
 

 مخبر البحث: املجتمع الجزائري املعاصر

 "تقييم موضوعات البحثحول: " برنامج اليوم الدكتورالي

 1122جوان  21 األربعاء
  بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية املناقشاتبقاعة 

  املناقشاتالجلسة االفتتاحية: قاعة 
 البرنامج التوقيت

 مدير مخبر املجتمع الجزائري املعاصر الطاهر سعودد. أ.كلمة  سا08:44-سا08.54

 كلمة د. نصر الدين غراف عميد الكلية سا00:04-سا08:44

 بوجمعة كوسة د. افتتاحية:  كلمة سا00:54-سا00:04

شعبة علوم اجتماعية: علم االجتماع األولى: طلبة دكتوراه السنة   

 :علم االجتماع-شعبة علوم اجتماعيةالتكوين في الطور الثالث دكتوراه ل.م.د.  مسؤول لجنةإشراف 

 أ.د أنور مقراني

 بمجمع قاعات املناقشة 12علم اجتماع الثقافي. القاعة رقم  :اختصاص

 د.علي شبيطة مقرر الجلسة                     أ.د.ميلود سفاري : الجلسة: الدكتور رئيس 

 :التقييمأعضاء لجنة 

                                      ابراهيم يحياوي . د.-أ.د.نويصر بلقاسمالتأطير النظري: 

 فيالليد.سليمة  -التأطير املنهجي: 

 اسم ولقب املتدخل األطروحةعنوان  التوقيت

- ".األغنية االحتجاجّية في الجزائر سياقاتها الّسوسيوثقافّية وتمظهراتها " سا55:00-سا50:54

 .-مقاربة سوسيوثقافّية

 طالب الدكتوراه:   الشريف زبيش

 مدير البحث: د.  نور الدين كوسة

قافة املحلّية والوافدة" سا55:54-سا55:00
ّ
 طالب الدكتوراه:   موس ى سليماني ".األنماط الغذائّية في األسرة الجزائرّية بين الث

 مدير البحث: د. فروق يعلى

عبيالخطاب الّديني لدى الفرد " سا55:10-سا55:54
ّ
 طالب الدكتوراه:   فاتح طيايبة ".الجزائري بين الّدين الّرسمي والش

 مدير البحث: د.  حسان حامي

 مناقشة سا50:00-سا55:10

 اختتام أشغال اليوم الدراس ي الدكتورالي  سا50:54-سا50:00 

 

 بمجمع قاعات املناقشة 12علم اجتماع التربية القاعة رقم  :اختصاص

 د.أحمد عماد الدين خواني:  مقرر الجلسة                     أ.د.نوال حمادوشالدكتور: الجلسة: رئيس 

 :التقييمأعضاء لجنة 

 نوي الجمعي أ.د. - بوقشور د.محمد التأطير النظري: 

 د.نصر الدين كيرور -د.مريم بودوخة -التأطير املنهجي: 

 اسم ولقب املتدخل األطروحةعنوان  التوقيت



السياسات التعليمية والحراك االجتماعي من منظور الفاعلين التربويين في  سا00:10-سا00:54

 الجزائر.

 طالبة الدكتوراه:   نادية فدان

 مدير البحث: د. عبد الباقي عجيالت

االنقطاع عن الدراسة في الجزائر: مقاربة في سوسيولوجيا النوع  سا00:54-سا00:10

 االجتماعي

 اسطالبة الدكتوراه:   مريم ك

 مدير البحث: د. عبد الحليم مهورباشة

رهانات اإلصالحات  للمنظومة التربوية  في سياقات  األزمة االقتصادية :   سا50:00-سا0054

 الخطاب والواقع 

 طالب الدكتوراه:   العيد عطية

 مدير البحث: د.  صليحة بن سباع

 مناقشة سا50:54-سا50:00

 اختتام أشغال اليوم الدراس ي الدكتورالي  سا50:54-سا50:00 

  علم اجتماع االتصال والخدمة االجتماعية :اختصاص

 د.محمد غزالي:  مقرر الجلسة                     أ.د.فيروز زرارقةالجلسة: الدكتور: رئيس 

 :التقييمأعضاء لجنة 

            د.نصر الدين نواري -دعميش خليصة -التأطير النظري: 

 د.كنزة عيشور -د.فتيحة هارون-أ.د. بلخيري كمال -التأطير املنهجي: 

 اسم ولقب املتدخل األطروحةعنوان  التوقيت

 طالب الدكتوراه:   بدر الدين شاعة التغير القيمي والعمل االجتماعي التضامني في املجتمع الجزائري  سا55:00-سا50:54

 مدير البحث: د. محمد أمين قيرواني

 طالب الدكتوراه:   عيس ى شبلي الخطاب اإلعالمي وإعادة تشكيل الواقع االجتماعي سا55:54-سا55:00

 مدير البحث: د. دريس نوري

السياسة االجتماعية واالندماج االجتماعي للفئات الهشة في املجتمع  سا55:10-سا55:54

 الجزائري 

 طالبة الدكتوراه:   فوزية جالوجي

 البحث:د. العمري عيسات مدير

 مناقشة سا50:00-سا55:10

 اختتام أشغال اليوم الدراس ي الدكتورالي  سا50:54-سا50:00 

 علم اجتماع التنظيم والعمل :اختصاص

 د.زين الدين خرش ي:  مقرر الجلسة                    فلكاوي نجوى  د.الجلسة: رئيس 

 :التقييمأعضاء لجنة 

                    د.الرزقي كتاف -أ.د.أنور مقراني التأطير النظري: 

  -د.رفيق قروي-د.براهمية صونيةالتأطير املنهجي: 

 اسم ولقب املتدخل األطروحةعنوان  التوقيت

 طالبة الدكتوراه:    إيمان بن مرابط في الجزائر. عمال النظافة لدىلعمل االجتماعية لتمثالت ال سا00:10-سا00:54

 البحث: د.عبد الحليم جالل مدير

 نادية عطوي طالبة الدكتوراه:  بالجزائر الحضرية املناطق في النسائية العمالة محددات سا00:54-سا00:10

 مدير البحث: د.السعيد رشيدي

 عبد اإلله بن النيةطالب الدكتوراه:  املرأة الحرفية وتنمية املجتمع املحلي. سا50:00-سا0054

 البحث:د. ليليا بن صويلح مدير

 مناقشة سا50:54-سا50:00



 اختتام أشغال اليوم الدراس ي الدكتورالي  سا50:54-سا50:00 

(11الورشة الثانية )قاعة املناقشات   

    طلبة دكتوراه السنة الثانية والثالثة:

 :علم اجتماع التنظيم والعمل-اجتماعيةشعبة علوم التكوين في الطور الثالث دكتوراه ل.م.د.  مسؤول لجنةإشراف 

 د.بوجمعة كوسة

 علم اجتماع التنظيم والعمل :اختصاص

 د. عبد النور لعالم : مقرر الجلسة                   بوجمعة كوسة د. الجلسة:رئيس 

 :التقييمأعضاء لجنة 

                            -د.لولو نادية -: د. عادل عزاليالتأطير النظري 

 د. جميلة العلوي -د.فارس شاشة  -التأطير املنهجي: 

 اسم ولقب املتدخل األطروحةعنوان  التوقيت
 

-سا00:54

 سا00:10

 

 النوع االجتماعي وسوق العمل في الجزائر
 علي زحاف طالب الدكتوراه: 

 مدير البحث: أ.د نادية عيشور 

-سا00:10

 سا00:54

االجتماعي املؤسس لتمثالت العمل لدى الشباب في  املخيال

 املجتمع الجزائري 

 سهام غشامطالبة الدكتوراه: 

 مدير البحث: د.أحمد عماد الدين خيواني

-سا0054

 سا50:00

 

 املرأة الحرفية وتنمية املجتمع املحلي.

 أحمد شايش يطالب الدكتوراه: 

 مدير البحث:د.  كريمة فالحي

 رشيدي السعيدالبحث املساعد: د.  مدير

50:00-50:54 
براديغم العمل لدى النساء املنتخبات. بحث في األدوار 

 االجتماعية للوظيفة الجمعوية

 طالب الدكتوراه: عبد الرزاق بوقوث

 مدير البحث: د.عبد املالك باليلي

50:54-50:10 

 

االجتماعي للعمال املغتربين عن التجربة الصناعية في  املخيال

 املهجر. بحث في سوسيولوجيا املتقاعدين 

 طالب الدكتوراه: سحوت سفيان

 مدير البحث: د.رفيق قروي

50:10-50:54 

 

األصول التاريخية واإليديولوجية للرأسمال الوطني الخاص في 

 الجزائر

 طالب الدكتوراه: حمودي عولة

 البحث: د. عبد الرزاق أمقران مدير

50:54-55:00 
-املقاوالتية النسوية في الجزائر وإشكالية املجال االجتماعي

 االقتصادي

 طالب الدكتوراه: وسيم فنينش

 مدير البحث:  د. عبد الرزاق أمقران

55:00-55:54 
الديناميكية االجتماعية والتنظيمية للمقاوالتية الشبابية في   

 الجزائر

 طالبة الدكتوراه: حادة عمراوي 

 مدير البحث: د.رفيق قروي

55:54-55:10 

األبعاد الثقافية واإليديولوجية لإلنتاج السوسيولوجي في علم 

اجتماع التنظيم والعمل.حالة دراسات ما بعد التدرج في 

 الجامعات الجزائرية

 طالبة الدكتوراه: منال فناي

 مدير البحث: أ.د طاهر سعود

 مناقشة 55:10-50:00

 اختتام أشغال اليوم الدراس ي الدكتورالي 50:00-50:54



 


