؾت خالت
مإؾؿت الىىابل بؿىغة-
حجاج اإلاضاوي
اللُم الخىظُمُت وعالكتها باالؾخلغاع الىظُفي -صعاؾت
مُضاهُت على عُىت مً ئصاعَي حامعت عماع زلُجي باألػىاط
هىع الخىظُم اإلاعخمض في كطاع الخضماث الجامعُت وعالكخه علابي بىحمعت
بىىعُت الخضماث اإلالضمت للطلبت –صعاؾت مُضاهُت في
مضًغٍت الخضماث الجامعُت –باجىت بىعلال-
جلىٍم اإلاىاهج في ظل ؤلانالخاث التربىٍت في الجؼائغ:صعاؾت ملاجل لُلى
مُضاهُت مً وحهت هظغ أؾاجظة الخعلُم اإلاخىؾط
عبض الفخاح
أزغ العضالت الخىظُمُت على الهغاع بين العاملين في
الجماعاث اإلادلُت :صعاؾت مُضاهُت على عُىت مً مىظفي
بلضًت بؿىغة
آمال بىؾفط
الغكابت الخىظُمُت وصوعَا في جدؿين أصاء العمال
مإؾؿت الخؼف الهحي بجُجل أهمىطحا
 مؿخىي ما بعض الخضعج :صهخىعاٍاإلاعىكاث الخىظُمُت للملاوالجُت الؿُاخُت في

عٍم لىهِس ي

2015
2015

ؾىت اإلاىاككت
2015
2015
2015

2015
2015
2015

2016
2016

2016

2021

الجؼائغ:صعاؾت مُضاهُت للىواالث الؿُاخُت في مضًىت باجىت
الخسطُط الاؾتراجُجي وعالكخه بالخىمُت الاحخماعُت في
الجؼائغ -صعاؾت مُضاهُت بمإؾؿت نُضال أهمىطحا-
صوع اللُاصة ؤلاصاعٍت في جىمُت الثلافت الخىظُمُت لضي
العاملين في اإلاإؾؿت:صعاؾت مُضاهُت باإلاإؾؿت
ؤلاؾدكفائُت جُجاوي َضام بئر العاجغ
صوع اإلاؿإولُت الاحخماعُت للمإؾؿاث ؤلاؾدكفائُت في
الخىمُت اإلادلُت :مؿدكفى عالُا نالح أهمىطحا -جبؿت-
حماعاث الاهخماء وعالكتها بالفؿاص ؤلاصاعي -صعاؾت مُضاهُت
بلطاع الخضماث الجامعُت باجىت.
الخضعٍب وصوعٍ في جىمُت الغأؽ مال الفىغي باإلاإؾؿت
الجؼائغٍت -صعاؾت مُضاهُت بجامعت عباؽ لؼغوع زيكلت
عمل اإلاغأة وأزغٍ على الاؾخلغاع ألاؾغي باإلاجخمع الجؼائغي-
صعاؾت مُضاهُت ببلضًت الكمغة والًت باجىت-
اؾدثماع الىكف وعالكخه بالخىمُت الاحخماعُت
 صعاؾت مُضاهُت بمضًىت باجىت-جىُُف اؾخبُان اإلادخىي العمل لغوباع هغػان على البِئت
الجؼائغٍت
الخىىًٍ اإلانهي وعالكخه بالضوع الاحخماعي الجضًض للمغأة
اإلااهثت بالبِذ -صعاؾت مُضاهُت على عُىت مً اليؿاء
اإلاخىىهاث العامالث بمضًىت بؿىغة-
اللُم ؤلاصاعٍت والؿلىن الخىظُمي في ؤلاصاعة الجؼائغٍت
صعاؾت مُضاهُت بمإؾؿت اجهاالث الجؼائغ -اإلاإؾؿت
الىالئُت وعكلت
هفاًاث زغٍجي الخعلُم العالي الجؼائغي وفم مفهىم ئصاعة
الجىصة الكاملت :صعاؾت مُضاهُت على عُىت مً زغٍجي
الخعلُم العالي بمضًىت بغج بىعغٍغٍج
الخىظُم الاؾتراجُجي وجطىٍغ مماعؾاث اإلاىاعص البكغٍت
باإلاإؾؿت ؤلاصاعٍت

صاوصي فاطمت الؼَغاء

2021

هىعالضًً بىعاؽ

2020

هىال ػمالي

2020

عماص بىعوح

2018

مدمىص بىكطف

2018

لُلى ميان

2018

ػٍيب بىقغٍف

2017

هغٍمت خُىاوي

2017

هىع الهضي العىوي

2017

عبض الىَاب بلعباؽ

2016

ؾمُدت ًىوـ

2016

عؼٍؼ كىصة

2015

 الخأَُل الجامعي:اؾم وللب الطالب

الجامعت
باجىت
باجىت
بؿىغة
باجىت
ؾىُىضة
باجىت
بؿىغة

مىير نىالخُت
المُت بىبُضي
صلُلت زُيل
نباح بغاَمي
خىُمت وقىان
هىال ػػُىت
مدمض قابي
 -اليكاطاث العلمُت:

الؿىت
2015
2015
2015
2017
2017
2018
2020

 اإلالاالث:عىىان اإلالال

اإلاجلت أو اإلاإؾؿت

الجامعت

العضص الؿىت

الخىىىلىحُا الغكمُت وجىمُت الظواء
الاحخماعي لظوي الاخخُاحاث الخانت
في الخىظُم
هماطج البيُت الخىظُمُت عىض َنري
مُىتزبغغ
ؤلاصاعة العمىمُت في الجؼائغ
وئؾتراجُجُت جطبُم ؤلاصاعة الالىتروهُت
فيها
الؿلطت العالئلُت ،هدى بغاصٌؼم آزغ
لفهم الؿلطت الخىظُمُت
الخعلُم الالىترووي والجامعت
الافترايُت في الجؼائغ واكع وآفاق.
مؿخىي كُم اإلاىاطىت لضي الكباب

اإلاإؾؿت العلمُت للعلىم التربىٍت
والخىىىلىحُت والتربُت الخانت

/

01

2021

اإلاجلت الجؼائغٍت لؤلمً والخىمُت

باجىت1

01

2021

مجلت الباخث في العلىم ؤلاوؿاهُت
والاحخماعُت

وعكلت

01

2020

اإلاجلت الجؼائغٍت لؤلمً ؤلاوؿاوي

باجىت1

01

2020

اإلاإؾؿت العغبُت للتربُت والعلىم
وآلاصاب
مجلت اإلاجخمع والغٍايت

/

07

2019

الىاصي

01

2018

الهىٍت اإلاهىُت وأزالكُاث العمل في اإلاإؾؿت

مجلت علىم ؤلاوؿان واإلاجخمع

بؿىغة

28

2018

مجلت الخؼير الاحخماعي ،مسبر الخؼير بؿىغة
الاحخماعي والعالكاث العامت في
الجؼائغ،حامعت مدمض زًُغ
بؿىغة.

06

2018

ؤلاصاعة الالىتروهُت هخىحه معانغ لتركُت
ؤلاصاعة اإلاضعؾُت

الىاصي

23

2017

أزالكُاث العمل وئقيالُت اإلاماعؾت في مجلت الضعاؾاث والبدىر
الاحخماعُت
اإلاإؾؿت الجؼائغٍت.
صالالث كُاؽ اإلاخؼيراث البدثُت في
العلىم الاحخماعُت

مجلت العلىم ؤلاوؿاهُت

بؿىغة

46

2017

اإلاىاطىت:صالالث اإلاماعؾت في الىاكع
اإلاؼاعبي

مجلت العلىم الاحخماعُت

ألاػىاط

24

2017

مدمض أعهىن :عوٍت في مؿاعاث ألاوؿىت مجلت الخؼير الاحخماعي ،مسبر الخؼير بؿىغة
الاحخماعي والعالكاث العامت في
الجؼائغ،حامعت مدمض زًُغ
بؿىغة.

04

2017

الهىٍت الىطىُت بين بىاءاث الظاث
وهلل لضًاهاث في اإلاجخمع الجؼائغي

مجلت الؿغاج في التربُت وكًاًا
اإلاجخمع

الىاصي

02

2017

أزالكُاث مهىت الخضعَـ الجامعي بين
الترؾُش الظاحي والىظامي

مجلت الخؼير الاحخماعي ،مسبر الخؼير بؿىغة
الاحخماعي والعالكاث العامت في
الجؼائغ،حامعت مدمض زًُغ
بؿىغة.

01

2016

 اإلالخلُاث : اإلالخلُاث الضولُت: مإجمغ صولي خىل :جأَُل ألاشخام صوي ؤلاعاكت والخىمُت اإلاؿخضامت ،اإلاىعلض ًىمي 22و 23صٌؿمبر،2019بمغهؼ ألاػَغ للمإجمغاث،اللاَغة.
عىىان اإلاضازلت :صوع الخمىين الىفس ي لظوي ؤلاعاكت في جدلُم الفعالُت الخىظُمُت
 -مإجمغ صولي خىل :الخفىير الاؾتراجُجي واؾدكغاف اإلاؿخلبل -ألاهماط –اإلاماعؾاث -اإلاعىكاث، -

ًىمي  14 -13أهخىبغ  ،2019مً جىظُم حامعت جبؿت.
عىىان اإلاضازلت :ئؾتراجُجُت الخمىين ؤلاصاعي وصوعَا في جدلُم الخميز اإلاإؾؿاحي

 مإجمغ صولي خىل :الخعلُم الغكمي في الىطً العغبي..جدضًاث الخايغ وعؤي اإلاؿخلبل26/25،صٌؿمبر ، 2018مً جىظُم اإلاإؾؿت العغبُت للتربُت والعلىم لآلصاب.
عىىان اإلاضازلت :الخعلُم الالىترووي والجامعت الافترايُت في الجؼائغ واكع وآفاق.
 ملخلى صولي خىل :الظاَغة ؤلاعالمُت والاجهالُت في ظل البِئت الغكمُت ً،ىمي 23-22أهخىبغ،2018مً جىظُم كؿم العلىم ؤلاوؿاهُت ،ولُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت ،حامعت بؿىغة
عىىان اإلاضازلت :ؤلاصاعة الالىتروهُت وصوعَا في ججىٍض العالكاث العامت
 ملخلى صولي خىل :اإلاإؾؿت والخدىالث الاحخماعُت :الخدضًاث الاكخهاصًت وعَاهاث اإلاجخمعاإلادلي،أًام  11 -10 -9هىفمبر  ،2016اإلاعهض العالي للضعاؾاث الخطبُلُت في ؤلاوؿاهُاث بلفهت،
حامعت فلهت،جىوـ
عىىان اإلاضازلت :اإلاإؾؿت وئؾتراجُجُت ئصاعة الًؼىطاث :الًغوعة وؤلاهغاٍ
 -ملخلى صولي خىل  :هدى نُاػت هظغٍت عغبُت في مُضان العلىم الاحخماعُتً ،ىمي

 16-15هىفمبر

 ، 2016مً جىظُم حامعت الكهُض خمت لخًغ بالىاصي ،الجؼائغ.
عىىان اإلاضازلت:الؿىؾُىلىجي العغبي والخدغع اإلاىخظغ.
 ملخلى صولي خىل  :الضعاؾاث الؿىؾُىلىحُت في الجامعاث العغبُت في ظل الخؼير الاحخماعي فيالىطً العغبي-بين الىاكع واإلاأمىلً ،ىمي  14-13أفغٍل  ، 2015مً جىظُم مسبر الخؼير الاحخماعي
والعالكاث العامت بالجؼائغ ،ولُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت ،حامعت مدمض زًُغ بؿىغة.
عىىان اإلاضازلت :علُت الثباث في اإلاماعؾت البدثُت الؿىؾُىلىحُت:صعاؾت هلضًت.
 اإلالخلُاث الىطىُت: ملخلى وطني خىل  :ؾىؾُىلىحُا الخُاة الُىمُت في اإلاضًىت الجؼائغٍت 03 ،صٌؿمبر  ،2018جىظُممسبر الخؼير الاحخماعي والعالكاث العامت بالجؼائغ ،ولُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت  ،حامعت

مدمض زًُغ بؿىغة.
عىىان اإلاضازلت :الثلافت الخًغٍت للطلبت في الخغم الجامعي -صعاؾت مُضاهُت في حامعت مدمض
زًُغ بؿىغة
 -ملخلى وطني خىل  :اليكاط البضوي الغٍاض ي والؿمىت ،الثالزاء  17أفغٍل  ،2018جىظُم معهض

علىم وجلىُاث اليكاطاث البضهُت والغٍايُت ،حامعت مدمض زًُغ بؿىغة.
عىىان اإلاضازلتَ :ىؽ الؿمىت بين يغوعة الخعاٌل والعالج في مؿاع خُاة.

 ملخلى وطني خىل  :زلافت اإلاىاطىت في الجؼائغ :الىاكع والخأؾِـ 28-27 ،فُفغي  ،2018جىظُمولُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت ،كؿم علم الاحخماع ،حامعت الكهُض خمت لخًغ الىاصي.
عىىان اإلاضازلت :الخغهت الىكفُت وصوعَا في ػغؽ كُم اإلاىاطىت.
 ملخلى وطني خىل  :ؾىؾُىلىحُا الخُاة الُىمُت صازل اإلاضعؾت الجؼائغٍتً ،ىمي  15 -14هىفمبر.جىظُم مسبر الخؼير الاحخماعي والعالكاث العامت في الجؼائغ،ولُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت،
حامعت مدمض زًُغ بؿىغة.
عىىان اإلاضازلت:الؿلطت الخىظُمُت وَىٍت ؤلاطاع في واكع اإلاضعؾت الجؼائغٍت.
 ملخلى وطني خىل  :التربُت في عالم مخؼير -الغَاهاث والخدضًاثً ،-ىمي  30-29هىفمبر .2015جىظُمولُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت ،كؿم العلىم الاحخماعُت ،حامعت مدمض زًُغ بؿىغة.

عىىان اإلاضازلت:التربُت على اللُم بين الخأنُل والخؼيراث العاإلاُت.
 ألاًام الضعاؾُت: اإلاكاعواث: ًىم صعاس ي خىل :واكع ؤلاصاعة الالىتروهُت في اإلاإؾؿت الجؼائغٍت -الهعىباث والخدضًاثً ،-ىم 13ماعؽ  .2018جىظُم فغكت الخؼُير الخىظُمي ومكىالث العمل في الجؼائغ ،مسبر الخؼير الاحخماعي
والعالكاث العامت بالجؼائغ ،حامعت مدمض زًُغ بؿىغة.
عىىان اإلاضازلت:ؤلاصاعة الالىتروهُت ...اؾخمغاعٍت لإلصاعة الخللُضًت أم ججاوػ لها!؟
ً -ىم صعاس ي خىل :حىصة الخعلُم في الجؼائغ -واكع وآفاقً،-ىم

 13ماعؽ  ،2017ولُت العلىم

ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت ،حامعت الكهُض خمت لخًغ الىاصي.
عىىان اإلاضازلت:معىكاث جدلُم حىصة الخعلُم في الجامعت الجؼائغٍت في ظل مجخمع اإلاعغفت.
 ًىم صعاس ي خىل :البىاء الىظغي واإلاعغفي والبىاء اإلانهجي والخطبُلي إلاظهغة جسغج اإلااؾتر ،جىظُممسبر الضًىامُاث الاحخماعُت في ألاوعاؽ مع كؿم علم الاحخماع و الضًمؼغافُا ،حامعت الخاج
لخًغ ،باجىت-1
عىىان اإلاضازلت:الىظُفت العلمُت لفغيُت البدث الؿىؾُىلىجي
ً -ىم صعاس ي خىل :الغكابت على ألاعمال الىظُفُت -اإلاعاًير والىخائجً،-ىم

10فُفغي  ،2016جىظُم

فغكت الغكابت ؤلاصاعٍت في ظل الخؼُير الخىظُمي في اإلاجخمع الجؼائغي ،مسبر الخؼير الاحخماعي
والعالكاث العامت في الجؼائغ ،حامعت مدمض زًُغ بؿىغة.
عىىان اإلاضازلت :مماعؾت الغكابت في يىء َيراعهُت الخلؿُم ؤلاصاعي.

 ًىم صعاس ي خىل :ظاَغة الخضًً في الجؼائغ( هدى عؤٍت هلضًت جياملُت) ،جىظُم كؿم العلىمالاحخماعُت  ،بيلُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت ،حامعت مدمض زًُغ بؿىغة.
عىىان اإلاضازلت :مماعؾاث الخضًً في الجؼائغ( الىاكع واإلاعنى)
 ًىم صعاس ي خىل :الهغاع الخىظُمي في اإلاإؾؿت الجؼائغٍتً ،ىم  02صٌؿمبر  ،2015جىظُم كؿمالعلىم الاحخماعُت ،بيلُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت ،حامعت مدمض زًُغ بؿىغة.
عىىان اإلاضازلت :الهغاع الخىظُمي -الغوائؼ الؿببُت واإلاماعؾاث اللهغٍت.
ًىم صعاس ي خىل :زلافت اإلاىهجُت همماعؾتً ،ىم

 15صٌؿمبر ، 2014جىظُم كؿم علم الاحخماع

بجامعت اإلاؿُلتـ
عىىان اإلاضازلت :كغاءة في عملُت جبىٍب وجدلُل البُاهاث في العلىم الاحخماعُت ( همىطج افتراض ي).
 الخىظُماث:جىظُم ًىم صعاس ي أول بعىىان:
الغكابت على ألاعمال الىظُفُت – اإلاعاًير والىخائجً ،ىم  10فُفغي  2016في ئطاع فغكت بدث :الغكابت
ؤلاصاعٍت في ظل الخؼُير الخىظُمي الخابعت إلاسبر الخؼير الاحخماعي والعالكاث العامت في الجؼائغ.
جىظُم ًىم صعاس ي زاوي بعىىان:
واكع ؤلاصاعة الالىتروهُت في اإلاإؾؿت الجؼائغٍت -الهعىباث والخدضًاثً،ىم  2018/03/13في ئطاع
فغكت بدث :الخؼُير الخىظُمي ومكىالث العمل في الجؼائغ الخابعت إلاسبر الخؼير الاحخماعي والعالكاث
العامت في الجؼائغ .حامعت بؿىغة.
 الىعقاث الخىىٍيُت:جىظُم وعقت جىىٍيُت أولى بعىىان:
ا ألزطاء المنهجُت الكائعت في ئهجاػ أطغوخاث الضهخىعاًٌ ،ىم  2017/12/13في ئطاع الخيؿُم بينفغكت الخؼُير الخىظُمي ومكىالث العمل في الجؼائغ الخابعت إلاسبر الخؼير الاحخماعي والعالكاث
العامت في الجؼائغ وفغٍم جىىًٍ صهخىاعٍ علم الاحخماع :الخىظُم والعمل.
جىظُم وعقت جىىٍيُت زاهُت بعىىان:

أعمال الطلبت :بين الاهجاػ والخىحُهً ،ىم  2018/01/24في ئطاع الخيؿُم بين فغكت
الخؼُير الخىظُمي ومكىالث العمل في الجؼائغ الخابعت إلاسبر الخؼير الاحخماعي والعالكاث
العامت في الجؼائغ وفغٍم جىىًٍ صهخىاعٍ علم الاحخماع :الخىظُم والعمل.
جىظُم وعقت جىىٍيُت زالثت بعىىان:

اإلالال العلمي ومماعؾاث البىاءً ،ىم  2018/02/07في ئطاع الخيؿُم بين فغكت الخؼُير الخىظُمي
ومكىالث العمل في الجؼائغ الخابعت إلاسبر الخؼير الاحخماعي والعالكاث العامت في الجؼائغ وفغٍم
جىىًٍ صهخىاعٍ علم الاحخماع :الخىظُم والعمل.
جىظُم وعقت جىىٍيُت عابعت بعىىان:
ً ،Citation through the APA writing styleىم  2018/03/06في ئطاع الخيؿُم بين
فغكت الخؼُير الخىظُمي ومكىالث العمل في الجؼائغ الخابعت إلاسبر الخؼير الاحخماعي والعالكاث
العامت في الجؼائغ وفغٍم جىىًٍ صهخىاعٍ علم الاحخماع :الخىظُم والعمل.
العًىٍت في الهُئاث العلمُت:
العًىٍت في َُئاث البدث العلمي:
 عًى في الهُئت العلمُت إلاجلت الخؼير الاحخماعي. عًى في لجان مىاككت اإلااحؿخير 2015/2014و .2016/2015 عًى في لجان مىاككت الضهخىعاٍ مً  2014ئلى ًىمىا َظا. عًى في لجان مىاككت الخأَُل الجامعي مً  2014ئلى ًىمىا َظا. عًى في لجىت نُاػت ألاؾئلت والخصخُذ إلاؿابلت صهخىعاٍ الطىع الثالث.2015/2014 : عًى في لجىت نُاػت ألاؾئلت والخصخُذ إلاؿابلت صهخىعاٍ الطىع الثالث: 2017/2016و 2018/2017و2019 /2018و 2020/2019
 عًى اللجىت البُضاػىحُت إلااصة ول مً :ؤلاعالم آلالي و ؤلاخهاء الاؾخضاللي في كؿم العلىمالاحخماعُت.
العًىٍت في جيكُط اليكاطاث العلمُت:
 اإلالخلُاث: عًى في اللجىت العلمُت للملخلى الىطني اإلاىؾىم بـ ـ :ؾىؾُىلىحُا الخُاة الُىمُت صازل اإلاضعؾتالجؼائغٍت ،هىفمبر .2017
 عًى في اللجىت العلمُت للملخلى الىطني اإلاىؾىم بـ ـ :حؼير ألاصواع الىظُفُت في ألاؾغة الجؼائغٍتالجؼائغٍت ،صٌؿمبر .2016
 عًى في اللجىت العلمُت للملخلى الىطني اإلاىؾىم ب ـ :حغٍمت ازخطاف ألاطفال في الجؼائغ ،أفغٍل.2016

 عًى في اللجىت العلمُت للملخلى الضولي الثاوي اإلاىؾىم ب ـ :الضعاؾاث الؿىؾُىلىحُت فيالجامعاث العغبُت في ظل الخؼير الاحخماعي في الىطً العغبي -بين الىاكع واإلاأمىل ،-أفغٍل .2015

 ألاًام الضعاؾُت : عًى في اللجىت العلمُت للُىم الضعاس ي اإلاىؾىم بـ ـ  :الؿىؾُىلىحُا وؾىق العمل -الىاكعوآلافاق -أفغٍل .2018
 عًى في اللجىت العلمُت للُىم الضعاس ي اإلاىؾىم بـ ـ  :واكع ؤلاصاعة الالىتروهُت في اإلاإؾؿتالجؼائغٍت -الهعىباث والخدضًاث ،-ماعؽ .2018
 عًى في اللجىت العلمُت للُىم الضعاس ي اإلاىؾىم بـ ـ  :الغكابت على ألاعمال الىظُفُت – اإلاعاًيروالىخائج ،فُفغي .2016
 عًى في اللجىت الخىظُمُت للُىم الضعاس ي اإلاىؾىم بـ ـ  :الهضع التربىي لضي اإلاىنىمين احخماعُامً زالل مظاَغ :الاوسخاب ،الاؾدبعاص ،التهمِل و ؤلاكهاء ،أفغٍل .2016
 عًى في اللجىت الخىظُمُت للُىم الضعاس ي اإلاىؾىم بـ ـ  :الهغاع الخىظُمي في اإلاإؾؿتالجؼائغٍت.صٌؿمبر .2015
 الىعقاث الخىىٍيُت: رئيسة الورشة التكوينية ألاولى املوسومة ب ـ :ألاخطاء املنهجية الشائعة في انجاز أطغوخاثالضهخىعاٍ ،صٌؿمبر .2017
 -عئِؿت الىعقت الخىىٍيُت الثاهُت اإلاىؾىمت ب ـ :أعمال الطلبت بين الاهجاػ والخىحُه ،حاهفي.2018

 عئِؿت الىعقت الخىىٍيُت الثالثت اإلاىؾىمت ب ـ :اإلالال العلمي ومماعؾاث البىاء ،فُفغي .2018 -عئِؿت الىعقت الخىىٍيُت الغابعت اإلاىؾىمت ب ـ ،Citation through the APA writing style:

ماعؽ .2018
الخبرة والخلُُم العلمُين:
 -زبير في جدىُم اإلالاالث العلمُت الضولُت إلاجلت الخلُلت ،حامعت أصعاع.

 زبير في جدىُم اإلالاالث العلمُت الضولُت إلاجلت العلىم ؤلاوؿاهُت ،حامعت بؿىغة. زبير في جدىُم اإلالاالث العلمُت الضولُت إلاجلت علىم ؤلاوؿان واإلاجخمع ،ولُت العلىم ؤلاوؿاهُتوالاحخماعُت،حامعت بؿىغة.
 زبير في جدىُم اإلالاالث العلمُت للمجلت الجؼائغٍت لؤلمً ؤلاوؿاوي  ،حامعت باجىت1 زبير في جدىُم اإلالاالث العلمُت الىطىُت إلاجلت الخؼير الاحخماعي ،مسبر الخؼير الاحخماعيوالعالكاث العامت في الجائغ،حامعت بؿىغة.
 زبير في جدىُم مطبىعاث الضعوؽ البُضاػىحُت مً صازل وزاعج حامعت بؿىغة. -زبير في جدىُم ملفاث الخأَُل الجامعي.

