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 ( CV)   السريَ الزاتًُ

 

 Nom et Prénom:   Radouane belkhiri سلىان بلخحري       الاظم واللٝب:

خ وم٣ان اإلاُالد: ّت 19/12/1983جاٍس  Date et Lieux de naissance:19/12/1983 Cheria الؽَش

  .Age: 36 ans ظىت. 36العً :  

  .Situation Familiale: Mariée (02 enfants) لىٙلحن. 02الحالت الّاةلُت: متزوج وأب  

مع٢ً  14ظ٢ً ِماسة ح  1576الّىىان الشخص ي: حي 

م   جبعت 95ٜس

Adresse Personnelle: cité 1576 log bloc H14/95 

Tébéssa. 

الم والاجفا٥  ١لُت الّلىم  -الّىىان اإلانهي: ٜعم ِلىم ؤلِا

ٞ  –ؤلاوعاهُت والاحخماُِت  حامّت الّشبي الخبس ي وٍش

 -الجضاةش -والًت جبعت  -12002ٜعىىُىت ؿ ب 

Adresse Professionnelle: Département sciences 

de l'information et la communication Faculté 

des sciences humaines et sociale université larbi 

Tebessi –Tébessa BP 12002.   

م الهاجٚ: الثابذ:  ٜم (. س 00213)  552.46.56.50ٜس

 (00213) 671825754الهاجٚ الىٝا٥:   

Numéro Tel fix: (00213)552.46.56.50 

Numéro Tel Port:(00213)671.82.57.54 

ذ ؤلال٢ترووي -  الشخص ي: البًر

dr.radouanebelkhiri@gmail.com /       

radouanebelkhiri@yahoo.com 

E-Mail Personnelle: 

dr.radouanebelkhiri@gmail.com /       

radouanebelkhiri@yahoo.com 

ذ ا                          إلانهي الشظمي :البًر

tebessa.dz-belkhiri.radouane@univ 

E-Mail Professionnelle: 

belkhiri.radouane@univ-tebessa.dz 

 اـل الاحخماعي :ـٙداث الخى 

Facebook (radouane belkhiri)                   

Twiter (DR-RADOUANE BELKHIRI) 

Instagram(dr.radouane_belkhiri)             

Viber (00213552465650) 

Imo (00213671825754)                              

WhatsApp(00213552465650) 

Pages réseaux sociaux:  

Facebook (radouane belkhiri)      

Twiter (DR-RADOUANE BELKHIRI) 

Instagram(dr.radouane_belkhiri)       

Viber (00213552465650) 

Imo (00213671825754)                              

WhatsApp(00213552465650) 

ُٙت: أظخار   ِلىم بٝعم  مدالش ٜعم )أ( الٌى

الم والا  .جبعت  -الّشبي الخبس ي  حامّت جفا٥ؤلِا

Fonction: Maitre de confersnce Classe ''A'' 

Département sciences de l'information et la 

communication. université larbi Tebessi –

Tébessa 

الم واإلاجخمْ  Directeur de Laboratoire de recherche en مذًش مخبر البدث في دساظاث ؤلِا

études des médias et  de la société.  

ش سةِغ  والبدىر للذساظاث الذولُت الشظالت مجلت جدٍش

 الاوعاهُت

Editeur en chef de revue elryssala 

Internationale des études et les recherches 

humaines.  
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 عمًّا املتخصن والشّادات العمىًُ املؤِالت

 املهؤسسة املاحنة هؤل اسه الشهادة/ امل السنة

ت الىّمان بً بؽحر  ّلىم ئوعاهُتالو في آلاداب  ؼهادة الب٣الىسٍا 2003 – 2002 ّت زاهٍى   -الؽَش

 ِىابت -باجي مخخاس  حامّت جفا٥ جخفق ظميي بفشي الاِالم وفي ؤلا  ؼهادة اللِعاوغ 2007 -2006

ىن ووظاةل الا في ؼهادة اإلااحعخحر  2008-2010  جفا٥ الجذًذةالعِىما والخلٍٙض

٢ُت دساظت جدلُلُت ظُمُىلىحُت  ''ـىسة اإلاعلم في العِىما ألامٍش

 لُٙلمي الخاةً واإلام٣لت''.

 3حامّت الجضاةش

الم ِلىم في د٠خىساه ؼهادة    2014حىان  22  .حذا مؽٗش بخٝذًش والاجفا٥ ؤلِا

دساظت جدلُلُت –الذالالث العُمُاةُت للفىسة العِىماةُت 

٢ُت'' ظُمُىلىحُت لفىسة  الّشب واإلاعلمحن في العِىما ألامٍش

 ِىابت -باجي مخخاس  حامّت

مبر 11 الم والاجفا٥ 2015  ه٘ى  جبعت-حامّت الّشبي الخبس ي  ؼهادة الخأهُل  الجاميي في ِلىم ؤلِا

 

 املًٍُّ املىاسسات

 املهؤسسة الصفة السنة

ذ ب٣لُت آلاداب واللٕاث والّلىم ؤلا    2010 - 2009 وعاهُت أظخار مٜإ

 والّلىم الاحخماُِت

 جبعت-حامّت الّشبي الخبس ي 

 جبعت-حامّت الّشبي الخبس ي  بٝعم الّلىم ؤلاوعاهُتٜعم '' ب '' متربق    أظخار معاِذ 2011-2010

١لُت آلاداب واللٕاث و  الّلىم ؤلاوعاهُت و  بٝعم الّلىم ؤلاوعاهُتأظخار معاِذ '' أ''      2011-2013

 -مّت جبعتحا -الاحخماُِت 

 م٣لٚ بالذساظاث هاةب سةِغ ٜعم الّلىم ؤلاوعاهُت 2012 -2011

 واإلاعاةل اإلاشجبىت بالىلبت

١لُت آلاداب واللٕاث و  الّلىم ؤلاوعاهُت و 

 -حامّت جبعت -الاحخماُِت 

هاةب سةِغ ٜعم الّلىم ؤلاوعاهُت  م٣لٚ بما بّذ الخذسج    2012-2013

 والبدث الّلمي 

 –وعاهُت والاحخماُِت ١لُت  الّلىم ؤلا

 -جبعت

هاةب ِمُذ ال٣لُت م٣لٚ بما بّذ الخذسج والبدث الّلمي   2014دٌعمبر  22

 والّالٜاث الخاسحُت والخّاون 

 –١لُت  الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت 

 -جبعت
 

 العمىًُ الٍشاطات

 مهؤسسة العضوية الصفة السنة

 م والاجفا٥الجمُّت العّىدًت لئلِال  ِمى ئلى الُىم 2012

ت بدث( 10/10/2018ئلى   - 2012  مخبر الذساظاث ألادبُت وؤلاوعاهُت ِمى )سةِغ ٜ٘ش

م الدعلعل  " تمجلت " دساظاث في الىٙىل ِمى اللجىت الّلمُت ئلى ٔاًت الُىم -2012  ٜس

ُت الىوىُت الهُئت ِمى ئلى ٔاًت الُىم -2013 ش الصحت لتٜر  .البدث وجىٍى

ذ  الىوني لحٝٛى  الىٙل. ِمى ىمئلى ٔاًت الُ -2014  اإلاـش

 -جبعت –١لُت  الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت  ِمى اإلاجلغ الّلمي ئلى ٔاًت الُىم 2014

ِمى اللجىت الخىٍُمُت للملخٝى الذولي  2013أ٠خىبش 

ُٙي''.  أخالُٜاث الّمل الٌى

 -جبعت –١لُت  الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت 

مبر  جىت الخىٍُمُت للملخٝى ِمى الل 2011ه٘ى

ً الجاميي  الىوني خى٥ مىاهج الخ٢ٍى

 في ِلىم اإلا٢خباث واإلاّلىماث.

 -١لُت آلاداب واللٕاث و  الّلىم ؤلاوعاهُت و الاحخماُِت 

 -حامّت جبعت
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ِمى اللجىت الخىٍُمُت للملخٝى الذولي  2014أ٠خىبش 

ت والذًً واإلاجخمْ اإلاذوي''.  '' الهٍى

 -جبعت –ُت والاحخماُِت ١لُت  الّلىم ؤلاوعاه

الم  سةِغ اإلالخٝى الىوني م2013ماي  ''وظاةل ؤلِا

 وألاظشة ...وجدذًاث الّفش ''

 -جبعت –١لُت  الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت 

  

 المػات واملّاسات الشخصًُ

 الذوسات التذسيبًُ املشاسك فًّا:

 عمًّا احلصىصسٍُ  املؤسسُ املاحنُ عٍىاُ الشّادَ عٍىاُ ووىضىع الذوسَ

الدولية لقيادة الرخصة 
 ICDL-Bالحاسوب

األساسية لقيادة المهارات 
 الحاسوب

أكاديمية الممكة رانيا لتدريب 
 Specto األردن –المعممين 

 م0202

تكنولوجيا التعميم: مبادئ ،  تكنولوجيا التعميم
 استراتيجيات، تطبيقات

أكاديمية الممكة رانيا لتدريب 
 األردن -المعممين 

 م0202

أساسيات ومهارات 
 التكنولوجيا األساسية

مبادئ تكنولوجية ووسائل تواصل 
 مهنية

أكاديمية الممكة رانيا لتدريب 
 ألردنا -المعممين

 م0202

تطبيقات تكنولوجيا 
 التعميم

أكاديمية الممكة رانيا لتدريب  نماذج وتطبيقات تكنولوجيا التعميم 
 األردن -المعممين

 م0202

أساسيات ومهارات 
 التكنولوجيا األساسية

 تكنولوجيا في متقدمة مهارات
 التعميم

أكاديمية الممكة رانيا لتدريب 
 األردن -المعممين

 م0202

النظرية  األسس
 والفمسفية لمبحث العممي

 م0202 جامعة عمان العربية مبادئ البحث العممي

المهارات األساسية 
 لمتواصل المهني

أكاديمية الممكة رانيا لتدريب  مهارات االتصال
 األردن -المعممين

 م0202

أكاديمية الممكة رانيا لتدريب  مهارات العمل الجماعي العمل الجماعي 
 ردناأل  -المعممين

 م0202

تطبيقات التقييم 
 االلكتروني

أكاديمية الممكة رانيا لتدريب  التعمم والتقييم والتفاعل الرقمي
 األردن -المعممين

 م0202

 م0202 جامعة عجمان بحوث اإلعالم التفاعمي اإلعالم التفاعمي
شبكة إعالميون من أجل  الصحافة االستقصائية عمى درب الحقيقة

 بيةصحافة استقصائية عر 
 م0202

أكاديمية الممكة رانيا لتدريب  إدارة المنتجات  االلكترونية المنتجات الرقمية
 األردن -المعممين

 م0202 

إدارة  –التسويق االلكتروني  التسويق االلكتروني
 الحمالت الرقمية المدفوعة

أكاديمية الممكة رانيا لتدريب 
 األردن -المعممين

 م0202

أكاديمية الممكة رانيا لتدريب  الرقمي التحميل التحميل الرقمي
 األردن -المعممين

 م0202

 م0202أكاديمية الممكة رانيا لتدريب  تحسين محركات البحث تحسين المواقع وتهيئتها
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 األردن -المعممين

أكاديمية الممكة رانيا لتدريب  تسويق المشاريع الناشئة تسويق المشاريع الناشئة
 األردن -المعممين

 م0202

 // // المغة األم لمغة العربيةا
 مBRITISH COUNCIL 0202من  20المستوى   المغة االنجميزية
 مBRITISH COUNCIL 0202من  20المستوى   المغة االنجميزية
 مBRITISH COUNCIL 0202من  20المستوى   المغة االنجميزية
 مINSITITU FRANÇAIS- 0202 20المستوى   المغة الفرنسية

 SOECTOمؤسسة   الدولية لقيادة الحاسوبالرخصة  اإلعالم اآللي والشبكات

measuring - ICT skils 

 م0202
 

 واألحباث املذاخالت العمىًُ واملمتكًات 

 املمتكًات الذولًُ

 اهليئة املنظنة/ التاريخ عنوان املذاخلة نوع امللتقى

ألابّاد  -اجفا٥ الفىسة اإلالخٝى الذولي 

 والخدذًاث

٣ي  الم ألامٍش  –ـىسة الّشبي واإلاعلم في ؤلِا

٢ُت همىرحا  -العِىما ألامٍش

  .اإلاذًت-ًخي ٘اسط حامّت الذ٠خىس 

 الجضاةش .2009ماي .10.09

شة للذساظاث  الجاةضة الذولُت إلاش٠ض الجٍض

 ٜىش -الذوخت–

الم والاجفا٥  اظخخذاماث أظاجزة ِلىم ؤلِا

شة و ؤلاؼباِاث  ت لٝىاة الجٍض للبرامج ؤلاخباٍس

اإلاخدٝٝت، دساظت مُذاهُت  بجامّاث الؽٛش 

 الجضاةشي.

ظِغ دوسة  الز٠شي الخامعت ِؽش لخأ

مبر  شة ه٘ى  2011ٜىاة الجٍض

اإلاإجمش الثاوي والّؽشون لالجداد الّشبي 

 للم٢خباث واإلاّلىماث

الىظاةي ؤلال٢تروهُت ودوسها في خَٙ 

المُت ''دساظت خالت  أسؼُٚ اإلاإظعاث ؤلِا

ىن الجضاةشي.  للمإظعت الىوىُت للخلٍٙض

 .2011دٌعمبر  18/21بالعىدان ، 

لبدىر اإلاإجمش الذولي ألاو٥ إلاش٠ض ا

 والاظدؽاساث الاحخماُِت ) لىذن(

الم وظاةل ِبر ؤلاظالم ؼُىىت  الٕشبُت، ؤلِا

 .ظُمُىلىحُت جدلُلُت دساظت

 حامّت لىذن 2012ماًى  28/29/30) 

اإلاإجمش الذولي الخامغ إلاىٍمت الخأهُل 

 -ؤلاٜلُم الّشبي –الذولي 

هدى جُّٙل اظخخذام الخ٢ىىلىحُاث 

دساظت بمش٠ض  -الحذًثت لذي اإلاّاٜحن خش٠ُا

ت للمّاٜحن    -ب٣اٍس

ظبخمبر 27-26-25-24) -ٜىش –الذوخت 

 م(2012

اإلاىخذي العىىي العادط للجمُّت 

 العّىدًت لئلِالم والاجفا٥

اظخخذام الؽباب الجضاةشي إلاىخذًاث 

الذسدؼت الال٢تروهُت مً خال٥ ٘اٌعبىٟ و 

 ؤلاؼباِاث اإلاخدٝٝت.

اك –حامّت اإلال٤ ظّىد  اإلامل٢ت  -الٍش

دٌعمبر  02/03/04الّشبُت العّىدًت، 

 م2012

الم  اإلالخٝى الذولي الثالث لٝعم ؤلِا

 والاجفا٥

ئؼ٣االث جىبُٞ مٝاسبت الخدلُل 

الم  العُمُىلىجي في دساظاث ِلىم ؤلِا

 والاجفا٥.

حامّت ِبذ الحمُذ بً بادٌغ 

 م2013ماسط  12و 11معخٕاهم،  أًام 

لىاْٜ ا –اإلالخٝى الذولي   ''حّلُمُت اإلاىاد 

 وألا٘اٛ ''

الاؼ٣االث اإلاىهجُت والخىبُُٝت في حّلُم 

ت  ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث في الجامّاث الجضاةٍش

 -حامّت جبعت أهمىرحا –

 10حامّت جبعت دولت الجضاةش ، ًىمي 

ل  11و  م2013أٍ٘ش

ىن والخُٕحر  اإلالخٝى الذولي خى٥: الخلٍٙض

 الاحخماعي

ىهُت وجأزحراتها في خُا ة الفىسة الخلٍٙض

 ألاوٙا٥ وزٝا٘تهم.

 –حامّت الذ٠خىس ًخي ٘اسط باإلاذًت 

ل  30و 29أًام :  -الجضاةش  م2013أٍ٘ش
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اإلاإجمش الّشبي التر١ي الثالث للّلىم 

 الاحخماُِت، بالخّاون مْ حامّت الٝاهشة

الم بُّىن  والّشب اإلاعلمىن  ٣ي ؤلِا  02/03/04أًام :  -جش٠ُا –ئظىىبى٥  .ألامٍش

 م2013ماي 

لذولي للّلىم الاحخماُِت '' اإلالخٝى ا

ُٙي''  أخالُٜاث الّمل الٌى

ألاخالُٜاث اإلاهىُت للّاملحن باإلاإظعاث 

ت  المُت الجضاةٍش  -ئراِت جبعت أهمىرحا –ؤلِا

 –١لُت الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت 

أ٠خىبش  29و 28ًىمي  –حامّت جبعت 

 م2013
 

 الىطًٍُ املمتكًات

 يئة املنظنة/ التاريخاهل عنوان املذاخلة نوع امللتقى

ت  الىوني اإلالخٝى خى٥ ئداسة اإلاىاسد البؽٍش

 في مإظعاث البدث والخىزُٞ اإلا٢خبي

ض الخم٢حن  ت في حٍّض دوس ئداسة اإلاىاسد البؽٍش

ُٙي وؤلاداسة بالثٝت في اإلاإظعاث  الٌى

 الاٜخفادًت.

ماي   12و 11، حامّت مىخىسي ٜعىىُىت

2011 

ت للفىسة ىسةاإلالخٝى الىوني خى٥ زٝا٘ت الف اإلاذًت -٘اسطحامّت الذ٠خىس ًخي  اإلاذاخل الخأزحًر

 .2010.ماي 10.09

اإلالخٝى الىوني خى٥: اإلاّلىماث الّلمُت 

ت  والخٝىُت في الجامّت الجضاةٍش

ُٚ اإلاّلىماث الذوس الاظتراجُجي  لخٌى

 .الّلمُت و الخٝىُت في ئداسة ألاصماث''

حامّت مىخىسي 

 .2010.دٌعمبر 14.13ٜعىىُىت،

اإلاإظعاث  اإلالخٝى الىوني خى٥:

المُت في ِفش الّىإلات  ؤلِا

ججلُاث ـىسة الّشب واإلاعلمحن في وظاةل 

الم الٕشبُت '' دساظت جدلُلُت في العِىما  ؤلِا

٢ُت همىرحا''.  ألامٍش

 ، بذاس الثٝا٘ت ِىابت2011، ماي 15،14

واْٜ ٜىاُ  اإلالخٝى الىوني خى٥:

 اإلاّلىماث في الجضاةش

ٜىاُ اإلاّلىماث في الجضاةش حشخُق واْٜ 

 ِلى لىء اإلاىحىداث واإلاجهىداث''

 حامّت مىخىسي ٜعىىُىت

 م.2011حاهٙي  13

مىاهج الخ٢ىًٍ  اإلالخٝى الىوني خى٥:

الجاميي في ِلىم اإلا٢خباث واإلاّلىماث 

ش بحن  مّىُاث الىاْٜ  وومىخاث الخىٍى

ً الجاميي مٙاهُم ِامت ) ألاظغ،  الخ٢ٍى

 والّىاةٞ(. اإلاخىلباث، ألاهذاٗ،

مبر  14/15حامّت جبعت،   م2011ه٘ى

الم في   اإلالخٝى الىوني خى٥: وظاةل ؤلِا

 ٌل اإلاجخمْ اإلاّلىماحي

الم الجذًذ مشخلت حذًذة مً الخىا٘غ  ؤلِا

 بحن جىظْ الاظخخذام وججعُذ اإلافىلح.

أوث   20، حامّت 2011دٌعمبر  13/14

 بع٢ُ٢ذة 1955

مىاهج البدث  اإلالخٝى الىوني خى٥:

 الّلمي  في الّلىم الاحخماُِت

ُٝت التي جىاحه الباخث في  الفّىباث الامبًر

جىبُٞ مىهج الخدلُل العُمُىلىجي في 

الم والاجفا٥.  دساظاث ِلىم ؤلِا

، حامّت ظّذ 2011دٌعمبر  07/08

 دخلب، البلُذة

 الخ٢خالث اإلالخٝى الىوني خى٥ 

 الىزاةُٝت اإلاإظعاث في اإلاّلىماجُت

ت  الجضاةٍش

 في اإلاؽاس٠ت جُّٙل في الخاسجي جفا٥الا دوس 

ْ  .الحذًثت اإلا٢خبُت الخ٢خالث مؽاَس

 مىخىسي حامّت

 .2011.دٌعمبر 10/11ٜعىىُىت،

معخٝبل ال٢خاب  اإلالخٝى الىوني خى٥:

اإلاىبُى واإلا٢خبت أمام ج٢ىىلىحُاث 

الم والاجفا٥ الحذًثت  ؤلِا

مُت ''  اإلا٢خبت الخٝلُذًت وجدذًاث اإلا٢خبت الٜش

 ي أم اظدباٛ لؤلخذار''.مىلب واٜي

داس الثٝا٘ت أم  ،2011/دٌعمبر13/14/15

 البىاقي

الم اإلاىظىم  اإلالخٝى الىوني  الثاوي في ؤلِا

الم الجذًذ اإلاٙاهُم والخجلُاث  بـ: " ؤلِا

ُٝت لئلِالم الجذًذ:  ؤلام٣اهاث الدعٍى

 الٙشؿ البذًلت.

 09/10أوث ظ٢ُ٢ذة أًام  20حامّت 

ل   م2013أٍ٘ش

وني ألاو٥ لئلِالم والاجفا٥ '' اإلالخٝى الى 

الم وألاظشة وجدذًاث الّفش' وظاةل  ؤلِا

ت في ٌل الخذ٘ٞ ؤلاِالمي...  ألاظشة الجضاةٍش

الت واإلاّاـشة.  بحن ألـا

 م2013ماي  05/06حامّت جبعت، أًام  

اإلالخٝى الىوني ألاو٥ لئلِالم والاجفا٥ '' 

الم وألاظشة وجدذًاث الّفش'  وظاةل ؤلِا

٢ُت ِلى ظلى٠ُاث أزش مؽاهذة  ألا٘الم ألامٍش

ُم الؽباب الجضاةشي دساظت جدلُلُت  ٜو

 لُّىت مً ألا٘الم العِىماةُت.

 م2013ماي  05/06حامّت جبعت، أًام  
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المي والثٝافي إلخُاء ر٠شي  اإلالخٝى ؤلِا

ؼهُذ الىاحب الصحٙي الىُب 

ُٚ  .بىج٘ش

الم الجىاسي  والاهجاصاث '' واْٜ  ؤلِا

 .وسهاهاث''

 2014ماسط  18بعت ًىم بجامّت ج

 

 العمىٌ الٍشش

 اجملالت الذولًُ

 السنة اسه  اجمللة عنوان املقالة

الخىاب العِىماتي وئؼ٣االث الخلٝي والخأزحر دساظت في ألابّاد الذاللُت 

٢ُت  لفىسة اإلاعلمحن في العِىما ألامٍش

مجلت  اإلاعخٝبل الّشبي جفذس 

ًِ مش٠ض دساظاث الىخذة 

 الّشبُت

م  ، 407ِذد ٜس

ًىاًش )١اهىن الثاوي( 

 م.2013

الخىاب العِىماتي :ئؼ٣االث الخلٝي والخأزحر، دساظت في ألابّاد الذاللُت 

٢ُت.  لفىسة اإلاعلمحن والّشب في العِىما ألامٍش

مجلت  حامّت  ابً سؼذ في 

 هىلىذا

ل  09الّذد  أٍ٘ش

2013 

 

 اجملالت الىطًٍُ

 السنة اسه  اجمللة عنوان املقالة

اإلاشتي وحمالُت اإلا٣ان:دساظت في ألابّاد الُٝمُت للفىسة  الخىاب

 العِىماةُت

مجلت الح٢مت ًِ داس ٠ىىص 

 الح٢مت

م   10الّذد ٜس

 .2012حىان 

ماي  03الّذد  مجلت أًٝىهاث ًِ سابىت ظُما ظُمُاةُاث الُٝمت  ٜشاءة هٝذًت في حمالُت الخىاب العِىماتي

2012. 

٢ُت، دساظت جدلُلُت ججلُاث ـىسة اإلاعلم  في  وظاةل  الم ألامٍش ؤلِا

 ظُمُىلىحُت لُّىت مً ألا٘الم العِىماةُت،

مجلت  الّلىم ؤلاوعاهُت ، ١لُت  

الّلىم ؤلاوعاهُت والحماسة 

 ؤلاظالمُت، حامّت وهشان

، حاهٙي 01الّذد 

2012. 

ؤلاوعاهُت ، ١لُت   مجلت  الّلىم ظُمُاةُت الخىاب اإلاشتي دساظت في ألابّاد الذاللُت للفىسة العِىماةُت،

الّلىم ؤلاوعاهُت والحماسة 

 ؤلاظالمُت، حامّت وهشان

حىان  2/3الّذد 

 .2012/دٌعمبر 

دوس مجالث ألاوٙا٥ الّشبُت في بىاء شخفُت الىٙل بحن جىظْ الاظخخذام 

ت'' دساظت جدلُلُت إلاممىن مجلت الّشبي الفٕحر''  ... وججعُذ الهٍى

مجلت دساظاث في الىٙىلت 

مش٠ض البفحرة جفذس ًِ 

للبدىر والاظدؽاساث 

 والخذماث الخّلُمُت

م    03الّذد ٜس

 2013حىان 

مجلت الّلىم الاحخماُِت  ئؼ٣االث الخلٝي والخأزحر ' دساظت في ألابّاد الذاللُت للفىسة العِىماةُت.

وؤلاوعاهُت جفذس ًِ ١لُت 

الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت 

 حامّت جبعت

م   07الّذد ٜس

 .2014حاهٙي 
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 الكتب واملطبىعات

 الكتب واملؤلفات

 سنة النشز دار النشز عنوان الكتاب

ت ...  ظُمُىلىحُا الفىسة بحن الىٍٍش

 والخىبُٞ

 2012 ًِ داس ٜشوبت لليؽش  والخىصَْ الجضاةش

٢ُت  2012 داس ِشاط لليؽش والخىصَْ الجضاةش  ـىسة اإلاعلم في العِىما ألامٍش

 2013 داس حعىس لليؽش والخىصَْ الجضاةش ّالٜاث الّامتمذخل لالجفا٥ وال

ىاِت  الم  وحؽ٢ُل الشأي الّام ـو ؤلِا

 الُٝم

مش٠ض دساظاث الىخذة الّشبُت، ظلعلت ٠خب 

م   69اإلاعخٝبل الّشبي حضء  ٜس

مبر   .2013ه٘ى

 

 اإلششاف والتذسيس

 تصاهس يف عمىً اإلعالً واالاإلششاف عمِ سسآن التخشج لًٍن شّادَ المًساٌ

 اتصاه وعالقات عاوُ : ختصص

 السنة الصفة  عنوان املذكزة املستوى

دساظت مُذاهُت بمفىْ الاظمىذ  -الاجفا٥ الذاخلي في اإلاإظعاث الفىاُِت لِعاوغ

 -جبعت

ا ومٝشسا   2011 مؽ٘ش

ُٝت للمإظعت الخذماجُت   لِعاوغ  -الاجفا٥ الخاسجي ودوسه في جُّٙل الّملُت الدعٍى

 .هُت بمإظعت اجفاالث مىبُلِغ الجضاةشدساظت مُذا

ا ومٝشسا   2011 مؽ٘ش

ىجِب  وجأزحره ِلى الجمهىس  لِعاوغ دساظت جدلُلُت اظخىالُِت  -اظخخذام اللٔى

 .للىٔىجِب إلاإظعت مىبُلِغ

ا ومٝشسا   2011 مؽ٘ش

ت في التروٍج للمىخىج  لِعاوغ ا و   .دساظت جدلُلُت لىمماث هجمت-دوس الىمماث الاؼهاٍس  2011 مٝشسامؽ٘ش

دساظت مُذاهُت -الاجفا٥ الشخص ي ودوسه في مإظعاث اإلاجخمْ اإلاذوي لِعاوغ

 .بجمُّت أهِغ لذ العُذا

ا ومٝشسا   2011 مؽ٘ش

دساظت مُذاهُت بمإظعت  -الٝاةم بالّالٜاث الّامت في اإلاإظعاث الخذماجُت  لِعاوغ

 .هجمت

ا ومٝشسا   2011 مؽ٘ش

دساظت  –٢ُت ِلى ظلى٠ُاث الؽباب الجضاةشي أزش مؽاهذة ألا٘الم ألامٍش لِعاوغ

 مُذاهُت ِلى ُِىت مً الىلبت الجامُّحن بجامّت جبعت

ا ومٝشسا   2011 مؽ٘ش

ت   لِعاوغ المُت الجضاةٍش دساظت مُذاهُت  -واْٜ الّالٜاث الّامت في اإلاإظعاث ؤلِا

ت   –باراِت جبعت الجهٍى

ا ومٝشسا   2011 مؽ٘ش

بىسجاج مفىس   (.اإلاــشأة اإلادعىلت في  لِعاوغ ا ومٝشسا  الجضاةش الىاْٜ واإلاأمى٥  )   ٍس  2011 مؽ٘ش
   

 اإلششاف عمِ وزكشات  التخشج لًٍن شّادَ املاسرت  )اتصاه يف التٍظًىات (.

 السنة الصفة  عنوان املذكزة املستوى

دساظت  -ظُمُىلىحُا الاجفا٥ الاٜىاعي لؽّاس اإلاإظعت الخذماجُت  ماظتر

 -ىلىحُت لؽّاسي مإظعت ححزي و أوسٍذو لالجفاالث جدلُلُت ظُمُ

ا ومٝشسا   2013 مؽ٘ش

الم الجذًذ في جشظُخ الُٝم ؤلاظالمُت لذي الؽباب الجاميي ماظتر  -دوس ؤلِا

ْ ٘اٌعبىٟ   –دساظت مُذاهُت جدلُلُت  إلاٜى

ا ومٝشسا   2013 مؽ٘ش

إظعت اظخخذام الٝاةم باالجفا٥ إلاىاْٜ الخىاـل الاحخماعي في اإلا ماظتر

ُٙت بالىوىُت لالجفاالث أوسٍذو هجمت -الخذماجُت  -دساظت ـو

ا ومٝشسا   2013 مؽ٘ش
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دوس الىظاةي الال٢تروهُت في خَٙ أسؼُٚ ؤلاداسة اإلادلُت : دساظت خالت  ماظتر

 -مفلحت ألاسؼُٚ بىالًت جبعت

ا ومٝشسا   2013 مؽ٘ش

ُٙي في اإلا ماظتر إظعت الاجفا٥ الخىٍُمي ودوسه في جدُٝٞ الشلا الٌى

ىط جبعت -الاٜخفادًت   -دساظت مُذاهُت بمإظعت ٘٘ش

ا ومٝشسا   2014 مؽ٘ش

ت  ماظتر الاجفا٥ الخىٍُمي ودوسه في ئخذار جٙاِل احخماعي باإلاإظعت الّع٢ٍش

ت الىالةُت للذٟس الىوني جبعت  -  –دساظت مُذاهُت باإلاجمِى

ا ومٝشسا   2014 مؽ٘ش

 -الم والاجفا٥ في ؤلاداسة اإلادلُت اظخخذام الخ٢ىىلىحُاث الحذًثت لئلِ ماظتر

 -دساظت مُذاهُت بىالًت جبعت 

ا ومٝشسا   2014 مؽ٘ش

دساظت مُذاهُت  -وظاةل الاجفا٥ الخاسجي ودوسها في جشوٍج اإلاىخىج  ماظتر

 -بمإظعت اجفاالث ححزي ٜعىىُىت 

ا ومٝشسا   2014 مؽ٘ش

ت  ماظتر ُلُت ظُمُىلىحُت دساظت جدل -ألابّاد العُمُىلىحُت للىمماث ؤلاؼهاٍس

ا و٠حري   -لىممتي لٍى

ا ومٝشسا   2014 مؽ٘ش

ُت البُئُت  ماظتر دساظت مُذاهُت ِلى  -وظاةل الاجفا٥ الخاسجي ودوسها في الخِى

 -ُِىت مً الىلبت الجامُّحن بجامّت جبعت

ا ومٝشسا   2014 مؽ٘ش

ُت اظتراجُجُاث الخخىُي اإلاإظعاحي وجأزحره ِلى ئداسة اإلاإظعت الخذماج ماظتر

ت   -دساظت خالت إلاإظعت اجفاالث ححزي بىالًت جبعت -الجضاةٍش

ا ومٝشسا   2014 مؽ٘ش

 

 طىس املاسرت اتصاه يف التٍظًىات وزكشات متت وٍاقشتّا يف

 السنة الصفة  عنوان املذكزة املستوى

اظتراجُجُت الاجفا٥ ودوسها في ألاداء الخىا٘س ي في اإلاإظعت الاٜخفادًت  ماظتر

ت   -دساظت خالت مإظعت اجفاالث الجضاةش مىبُلِغ جبعت -الجضاةٍش

 2013 مىاٜؽا

ىهُت لٝىاة  ماظتر ت الخلٍٙض ِلى العلىٟ الؽشاتي  MBCجأزحر الفىسة ؤلاؼهاٍس

ت  ُٙت لُّىت مً ألاظش بىالًت جبعت -للمشأة الجضاةٍش  -دساظت ـو

 2013 مىاٜؽا

المُت دساظت م ماظتر ُذاهُت باراِت جبعت ألاسؼُٚ الال٢ترووي  في اإلاإظعت ؤلِا

ت.  الجهٍى

 2013 مىاٜؽا

ت  ماظتر جأزحر ج٢ىىلىحُا الاجفا٥ ِبى الاجفا٥ الشظمي  في اإلاإظعاث التربٍى

ت  ي لضهش الحماماث جبعت   -الجضاةٍش ت ؼٍش  -دساظت مُذاهُت بثاهٍى

 2013 سةِعا

الهُت  إلاخّاملي الهاجٚ الىٝا٥  ماظتر اظتراجُجُاث ؤلاٜىاُ في الحمالث ؤلِا

ُٙت ظُمُىلىحُت  -ودوسها في اظخٝىاب الضبىن بالجضاةش  دساظت ـو

ىهُت  إلاخّاملي الهاجٚ الىٝا٥ ححزي وهجمت.  مٝاسهت لئلِالهاث الخلٍٙض

 2014 سةِعا

ُت . ماظتر الم  الحذود الٝاهىهُت والؽِش  2014 مىاٜؽا الخّبحر ًِ الشأي في وظاةل ؤلِا

ت ألاصماث في اإلاإظعت ؤلاٜخفادًت دوس الاجفا٥ الاظتراجُجي في مىاحه ماظتر

ت  ُٙت مُذاهُت بمإظعت هٙىا٥ جبعت  -الجضاةٍش    -دساظت ـو

 2014 سةِعا
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 :تذسيس املكايًس التالًُ

 نوع الذرس طور التكوين سنوات التذريس املقاييس املذرسة

الم والاجفا٥  جىبُٞ لِعاوغ 2010/2011 مذخل لّلىم ؤلِا

واإلاّلىماث  واظخخذاماتها ج٢ىىلىحُاث الاجفا٥ 

 في الخّلُم

 مدالشة /جىبُٞ ماظتر حّلُمُت 2010/2011

الم والاجفا٥ خ وظاةل ؤلِا  مدالشة لِعاوغ 2010/2011 جاٍس

الم  مدالشة /جىبُٞ لِعاوغ 2011/2012 ٜاهىن ؤلِا

٣اجىس   مدالشة لِعاوغ 2011/2012 ظُمُىلىحُا الفىسة وال٣اٍس

الم والاجف  جىبُٞ لِعاوغ 2011/2012 ا٥مذخل لّلىم ؤلِا

الم والاجفا٥ خ وظاةل ؤلِا  مدالشة لِعاوغ 2011/2012 جاٍس

 مدالشة ماظتر 2012/2013 ظُمُىلىحُا ِامت

الم والاجفا٥  مدالشة /جىبُٞ ماظتر 2012/2013 مإظعاث ؤلِا

 مدالشة /جىبُٞ ماظتر 2012/2013 الاجفا٥ الاظتراجُجي

الم والاجفا٥ خ وظاةل ؤلِا  مدالشة لِعاوغ 2012/2013 جاٍس

الم والاجفا٥  جىبُٞ لِعاوغ 2012/2013 مذخل لّلىم ؤلِا

 مدالشة ماظتر 013/2014 الاجفا٥ الاظتراجُجي

٣اجىس   مدالشة ماظتر 013/2014 ظُمُىلىحُا الفىسة وال٣اٍس

 مدالشة /جىبُٞ ماظتر 013/2014 الخىاب اإلاشتي

الم  لشة /جىبُٞمدا ماظتر 013/2014 جأزحر وظاةل ؤلِا

الم والاجفا٥ خ وظاةل ؤلِا  مدالشة لِعاوغ 013/2014 جاٍس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 األعمال املنجزة بعد الدكتوراه:
 

 الٍشاطات العمىًُ

 مهؤسسة العضوية الصفة السنة

ذ الىوني لحٝٛى الىٙل ِمى 2014/2015  اإلاـش

الم الجذًذ  .2014/ دٌعمبر 03/04 والؽباب الجضاةشي بحن سةِغ اإلالخٝى الىوني: ؤلِا

 مّىُاث الىاْٜ وجدذًاث اإلاعخٝبل  

 جبعت. -حامّت  الّشبي الخبس ي 

ل  22/ 21 الم وجشظُخ خٝٛى ؤلاوعان  2015أٍ٘ش سةِغ اإلالخٝى الىوني :وظاةل ؤلِا

 في ٌل ألالُٙت الثالثت''

 جبعت. -حامّت  الّشبي الخبس ي 

الىوني ''آ٘ت اإلاخذساث بحن  سةِغ اللجىت الّلمُت للملخٝى 2015أ٠خىبش  20/21

اًت  اظخٙدا٥ الٍاهشة  وظبل الٜى

 جبعت. -حامّت  الّشبي الخبس ي 

الم اإلادلي  cnepruِمى  مؽشوُ بدث  م. 01/01/2015 م اإلاؽشوُ  ـىسة اإلاشأة في ؤلِا  v02920140023ٜس

 

 املشاسكُ يف املؤمتشات العمىًُ والىطًٍُ

 املمتكًات الذولًُ

 اهليئة املنظنة/ التاريخ ن املذاخلةعنوا نوع امللتقى

اإلاإجمش الذولي الشابْ 

 لئلِاٜت والخأهُل.

آلُاث ئدماج اإلاّاٜحن خش٠ُا في اإلاإظعاث الح٢ىمُت 

ت.  الجضاةٍش

حامّت اإلال٤ ظّىد بالخّاون مْ مش٠ض ألامحر 

اك  اٜت، الٍش اإلامل٢ت  –ظلمان ألبدار ؤلِا

أ٠خىبش  19/20/21الّشبُت العّىدًت أًام 

2014 

آلُاث ئدماج اإلاّاٜحن 

خش٠ُا في اإلاإظعاث 

ت.  الح٢ىمُت الجضاةٍش

الم ومىٍماث اإلاجخمْ  ئؼ٣الُاث الّالٜت بحن ؤلِا

 اإلاذوي.

 –١لُت الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت 

 م2014أ٠خىبش  22و 21ًىمي  –حامّت جبعت 

الم اإلالخٝى الذولي خى٥  ؤلِا

ماًا اإلاجخمْ  الجذًذ ٜو

 اإلاّاـش

الم ا لجذًذ مشخلت حذًذة مً الخىا٘غ ، جىظْ ؤلِا

 الاظخخذام وججعُذ اإلافىلح ''.

 25/26ًىمي حامّت مدمذ خُمش بع٢شة ، 

مبر   2014ه٘ى

اإلالخٝى الذولي  الثالث : 

الم  الُٝمي بحن الخىٍحر  ؤلِا

ٝي  والىشح ؤلامبًر

حامّت ِبذ الحمُذ ابً بادٌغ معخٕاهم،  '' البّذ الُٝمي في ؤلاؼهاس''.

 2015ماسط  11و  10ًىمي 

اإلالخٝى الذولي الثاوي  

ـىسة اإلاخىىواث الّشبُت 

 وئؼ٣الُاث ؤلابآل والخلٝي

دساظت في  –ألابّاد الذاللُت للمخىىواث ؤلاظالمُت 

ت   .-اإلاذاخل الخأزحًر

أخمذ بً بلت، ٜعم ِلىم   1حامّت وهشان 

الم والاجفا٥،  ًىمي  ماسط  11و  10ؤلِا

2015   
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 املمتكًات الىطًٍُ

 اهليئة املنظنة/ التاريخ عنوان املذاخلة نوع امللتقى

اإلالخٝى الىوني الثاوي لئلِالم 

الم الجذًذ والؽباب  والاجفا٥،'' ؤلِا

الجضاةشي بحن مّىُاث الىاْٜ وجدذًاث 

 اإلاعخٝبل''

تر لذي الؽباب الجاميي   –اظخخذاماث جٍى

 دساظت في الخلٝي والخأزحر.

لىم ؤلاوعاهُت حامّت الّشبي ١لُت الّ

/دٌعمبر 03/04جبعت ًىمي  –الخبس ي 

 م2014

خي خى٥   المي الخاٍس اإلالخٝى الىوني ؤلِا

ت  الم  في دِم الثىسة الجضاةٍش  –دوس ؤلِا

 ـىث الجضاةش همىرحا 

في دِم   -ـىث الجضاةش  –دوس ؤلاراِت 

ت.  الثىسة الجضاةٍش

 ،2014/ دٌعمبر 15حامّت جبعت ، ًىم 

خٝى الىوني الثاوي لئلِالم اإلال

الم الجذًذ والؽباب  والاجفا٥،'' ؤلِا

الجضاةشي بحن مّىُاث الىاْٜ وجدذًاث 

 اإلاعخٝبل''

ْ ٘اٌعبىٟ   –الذالالث العُمُاةُت إلاٜى

 -دساظت في ألابّاد والخأزحراث

١لُت الّلىم ؤلاوعاهُت حامّت الّشبي 

/دٌعمبر 03/04جبعت ًىمي  –الخبس ي 

 م2014

ىوني الثالث لئلِالم والاجفا٥ اإلالخٝى ال

الم وجشظُخ خٝٛى ؤلاوعان  '' وظاةل ؤلِا

 في ٌل ألالُٙت الثالثت''

ض خٝٛى  ىهُت في حٍّض دوس البرامج الخلٍٙض

 ؤلاوعان''.

ل  21/22حامّت جبعت ًىمي   م2015أٍ٘ش

الم '' ْ . الُىم الذساس ي خى٥ '' الٝماء وؤلِا المي بحن اإلاماسظت والدؽَش  05/05/2015مجلغ ٜماء جبعت ًىم  أخالُٜاث ؤلِا

 

 الٍشش العمىٌ  

 املكاالت العمىًُ املٍشىسَ

 السنة اسه  اجمللة عنوان املقالة

الم  وججعُذ الاظخخذام جىظْ الخىا٘غ مً حذًذة مشخلت الجذًذ، ؤلِا

 .اإلافىلح

 واإلاجخمْ ؤلاوعان ِلىم مجلت

 الّلىم ١لُت ًِ الفادسة

 حامّت والاحخماُِت، ؤلاوعاهُت

 بع٢شة خُمش مدمذ

مبر 12 الّذد  ه٘ى

2014 

 والاؼباِاث الاحخماعي الخىاـل إلاىاْٜ الجضاةشي  الؽباب اظخخذام

 .جبعت بجامّت مُذاهُت دساظت اإلاخدٝٝت،

 ؤلاوعاهُت الّلىم مجلت

 جبعت حامّت والاحخماُِت

لُت ،09 الّذد  حٍى

2014، 
 

 الكتب واملؤلفات

 سنة النشز دار النشز عنوان الكتاب

الم والاجفا٥   -مذخل ئلى  وظاةل ؤلِا

 وؽأتها وجىىسها

 2014 داس حعىس لليؽش والخىصَْ الجضاةش

الم الجذًذ اإلاٙاهُم  مذخل ئلى ؤلِا

 والىظاةل والخىبُٝاث

 2014 داس حعىس لليؽش والخىصَْ الجضاةش

 

 ملطبىعات البًذاغىجًُا

 السنة الطور/ ليسانس/ ماسرت العنوان 

مىحهت لىلبت العىت الثالثت اجفا٥  امت''.'' ظُمُىلىحُا ِ

الٜاث ِامت  ِو

2014 

  



12 
 

 اإلششاف والتذسيس

 اتصاه وعالقات عاوُوزكشات المًساٌس ختصص 

 السنة الصفة  عنوان املذكزة املستوى

ا ومٝشسا  دوس ؤلاراِت اإلادلُت في جىمُت الىعي الفخي لذي اإلاشأة اإلاا٠ثت بالبِذ. لِعاوغ  2015 مؽ٘ش

ُٙي  لِعاوغ دساظت خالت ؼش٠ت جىصَْ  –دوس الاجفا٥ الشظمي في الشلا الٌى

ت الخىصَْ   جبعت –ال٢هشباء والٕاص للؽٛش '' مذًٍش

ا ومٝشسا   2015 مؽ٘ش

دساظت  –دوس ج٢ىىلىحُاث الاجفا٥ الحذًثت في جُّٙل الّملُت الخّلُمُت  لِعاوغ

 –جبعت  –خالت بمخىظىت مدمذ بىلُاٗ 

ا ومٝشسا   2015 مؽ٘ش

بىسجاج مفىس بّىىان :  ؼبذ البىالت وهىط الؽباب. ِعاوغل ا ومٝشسا  ٍس  2015 مؽ٘ش

بىسجاج مفىس بّىىان :  جبعت مؽمىم الترار والٙىىن. لِعاوغ ا ومٝشسا  ٍس  2015 مؽ٘ش

  

 وزكشات طىس املاسرت

 وششفا عمِ املزكشات التالًُ:

 السنة الصفة  عنوان املذكزة املستوى

ا ومٝشسا  ث الاجفا٥ التروٍجي في اإلاإظعت الاٜخفادًتاظتراجُجُا ماظتر  2015 مؽ٘ش

ُت الاجفا٥ الذاخلي في اإلاإظعت ؤلاهخاحُت ماظتر دساظت مُذاهُت  -خفـى

 بمإظعت اظمىذ جبعت.

ا ومٝشسا   2015 مؽ٘ش

ٝي. ماظتر ا ومٝشسا  دوس ج٢ىىلىحُاث الاجفا٥ الحذًثت في الاجفا٥ الدعٍى  2015 مؽ٘ش

جُاث ؤلاؼهاس إلاخّاملي الهاجٚ الىٝا٥ مإظعت أوسٍذو لالجفاالث اظتراجُ ماظتر

 جدلُل ظُمُىلىجي إلالفٝت أوسٍذو.

ا ومٝشسا   2015 مؽ٘ش

الُت ِلى ظلىٟ واججاهاث الؽباب الجاميي ماظتر شة الٍش  -جأزحر ٜىاة الجٍض

 حامّت الّشبي الخبس ي . –دساظت مُذاهُت 

ا ومٝشسا   2015 مؽ٘ش

ا ومٝشسا  حُٕحر العلىٟ الاظتهال١ي للىلبت. دوس ؤلاؼهاس في ماظتر  2015 مؽ٘ش

ا ومٝشسا  جأزحر ٜىاة وُىس الجىت ِلى الخيؽئت الاحخماُِت للىٙل. ماظتر  2015 مؽ٘ش

ا ومٝشسا  الصحا٘ت الال٢تروهُت وجأزحرها ِلى مٝشوةُت الصحا٘ت الىسُٜت. ماظتر  2015 مؽ٘ش

المُت للٝمُت ماظتر شة ؤلِا ا ومٝشسا  الٙلعىُيُت. حٕىُت ٜىاة الجٍض  2015 مؽ٘ش

ىهُت التر٠ُت ِلى ُٜم الؽباب . ماظتر ا ومٝشسا  جأزحر الذساما الخلٍٙض  2015 مؽ٘ش

ىهُت وجأزحره ِلى اٜخىاء الصحُٙت  ماظتر ؼٍشي ألاخباس لٝىاة النهاس الخلٍٙض

 الىسُٜت.

ا ومٝشسا   2015 مؽ٘ش

الم الجضاةشي  ماظتر المي وجأزحره ِلى  2012ٜاهىن ؤلِا دساظت  –الّمل ؤلِا

 .-مُذاهُت بٝىاة النهاس

ا ومٝشسا   2015 مؽ٘ش

 -دوس البرامج ؤلاراُِت باإلراِت اإلادلُت في جدعحن الخذمت الّمىمُت ماظتر

 .-دساظت مُذاهُت  بجامّت جبعت

ا ومٝشسا   2015 مؽ٘ش
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 وٍاقشا لمىزكشات التالًُ:

 السنة الصفة  عنوان املذكزة املستوى

ت الّشبُت  الٙماةُاث ماظتر  2015 سةِعا للجىت .الجضاةشي  الؽباب ِلى وجأزحرها  MBC مجمِى
 

 سًٓسا لمحٍُ املٍاقشُ لمىزكشات التالًُ:

 السنة الصفة  عنوان املذكزة املستوى

ت  ماظتر ابت بالجامّت الجضاةٍش دساظت  –دوس الاجفا٥ الذاخلي في ئخ٣ام الٜش

 خبس ي .مُذاهُت بجامّت الّشبي ال

 2015 سةِعا للجىت

ت. ماظتر  2015 سةِعا للجىت اظتراجُجُاث الاجفا٥ في اإلاإظعاث التربٍى

ت  ماظتر ت اإلاشوٍس ٍى دساظت  –اججاهاث معخميي ئراِت جبعت هدى البرامج الخِى

 –اظخىالُِت لعاةٝي ظُاساث ألاحشة 

 2015 سةِعا للجىت

ُٙت الّالٜاث  ماظتر الّامت في اإلاإظعت الاٜخفادًت دوس ألاهترهِذ في جُّٙل ٌو

ت.  الجضاةٍش

 2015 سةِعا للجىت

ىهُت الثٝاُ٘ت الّشبُت  ماظتر اظخخذاماث الؽاب الجضاةشي للبرامج الخلٍٙض

 وؤلاؼباِاث اإلادٝٝت.

 2015 سةِعا للجىت

 2015 سةِعا للجىت جأزحر الذساما التر٠ُت ِلى اإلاجخمْ الجضاةشي. ماظتر

تدوس الاجفا٥ الخىٍُ ماظتر  2015 سةِعا للجىت مي  في جُّٙل الّمل  الجماعي بالجامّت الجضاةٍش
 

 التذسيس 

 :تذسيس املكايًس التالًُ

 نوع الذرس طور التكوين سنوات التذريس املقاييس املذرسة

لِعاوغ اجفا٥ و  2014/2015  ظُمُىلىحُا ِامت

 ِالٜاث ِامت

 مدالشة

٣اجىس  الم  2014/2015 ظُمُىلىحُا الفىسة وال٣اٍس ماظتر وظاةل ؤلِا

 واإلاجخمْ

 مدالشة  و جىبُٞ

الم ماظتر الاجفا٥ في  2014/2015 جأزحر وظاةل ؤلِا

 الخىٍُماث 

 مدالشة  و جىبُٞ

الم والاجفا٥ ماظتر الاجفا٥ في  2014/2015 مإظعاث ؤلِا

 الخىٍُماث 

 مدالشة  

الم  2014/2015 الخىاب اإلاشتي ماظتر وظاةل ؤلِا

 واإلاجخمْ

 مدالشة  
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 :تأهيل اجلامعياألعمال املنجزة بعد ال
 
 املؤِالت والشّادات: -

 تبسُ . –جاوعُ العشبٌ التبسٌ  5112ٌىفىرب  11   -شّادَ التأًِن اجلاوعٌ يف عمىً اإلعالً واالتصاه  - -

 

 املمف اإلداسٍ:

 :املّاً اإلداسيُ و العمىًُ بعذ الرتقًُ إىل ستبُ أستار ذلاضش قسي ) أ ( 

 اهليئة املذة من إىل املسهؤوليات

هاةب ِمُذ ١لُت الّلىم ؤلاوعاهُت 

والاحخماُِت م٣لٚ بما بّذ الخذسج 

 والبدث الّلمي والّالٜاث الخاسحُت

 

 20/02/2020ئلى  22/10/2014مً 

 

١لُت الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت حامّت 

 جبعت -الّشبي الخبس ي 

ال  م مذًش مخبر البدث في دساظاث ؤلِا

 واإلاجخمْ

 جبعت -حامّت الّشبي الخبس ي  ئلى ٔاًت الُىم 07/07/2019مً 

ً في الىىس  سةِغ مؽشوُ الخ٢ٍى

 الثالث د٠خىساه )٥.م.د( بّىىان

الم والاجفا٥ في الخىٍُماث   ؤلِا

2016/2017 

 

 

١لُت الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت حامّت 

 جبعت -الّشبي الخبس ي 

ً في ال ىىس سةِغ مؽشوُ الخ٢ٍى

 الثالث د٠خىساه )٥.م.د( بّىىان 

الم والاجفا٥ في الخىٍُماث  ؤلِا

2017/2018 

 

 

١لُت الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت حامّت 

 جبعت -الّشبي الخبس ي 

ش مجلت الشظالت للذساظاث  سةِغ جدٍش

والبدىر ؤلاوعاهُت الفادسة ًِ ١لُت 

الّلىم الاوعاهُت والاحخماُِت حامّت 

ُم  -جبعت  –الّشبي الخبس ي  التٜر

 3938-2543الذولي: 

 

 

 ئلى ٔاًت الُىم. 2016

 

 

١لُت الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت حامّت 

 جبعت -الّشبي الخبس ي 

 

 املمف البًذاغىجٌ:

 التذسيس واألعىاه البًذاغىجًُ

 واسرت  –لًساٌس 

 

 املكايًس املذسسُ

 

سٍىات 

 التذسيس

 طىس التكىيَ

 واسرت لًساٌس

ىحُا الفىسة و ظُمُىل

٣اجحر  ال٣اٍس

العىت الثالثت لِعاوغ اجفا٥  2015/2016

الٜاث ِامت  ِو

 ) العذاس ي ألاو٥(
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العىت الثالثت لِعاوغ  اجفا٥  2015/2016 اظتراجُجُاث الاجفا٥

الٜاث ِامت  ِو

 .) العذاس ي الثاوي(

 

الم  مإظعاث ؤلِا

 والاجفا٥

العىت أولى ماظتر اجفا٥ في   2015/2016

 (الثاويث.)العذاس ي الخىٍُما

الم  مإظعاث ؤلِا

 والاجفا٥

الم  .1  2015/2016 العىت الثاهُت  ماظتر وظاةل ؤلِا

 (ألاو٥ واإلاجخمْ.) العذاس ي 

العىت أولى ماظتر اجفا٥ في   2015/2016 الاجفا٥ الاظتراجُجي

 الخىٍُماث

 ) العذاس ي ألاو٥( 

الم العىت أولى ماظتر وظاةل ؤلِا  2015/2016 الخىاب اإلاشتي،

 واإلاجخمْ ) العذاس ي الثاوي(

الم الم   2015/2016 جأزحر وظاةل ؤلِا العىت الثاهُت  ماظتر وظاةل ؤلِا

 (ألاو٥ واإلاجخمْ.) العذاس ي 

الم اث ؤلِا ِلىم لِعاوغ  الثاهُت العىت  2016/2017 هٍٍش

الم والاجفا٥  ؤلِا

 العذاس ي ألاو٥( )

 

لِعاوغ  اجفا٥.)  العىت الثالثت 2016/2017 اظتراجُجُاث الاجفا٥

 العذاس ي الثاوي(

 

الم  مإظعاث ؤلِا

 والاجفا٥

 العىت أولى ماظتر اجفا٥  .1  2016/2017

 (الثاويفي الخىٍُماث.)العذاس ي   .2

العىت أولى ماظتر اجفا٥ في الخىٍُماث )  .3  2016/2017 الاجفا٥ الاظتراجُجي

 العذاس ي ألاو٥(

الم واإلاجخمْ ) العىت أولى ماظ .4  2016/2017 الخدلُل العُمُىلىجي تر وظاةل ؤلِا

 .(الثاويالعذاس ي 

الم  مإظعاث ؤلِا

 والاجفا٥

الم   2016/2017 العىت الثاهُت  ماظتر وظاةل ؤلِا

 (ألاو٥ واإلاجخمْ.) العذاس ي 

العىت الثالثت لِعاوغ  اجفا٥  2017/2018 اظتراجُجُاث الاجفا٥

 (ألاو٥ العذاس ي )

 

ت لِعاوغ  اجفا٥ العىت الثالث 2017/2018 جٝىُاث الاجفا٥

 (الثاويالعذاس ي )

 

 

الثاهُت ماظتر ظميي العىت   2017/2018 مخبر العميي البفشي 

 .)العذاس ي ألاو٥(بفشي 

)  ظميي بفشي العىت أولى ماظتر   2017/2018 ظُمُىلىحُا الفىسة

 العذاس ي ألاو٥(

الم   2017/2018 الخىاب اإلاشتي العىت أولى ماظتر وظاةل ؤلِا

 عذاس ي الثاوي (واإلاجخمْ ) ال

العىت الثالثت لِعاوغ  اجفا٥.)  2018/2019 اظتراجُجُاث الاجفا٥

 (ألاو٥ العذاس ي 

 

العىت الثالثت لِعاوغ  اجفا٥.)  2018/2019 الاجفا٥ جٝىُاث

 (الثاويالعذاس ي 
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الثاهُت ماظتر ظميي العىت   2018/2019 .مخبر العميي البفشي 

 .)العذاس ي ألاو٥(بفشي 

ظميي العىت أولى ماظتر   2018/2019 .لفىسةظُمُىلىحُا ا

 .)العذاس ي ألاو٥(بفشي 

)  ظميي بفشي ماظتر  أولىالعىت   2018/2019 ،ظُمُىلىحُا ِامت

 .(الثاويالعذاس ي 

العىت الثالثت لِعاوغ  اجفا٥.)  2019/2020 اظتراجُجُاث الاجفا٥

 (ألاو٥ العذاس ي 

 

اوغ  اجفا٥.) العىت الثالثت لِع 2019/2020 الاجفا٥ جٝىُاث

 (الثاويالعذاس ي 

 

الثاهُت ماظتر ظميي العىت   2019/2020 .مخبر العميي البفشي 

 .)العذاس ي ألاو٥(بفشي 

ظميي العىت أولى ماظتر   2019/2020 ظُمُىلىحُا الفىسة

 .)العذاس ي ألاو٥(بفشي 

)  ظميي بفشي ماظتر  أولىالعىت   2019/2020 ظُمُىلىحُا ِامت

 .(الثاويالعذاس ي 

 

 دكتىساه  )الطىس الثالث ه. ً. د( 

 سٍىات التذسيس املكايًس املذسسُ

 طىس التكىيَ

 الذكتىساه املاجستري

الاجفا٥ اإلاإظعاحي 

 والخىٍُمي 

2016/2017 

2017/2018 

الم والاجفا٥ في الخىٍُماث العىت أولى )ظذاس ي  //  (01ؤلِا

 2016/2017 ظُمُىلىحُا الترار الؽّبي

2017/2018 

 (01ِالم والاجفا٥ في الخىٍُماث العىت أولى )ظذاس ي ؤلا  //

اظتراجُجُاث الاجفا٥ 

والّالٜاث الّامت في 

 اإلاإظعت

2016/2017 

2017/2018 

الم والاجفا٥ في الخىٍُماث العىت أولى )ظذاس ي  //  (02ؤلِا

الم والاجفا٥  مإظعاث ؤلِا

مُت  في البِئت الٜش

2016/2017 

2017/2018 

الم والاجفا //  (٥02 في الخىٍُماث العىت أولى )ظذاس ي ؤلِا

مىهجُت البدث والخلٝحن 

 البُذأىجي 

الم والاجفا٥ في الخىٍُماث العىت  الثاهُت )ظذاس ي  // 2017/2018 ؤلِا

01) 

الم والاجفا٥  اث ؤلِا الم والاجفا٥ في الخىٍُماث العىت  الثاهُت )ظذاس ي  // 2017/2018 هٍٍش ؤلِا

01) 

الم  ج٢ىىلىحُاث ؤلِا

 والاجفا٥ الحذًثت

الم والاجفا٥ في الخىٍُماث العىت  الثاهُت )ظذاس ي  // 2017/2018 ؤلِا

02) 

الم الجذًذ والىظاةي  ؤلِا

 الحذًثت

الم والاجفا٥ في الخىٍُماث العىت  الثاهُت )ظذاس ي  // 2017/2018 ؤلِا

02) 
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 وٍاقشتّا لطىس املاسرتو  تأطريِا الشسآن اليت مت

 )وششفا ووكشسا( وزكشات املاسرت 

 تاسيخ املٍاقشُ عٍىاُ املزكشَ المكب و االسي

ُٝت ت ؼباح ٘س ُٙي في اإلاإظعاث الّمىمُت الجضاةٍش الٜخه بالشض ى الٌى  الاجفا٥ الشخص ي ِو

 دساظت مُذاهُت بالفىذٛو الىوني للخأمُىاث الاحخماُِت جبعت

15/05/2016 

ىهُت في الٝىىاث ال ٘خذ هللا ٘ا٠ُت  15/05/2016 خاـت دساظت مٝاسهت الؽشوٛ والنهاس أهمىرحاالبرمجت الخلٍٙض

وظاةل الاجفا٥ الخاسجي وأزشها ِلى ظلىٟ اإلاعتهل٤ دساظت مُذاهُت إلاإظعت  خمام أظماء

 اجفاالث الجضاةش جِعت

17/05/2016 

 07/05/2016 ئراِت جبعت ودوسها في جىمُت الىعي اإلادلي ججاه الٝماًا اإلادلُت مدمذ ٢ِشوث

 دوس الاجفا٥ الشخص ي في ئداسة الفشاُ الخىٍُمي  ذ اللىُٚمال٤ ِب

ً اإلانهي والخمهحن صاُس ِبذ الباقي جبعت  دساظت مُذاهُت بمش٠ض الخ٢ٍى

09/05/2016 

المُت  ٜخذ هللا ٠ىزش الهُت في اإلاإظعاث ؤلِا  واْٜ جفمُم الحمالث ؤلِا

ىاة الؽشوٛ الٙماةُت  دساظت مُذاهُت بى١الت مُذًا ظىوغ ٜو

16/05/2016 

 ظمحر ٜىاظمُت

 ِماسة خمشاوي 

ت لىالًت الاجفا٥ الخاسجي لى١االث العُاخت وألاظٙاس ودوسه في التر وٍج للمّالم ألازٍش

 دساظت مُذاهُت بى١الت ألاهٝا٥ للعُاخت وألاظٙاس جبعتجبعت

20/05/2017 

 مشاح خلُم

 وداد ـالخي

ُٙي دساظت مُذاهُت بمإظعت اظمىذ جبعت  20/05/2017 الاجفا٥ الذاخلي ودوسه في ألاداء الٌى

ض الثٝت باإلاإظعت لذي الجمهىس دساظت مُذاهُت بى١الت  لعجا٥ ـابش  الاجفا٥ الخاسجي ودوسه في حٍّض

 ألاهٙا٥ للعُاخت وألاظٙاس جبعت

21/05/2017 

 اظمهان لبُن

 بثِىت ظلُمي

ُٝت و دوسها في جىمُت اإلاإظعت الخذمُت دساظت مُذاهُت الاظتراجُجُاث ا لدعٍى

 بمإظعت مىبُلِغ لالجفاالث جبعت

21/05/2017 

 ظماحي ـالح

 دبىط مدمذ هجُب

ش خذماث ؤلاداسة اإلادلُت  الم والاجفا٥ الحذًثت في جىٍى  اظخخذام ج٢ىىلىحُا ؤلِا

ّت  دساظت مُذاهُت ببلذًت الؽَش

20/05/2017 

 معّادي ظاسة

 ت سمماوئضال

ىط  ٞ الّمل دساظت مُذاهُت بؽش٠ت ٘٘ش وظاةل الاجفا٥ الذاخلي ودوسها في بىاء ٍ٘ش

 جبعت

21/05/2017 

الُٝم الثٝاُ٘ت مً خال٥ ؼب٣اث الخىاـل الاحخماعي دساظت ظُمُىلىحُت لُّىت مً  لّمىسي ٠ما٥

 الفىس الثٝاُ٘ت ٔبر ؼب٢ت الٙاٌعبٟى

22/05/2017 

 مدمذ سمضي ًىظٙي

 خالذ ٜشفي

الن ِبر مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي في التروٍج للمىخج   دوس ؤلِا

 دساظت مُذاهُت ب٣لُت الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت بجامّت الّشبي الخبس ي جبعت

22/05/2017 

م مفباحي ت  مٍش ٣اجحر مً خال٥ الصحا٘ت الجضاةٍش  ُٜم اإلاىاوىت في ال٣اٍس

ذة الؽشوٛ الُ  ىميدساظت جدلُلُت ظُمُىلىحُت لجٍش

21/05/2017 

ؼب٣اث الخىاـل الاحخماعي والّىٚ لذي الؽباب دساظت مُذاهُت بجامّت الّشبي  بلُٕث ِماد

 الخبس ي جبعت

23/05/2017 

 مباس٠ُت ظمحر

 مخي الذًً ٘شخاث

 أزش مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي ِلى آداء مإظعاث اإلاجخمْ اإلاذوي 

ت ٘اٌعبىٟ لجمُّت ح ّتدساظت جدلُلُت مُذاهُت إلاجمِى  عىس الؽَش

 2018حىان 

ب وظام  رٍو

ِبذ اإلاال٤ ِالء 

 الذًً

ت دساظت جدلُلُت  ت في ئِالهاث الٝىىاث الٙماةُت الجضاةٍش ـىسة ألاظشة الجضاةٍش

الهاث في ٜىاحي   Ennahar TVو  Beur TVظُمُىلىحُت لُّىت مً ؤلِا

 2018حىان 

 هفشة ٘اسوٛ 

شوج ُ  العالم بِى

الم الم الجذًذواْٜ أخالُٜاث اإلاهىت ؤلِا  ُت في ٌل ؤلِا

 دساظت مُذاهُت بذاس الصحا٘ت مال٤ بً هبي جبعت

 

 2018حىان 
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ذ آما٥ ُٙت  دٍس الاجفا٥ الشخص ي ودوسه في جدعحن آلاداء في اإلاإظعاث الصحُت ، دساظت ـو

ض جبعت  مُذاهُت باإلاإظعت الاظدؽٙاةُت اإلاخخففت خالذي ِبذ الٍّض

)دوسة حىان 

 م(2019

 ِمشاوي هجحرة،

ت هُام    بً   ِ٘ش

الم والاجفا٥ دساظت  دوس ؼب٣اث الخىاـل الاحخماعي في جدعحن  آداء خلُت ؤلِا

ْ ٘اٌعبىٟ حامّت جبعت .  مُذاهُت إلاٜى

دوسة حىان 

 م.2019

 مىفىس الُّذ، 

 ِلي مشاح

ُٙي باإلاإظعت الخذماجُت دساظت  دوس الاجفا٥ الشخص ي في جدُٝٞ الشلا الٌى

 ةش جبعت .مُذاهُت بمإظعت اجفاالث الجضا

دوسة حىان 

 م.2019

 ـُذ ظلمى

ادي مُلىد  مٔش

الاجفا٥ الشخص ي ودوسه في معاِذة الصحُٙحن للحفى٥ ِلى اإلاّلىمت ألامىُت 

 دساظت مُذاهُت بذاس الصحا٘ت مال٤ بً هبي جبعت.

دوسة حىان 

 م.2019

ض الّالٜت بحن الّاملحن . ٜاظمي ؼىقي ة حىان دوس  مهاساث الاجفا٥ الشخص ي ودوسها في حٍّض

 م.2019
 

 الشسآن اليت متت وٍاقشتّا لطىس املاسرت

 )عطىا وٍاقشا( وزكشات املاسرت 

 تاسيخ املٍاقشُ عٍىاُ املزكشَ المكب و االسي

ت دساظت مُذاهُت إلاإظعت  خعاًً خمضة الم والاجفا٥ في ئداسة اإلاىاسد البؽٍش واْٜ ج٢ىىلىحُا ؤلِا

تجبعت،  مز٠شة لىُل ؼ -اجفاالث الجضاةش  هادة ماظتر جخفق جىمُت اإلاىاسد البؽٍش

 .2016دوسة حىان 

ُت دهام ت دساظت مُذاهُت:  ٜس جىمُت ال٢ٙاءاث  وأزشها ِلى اإلاحزة الخىا٘عُت في اإلاإظعاث الجضاةٍش

 اإلاإظعت الىوىُت الظخٕال٥ الٙىظٙاث أهمىرحا

 .2016دوسة حىان 

الىالب ٔشبي 

 سمضي 

الم والاجفا٥ واْٜ الاجفا٥ الخاسجي في اإلاإظعاث ألا  مىُت دساظت مُذاهُت: خلُت ؤلِا

 بأمً والًت جبعت

 م.2016دوسة حىان 

دوس البرامج ؤلاراُِت في جُّٙل الخىمُت الثٝاُ٘ت دساظت مُذاهُت:  ُِىت مً ولبت حامّت  ظّذي وداد

 الّشبي الخبس ي

 م.2016دوسة حىان 

اإلاإظعت دساظت مُذاهُت: ب٣لُت الّلىم  دوس الاجفا٥ الٕحر الشظمي في ئ٘ؽاء  أظشاس  خَٙ هللا ٘إاد

 ؤلاوعاهُت والاحخماُِت حامّت جبعت

 م.2016دوسة حىان 

ت ت دساظت  أظماء بىو٘ش حن هدى البرامج الثٝاُ٘ت في الٝىىاث الخاـت الجضاةٍش اججاهاث الىلبت الجضاةٍش

الم والاجفا٥ بجامّت الّشبي الخبس ي   جبعت –مُذاهُت ِلى ُِىت مً ولبت ٜعم الِا

 م.2016دوسة حىان 

دسبا٥ مدمذ 

 ألامحن

ادة اظتهالٟ مىخجاث الهاجٚ الىٝا٥ ىهُت في ٍص ت الخلٍٙض  م.2016دوسة حىان  دوس الىمماث الاؼهاٍس

٣اص منى ُٙت جدلُلُت لبرهامج  24مّالجت ٜىاة ٘شاوغ  بِى بالّشبُت للفشاُ في ظىسٍا دساظت ـو

 هٝاػ

 م.2017دوسة حىان 

مباس٠ُت ـالح 

ًذي الذًً، صا

 ـالح الذًً

اظخخذام الىلبت الجامُّحن إلاىاْٜ الخىاـل الاحخماعي في الخدفُل الذساس ي 

الم والاجفا٥  والاؼباِاث اإلاخدٝٝت دساظت مُذاهُت ِلى ُِىت مً ولبت ٜعم الِا

 بجامّت جبعت

 م.2017دوسة حىان 

ظُٚ الذًً 

 ٘خدىن 

لُلُت ظُمُىلىحُت لُٙلم ـىسة روي الاخخُاحاث الخاـت في العِىما الّشبُت دساظت جد

 اإلادعى٥ 

 م.2016دوسة حىان 

م ت دساظت ظُمُىلىحُت  - ُِادي مٍش ٣اجحًر المُت للحشب في ظىسٍا مً خال٥ الفىس ال٣اٍس الخٕىُت ؤلِا

ذة الؽشوٛ  اللىذهُت ٣اجحر حٍش  لُّىت مً ١اٍس

 م.2017دوسة حىان 

 ئًمان ظ٢شوٗ 

 خ٢ىم الّالُت

ُت ت اليؽاه  الاجفا٥ الخىمىي ودوسه في جٜش الخذمت الاحخماُِت دساظت مُذاهُت : مذًٍش

 جبعت –والخمامً الاحخماعي 

 

 م.2017دوسة حىان 
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 خىلت بشقي 

ٙت ـمادي  ؼٍش

دساظت  –دوس مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي في جُّٙل العلىٟ الاهخخابي للؽباب الجضاةشي 

الم والاجفا٥ حامّت جبعت    مُذاهُت لُّىت مً ولبت ٜعم ِلىم ؤلِا

 م.2018دوسة حىان 

 حبالي خىلت

اء   ش ٘و  ولِض

ُّاث ماي  دساظت  2017مّالجت مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي للمؽاس٠ت العُاظُت حؽَش

ت مً مٝاوْ ُ٘ذًىهاث الُىجُىب،  جدلُلُت إلاجمِى

 م.2018دوسة حىان 

ِىن ٘اومت 

 الضهشاء

دساظت مُذاهُت –مُّت دوس الٙاٌعبىٟ في الخأزحر ِلى الخٙاِل الاحخماعي في البِئت الجا

 ِلى ُِىت مً الىلبت ِلى معخىي مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي

 م.2018دوسة حىان 

 ظهاًلُت بثِىت

 ظىىس ي اًمان

ت لٕالٗ الشواًت الّشبُت وألاحىبُت دساظت جدلُلُت ظُمُىلىحُت لُّىت  الذالالث الشمٍض

 مً أٔلٙت الشواًاث الّشبُت وألاحىبُت

 2019دوسة حىان 

ُٙي في اإلاإظعت الجامُّت ذون حما٥ ظّ  2019دوسة حىان  جٝىُاث الاجفا٥ ودوسها في جدعحن آلاداء الٌى

حذًلي ِبذ 

 الشصاٛ

٢ُت دساظت  ظُمُىلىحُت لُّىت مً ألا٘الم.  2019دوسة حىان  دالالث الخمُُى الّىفشي في العِىما ألامٍش

ظّذي ِبذ 

 اإلاجُذ

ت دساظ ت الؽُخ الّشبي الخبس ي الاجفا٥ الذاخلي في اإلاإظعاث التربٍى ت مُذاهُت بثاهٍى

 جبعت 

 2019دوسة حىان 

 جىمي ِالء

 خشاػ ِىترة

دوس الاجفا٥ الذاخلي في جُّٙل خى٠مت اإلاإظعاث الّمىمُت دساظت مُذاهُت ببلذًت 

ّت.  الؽَش

 2019دوسة حىان 

 مىفىس ي ظاسة

 أخعً هفحرة

المُت لؤلصمت في مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي الٙاٌعبىٟ وأصمت ُ٘ماهاث  اإلاّالجت الِا

 جبعت همىرحا

 2019دوسة حىان 

 

 املطبىعات البًذاغىجًُ 

 عذد الصفحات السنة دار النشز العنوان  املطبوعات 

 

ما٥ البُذأىحُت  ألِا

ت  اإلاىبِى

  2020 داس ظىهام لليؽش والخىصَْ الاجفا٥ الاظتراجُجي

الم  مذخل ئلى وظاةل ؤلِا

 والاجفا٥.

  2020 ؽش والخىصَْداس ظىهام للي

 

 الكتب واملؤلفات

 سنة النشز دار النشز عنوان الكتاب

 (2015) العذاس ي الثاوي   داس ٜشوبت  لليؽش والخىصَْ الجضاةش مذخل ئلى الاجفا٥ اإلاإظعاحي

ىاِت الفىسة  الّالٜاث الّامت ـو

 الزهىُت للمإظعت.

 2017 ألاسدن –داس مجذالوي لليؽش والخىصَْ 

الخىاب اإلاشتي مً الىٍشي  ظُمُىلىحُا

 ئلى الخىبُٞ.

 2016 داس حعىس لليؽش والخىصَْ الجضاةش

 2020 الّحن-داس ال٢خاب الجاميي دولت الاماساث الّشبُت اإلاخدذة  اظتراجُجُاث الاجفا٥ والّالٜاث الّامت

ٝي.  2019 ألاسدن  -داس أظامت لليؽش والخىصَْ   مذخل الى الاجفا٥ الدعٍى

 2019 ألاسدن  -داس أمجذ لليؽش والخىصَْ ىٍُمي الاجفا٥  الخ

الن  2017 ألاسدن -داس الخلذوهُت  لليؽش والخىصَْ مذخل ئلى ؤلِا

الهُت   2019 الجضاةش والخىصَْ لليؽش حعىس  داس ؤلاداسة والخىُٙز  –الحمالث ؤلِا
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 املمف العمىٌ:

 (: أ)  قسي ذلاضش أستار ستبُ إىل الرتقًُ الٍشاطات العمىًُ بعذ

طبيعة مشزوع 

 البحث

 السنة عنوان املشزوع الصفة ) مسهؤول أو عضو(

ني  مؽشوُ البدث الخ٢ٍى

 PRFUالجاميي 

الاجفا٥ اإلاإظعاحي في ٜىاُ الخّلُم  سةِغ

الّالي ُِىت همىرحُت حامّاث الؽٛش 

 الجضاةشي 

01/01/2019 

 

 عطىيات /) سٓاسُ( ًِٔات عمىًُ 

 العضوية  / نوع مهؤسسة العضوية الصفة السنة

ل  11/ 10 المُت اإلاىٍم بجامّت الّشبي الخبس ي سةِغ م.2017أٍ٘ش  اإلاىخذي الّاإلاي ألاو٥ خى٥ التربُت ؤلِا

 اإلالخٝى الىوني الشابْ خى٥ مخاوش الاهترهِذ ِلى الىٙل سةِغ م.08/02/2018

 الخخشجالىذوة الىوىُت الّلمُت  الثاهُت خى٥ مىهجُت اِذاد مز٠شة  سةِغ .07/12/2017ًىم 

 اللجىت الّلمُت للملخٝى الىوني الخامغ لئلِالم والاجفا٥ سةِغ 12/03/2018

 مخبر الذساظاث ألادبُت وؤلاوعاهُت ِمى 2018ئلى أ٠خىبش   - 2012

م الدعلعل  " اللجىت الّلمُت إلاجلت " دساظاث في الىٙىلت ِمى ئلى ٔاًت الُىم -2012  .issn2353-0332ٜس

 الجمُّت العّىدًت لئلِالم والاجفا٥ ِمى مئلى الُى  02/12/2012

 الاجداد الذولي لؤل١ادًمُحن والّلماء الّشب اجداد الجامّاث الّشبُت ِمى 01/01/2020

 مجلس إلادارة لكلية العلوم إلانسانية والاجتماعية. عضو إلى غاية اليوم 4102

 والاحخماُِت. اإلاجلغ الّلمي ل٣لُت الّلىم ؤلاوعاهُت ِمى ئلى ٔاًت الُىم 2014

الم والاجفا٥ ِمى ئلى الُىم 18/07/2017  اللجىت الّلمُت لٝعم ِلىم ؤلِا

 اللجىت الّلمُت للمجلت الذولُت لالجفا٥ الاحخماعي ) معخٕاهم( ِمى ئلى ٔاًت الُىم   2015

المُت . ِمى ئلى ٔاًت الُىم 2017  الهُئت الّلمُت إلاجلت الشظالت للذساظاث ؤلِا

 الهيئة العلمية ملجلة العلوم إلانسانية لجامعة أم البواقي عضو ة اليومإلى غاي 4102

 تبسة -الهيئة العلمية ملجلة العلوم الاجتماعية والانسانية جامعة العربي التبس ي عضو إلى غاية اليوم 4102

ا ِمى 23/06/2016  الهُئت الّلمُت إلاجلت مجمْ الفادسة ًِ حامّت اإلاذًىت الّاإلاُت مالحًز

 الهىذ.–وصاسة الخّلُم الّالي حامى و٠ؽمحر –الهُئت الّلمُت إلاجلت الخلمُز  ِمى 10/03/2019

 اإلامل٢ت اإلإشبُت . –الهُئت الّلمُت إلاجلت رخاةش الّلىم الاوعاهُت  ِمى 25/12/2017

ل 11/12 لخٝلُذًت  اللجىت الّلمُت للمإجمش الذولي ألاو٥ خى٥ ) دوس ٜىاُ العُاخت والفىاِت ا ِمى 2018/أٍ٘ش

خي والحماسي للجضاةش والًت  -في جدُٝٞ الخىمُت اإلاعخذامت والحٙاً ِلى ؤلاسر الخاٍس

 همىرحا.جبعت 

ل  18/19 اللجىت الّلمُت للمإجمش الذولي خى٥ الصحا٘ت الاظخٝفاةُت في الىوً الّشبي: الىاْٜ  ِمى 2018أٍ٘ش

 والخدذًاث

ل 13/14/15 ما٥ والّمل ًِ بّذ اللجىت الّلمُت للمإجم ِمى 2019أٍ٘ش ادة ألِا ش الذولي اإلاد٢م واإلايؽىس )دوس ٍس

ما٥ وخلٞ ٘شؿ ِمل ض ٜىاُ ألِا  اظىىبى٥.-جش٠ُا -في حٍّض

ل 17/18/19 اللجىت الّلمُت للمإجمش الذولي اإلاد٢م واإلايؽىس الّىٚ والخىٗش والاسهاب بأبّاده  ِمى 2019أٍ٘ش

 اظىىبى٥.-جش٠ُا-العُاظُت والذًيُت والاحخماُِت

الم اإلادلي في الجضاةش الخدذًاث اإلاّاـشة   ِمى 2019أ٠خىبش  16/17 اللجىت الّلمُت للملخٝى الذولي خى٥ ؤلِا

 الؽهُذ خمه لخمش الىادي الجضاةش.وسهاهاث اإلاعخٝبل حامّت 
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اللجىت الّلمُت للمإجمش الذولي خى٥ الخدىالث العُاظُت ال٢بري واو٣ّاظاتها ِلى  ِمى 2019ماسط 25/26/27

 جش٠ُا. –أهىالُا   -لىاْٜ الّاإلاي ا

اللجىت الّلمُت للملخٝى الىوني ألاو٥ في ألاهثروبىلىحُا خى٥: الترار الؽّبي ودوسه في  ِمى 26/04/2018

 جثبُذ الُٝم الثٝاُ٘ت.

اللجىت الّلمُت للىذوة الّلمُت الىوىُت ألاولى  لٝعم ِلم الاحخماُ حامّت الّشبي  ِمى 29/01/2018

 الخبس ي .

مىت ِمى 14/10/2019 ت حامّت   اللجىت الّلمُت للملخٝى الىوني الٜش في مإظعاث اإلاّلىماث الجضاةٍش

 الّشبي الخبس ي. جبعت

 جبعت -حامّت الّشبي الخبس ي - -لجىت مخابّت وجُُٝم ولبت الذ٠خىساه ِمى 2016حاهٙي 20/21

ُأت ألاظئلت معابٝت الذ٠خىساه  ِمى 26/10/2017  حامّت جبعتلجىت الخصحُذ ـو

ُأت ألاظئلت معابٝت الذ٠خىساه حامّت ِىابت ِمى 13/10/2018  لجىت الخصحُذ ـو
 

 والىطًٍُ الذولًُ املشاسكُ يف املؤمتشات العمىًُ

 الذولًُ املؤمتشات 

 اهليئة املنظنة/ التاريخ عنوان املذاخلة نوع امللتقى

اإلاإجمش الذولي الثالث للذساظاث 

خذمت  ؤلاظالمُت ودوسها في

 الخىمُت والذساظاث ؤلاوعاهُت

 الُٝم ٔشط في ودوسها الال٢تروهُت الذسدؼت ؼب٣اث

 دواْ٘ في دساظت -  الجضاةشي  الؽباب لذي الذًيُت

 .٘اٌعبىٟ إلاىخذي اإلاخدٝٝت الاؼباِاث و الاظخخذام

ا –٠ىالا المبىس   مالحًز

ل  28/29ًىمي :   م.2017أٍ٘ش

 حامّت ألاوعاهُت

٥ '' الٍاهشة اإلاإجمش الذولي خى 

المُت والاجفالُت في ٌل  ؤلِا

مُت''  البِئت الٜش

اإلاُّٝاث التي جىاحه الّالٜاث الّامت في اإلاإظعت 

مُت جشوٍج للخذماث  ت  في ٌل البِئت الٜش الجضاةٍش

 .واهٙخاح ِلى اإلادُي الخاسجي

مبر  14/15ًىمي  م، 2018ه٘ى

 -حامّت  مدمذ خُمش بع٢شة

 الجضاةش.

و٥ خى٥ التربُت اإلاىخذي الّاإلاي ألا 

المُت في ٌل ِالم مخٕحر  ؤلِا

سهاهاث الىاْٜ  ومخىلباث 

 اإلاعخٝبل.

ىن الىاْٜ والتربُت الثٝاُ٘ت للىٙل  دساظت  في –جلٍٙض

 ألابّاد والخأزحراث في ٌل اإلاُذًا الجذًذة.

ل  09/10ًىمي  بجامّت  2018أٍ٘ش

 جبعت

اإلاإجمش الذولي  خى٥ الصحا٘ت 

بي : الاظخٝفاةُت في الىوً الّش 

 الىاْٜ والخدذًاث

ُٝت اإلاخّلٝت  الفّىباث اإلاىهجُت في البدىر الامبًر

ظبر  –بالصحا٘ت الاظخٝفاةُت في الىوً الّشبي 

 للىاْٜ واظدؽشاٗ لآل٘اٛ.

ل  18/19ًىمي  م بجامّت  2018أٍ٘ش

 3ٜعىىُىت 

اإلاإجمش الذولي الخامغ خى٥ 

ً اإلانهي وألاخالقي  الخ٢ٍى

 للصحُٙحن ومماسس ي الاجفا٥

 

ت.  أخالُٜاث الاجفا٥ مٝاسبت هٍٍش

ل  18/19ًىمي  بجامّت  2018أٍ٘ش

 معخٕاهم  

الم  اإلاإجمش الذولي ألاو٥ خى٥ ؤلِا

 الثٝافي.

ىاِت الُٝم الثٝاُ٘ت  ىوي  ـو الن الخلٍٙض جدلُل  –ؤلِا

الهاث ِلى  الٝىاجحن  مدخىي ُِىت مً ؤلِا

خحن: الؽشوٛ والنهاس. ىهِخحن الجضاةٍش  الخلٍٙض

بجامّت  2018اسط م 14/15ًىمي 

 معخٕاهم

اإلاإجمش الّلمي الخامغ ل٣لُت 

آلاداب خى٥ الّشبُت والذساظاث 

 الاوعاهُت والاحخماُِت.

اللٕت الّشبُت ِبر مىخذًاث الذسدؼت الال٢تروهُت بحن 

 اإلاداٍ٘ت ِليها والاهذزاس.

مبر  11/12/13أًام  بجامّت  2017ه٘ى

 الٝاهشة –حىىب الىادي ٜىا 

الم اإلاإجمش الذولي  الشابْ خى٥ ؤلِا

الجذًذ واإلاىٍىمت الُٝمُت: سؤي 

 وسهاهاث

ألابّاد الُٝمُت للخىاب اإلاشتي ٜشاءة في الخجلُاث 

ل .  والخأٍو

بجامّت  2016دٌعمبر  07/08ًىمي 

 معخٕاهم

ذاد مّلم ألالُٙت الثالثت اإلاإجمش الذولي الشابْ للتربُت  أًام  –ظلىىت ِمان  –حامّت هضوي  –الاججاهاث الحذًثت إِل
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 2016/ ماسط 01/02/03 ظت اظدؽشاُ٘ت  لىاْٜ الخّلُم  في الجضاةش .دسا والذساظاث ؤلاوعاهُت

 الثالث الذولي اإلاإجمش الّشبي

 حذًذة آ٘اٛ - الّامت للّالٜاث

 -  مخٕحر ِشبي ِالم في للخىاـل

الت اإلاذاخل ّّ  الخىاـل إلداسة الٙ

ت دوس الّالٜاث الّامت في ـىاِت الفىسة الزهىُ

للمإظعت دساظت خالت إلاإظعت اجفاالث الجضاةش في 

الم الجذًذ.  لىء ؤلِا

ت )  اإلاىٍمت الّشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

 20و 19حامّت الذو٥ الّشبُت( ًىمي 

 م2016دٌعمبر 

اإلالخٝى الّشبي ألاو٥ للّالٜاث 

الّامت بّىىان ) دوس الّالٜاث 

ض الخىمُت اإلاعخذامت  الّامت في حٍّض

 اإلاجخمْ (لذي الح٢ىماث و 

اث التي جىاحه الٝاةم بالّالٜاث الّامت   اإلاّٜى

مُت بحن  المُت في ٌل البِئت الٜش باإلاإظعاث ؤلِا

 الخد٢م والاهٙالث

 2018دٌعمبر  17/18/19أًام 

 بالٝاهشة.

اإلاإجمش الذولي ألاو٥ '' الخّلُم 

مي في الىوً الّشبي ...  الٜش

 جدذًاث الحالش وسؤي اإلاعخٝبل.

ى  مي لزوي الاخخُاحاث ؤلاجاخت والـى ٥ للمدخىي الٜش

الخاـت: سؤٍت اظدؽشاُ٘ت للىاْٜ واإلاأمى٥ في ٌل 

 ألالُٙت الثالثت،

حامّت  2018دٌعمبر  26-25ًىمي 

 حمهىسٍت مفش. –الٝاهشة 

اإلالخٝى الذولي ٜماًا الخّلُم 

الّالي والبدث الّلمي في الىوً 

ئـالخاث مدلُت  -الّشبي

 وجدذًاث دولُت

ً أظخار ألالُٙت الاججاهاث الح ذًثت في ئِذاد وج٢ٍى

ش الباخث الّلمي.  الثالثت مّاًحر مٝترخت لخىٍى

ل 10/11ًىمي  حامّت أم  2017أٍ٘ش

 الجضاةش. -البىاقي

اإلاإجمش الذولي اإلاد٢م واإلايؽىس 

ل ؤلاظالمي وجدذًاجه  آ٘اٛ الخمٍى

حرها مً  في الذو٥ ؤلاظالمُت ٔو

 الذو٥ الىامُت واإلاخٝذمت

ىن الجضاةشي في دوس البرامج الا ٜخفادًت في الخلٍٙض

 التروٍج لخذماث اإلافاٗس ؤلاظالمُت

ل 09/10/11  -جش٠ُا– 2019أٍ٘ش

 اظىىبى٥.

اإلاإجمش الذولي الخدىالث 

الجُىظُاظُت ال٢بري واو٣ّاظاتها 

 ِلى الىاْٜ الّاإلاي

الثٝا٘ت اإلادلُت وسهاهاث الخدىالث الثٝاُ٘ت في 

 -ِالم اإلادلي الثٝافي دساظت جدلُلُت في دوس ؤلا  -الجضاةش

 

 جش٠ُا- 2019ماسط  25/26/27أًام 

ادة ا إلاإجمش الذولي اإلاد٢م )دوس ٍس

ض  ما٥ والّمل ًِ بّذ في حٍّض ألِا

ما٥ وخلٞ ٘شؿ ِمل  -ٜىاُ ألِا

 اظىىبى٥.-جش٠ُا

ض ِالٜاث  اظخخذاماث الخ٢ىىلىحُاث الحذًثت في حٍّض

ت  الّمل باإلاإظعت الخذماجُت الجضاةٍش

 

ل  13/14/15أًام   2019أٍ٘ش

 جش٠ُا-اظىىبى٥ 

اإلاإجمش الذولي الشابْ إلاّامل الخأزحر 

 الّشبي .

ت في اليؽش الّلمي مً خال٥  الاظتراجُجُت الجضاةٍش

هدى الٝماء ِلى اإلادعىبُت  -بىابت اإلاجالث الّلمُت

 في ٌل اإلابادب ألاخالُٜت للبدث الّلمي

 

م بجامّت 2019حىان  24-/21أًام 

 -ش الّشبُتحمهىسٍت مف -الىُل

 الٝاهشة.

الّىٚ  إلاإجمش الذولي اإلاد٢م ا

والخىٗش والاسهاب بأبّاده 

-العُاظُت والذًيُت والاحخماُِت

 اظىىبى٥.-جش٠ُا

ىوي  العِىماتي الُٙلم بحن الّىٚ ججلُاث والخلٍٙض

 والذالالث  ألابّاد في ٜشاءة

ل  17/18/19أًام   2019أٍ٘ش

 جش٠ُا-اظىىبى٥ 

: واإلايؽىس  اإلاد٢م الذولي اإلاإجمش

 وؤلاججاهاث الاظتراجُجُاث

 وئِادة اإلاذن جىمُت في الحذًثت

ماس  والجزاِاث الحشوب بّذ ما ؤلِا

الم ودوسها في مىاحهت الخدذًاث  وظاةل ؤلِا

الم الجذًذ  الاحخماُِت والعُاظُت بحن جىبُٝاث ؤلِا

 وجدُٝٞ الخىمُت اإلاعخذامت.

 

 -جش٠ُا –2019دٌعمبر  10/11/12

 .اظىىبى٥ 

: واإلايؽىس  اإلاد٢م الذولي جمشاإلاإ 

 وؤلاججاهاث الاظتراجُجُاث

 وئِادة اإلاذن جىمُت في الحذًثت

الم الجذًذ في جىمُت اججاهاث الؽباب  دوس ؤلِا

 الجضاةشي هدى الّمل العُاس ي

 -جش٠ُا –2019دٌعمبر  10/11/12

 .اظىىبى٥ 
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ماس  الحشوب بّذ ما ؤلِا

 اظىىبى٥. -جش٠ُا –والجزاِاث

الثاوي الخىاب اإلاإجمش الذولي 

الم   –الذًني في وظاةي ؤلِا

ت.  اإلامامحن والهٍى

ت في التروٍج للخىاب  دوس الٝىىاث الٙماةُت الجضاةٍش

 الذًني اإلاّخذ٥.

 م حامّت معخٕاهم.2017ماي  13/14

اإلاإجمش الذولي الُٝمت في 

المُت وألا١ادًمُت  الذساظاث ؤلِا

البىاء الفىسي وحؽ٣ل اإلاّنى دساظت في آلالُاث  

 وألابّاد العُمىىُُٝت للخىاب الاؼهاسي.

 حامّت معخٕاهم 2020حاهٙي  29/30

اإلالخٝى الّشبي الثاوي للذساظاث 

الم والاجفا٥  الّلُا في ِلىم ؤلِا

حامّت  2020ماسط  01ُ٘ٙشي   29 مىاهج جدلُل الخىاب في بدىر الذ٠خىساه. 

 معخٕاهم.

 

 ًُاملشاسكُ يف املؤمتشات العمىًُ الذولًُ والىطٍ

 الىطًٍُ املؤمتشات 

 اهليئة املنظنة/ التاريخ عنوان املذاخلة نوع امللتقى

اإلالخٝى الىوني ألاو٥ خى٥:  سهاهاث 

ت في ٌل  اإلاإظعت  العمُّت البفٍش

الم الجذًذ  ؤلِا

الم اإلادلي  العميي البفشي في الجضاةش بحن  ؤلِا

الم الجذًذ.  مّىُاث الىاْٜ وجدذًاث ؤلِا

بجامّت  2016ماسط  09/ 08ًىمي 

 ِبذ الحمُذ ابً بادٌغ معخٕاهم

اإلالخٝى الىوني ألاو٥ ' واْٜ العميي 

البفشي في الجضاةش ٜشاءاث سؤي 

 وججاسب

حامّت 2018ماسط  08ًىم  مؽا١ل العميي البفشي في الجضاةش.

 1باجىت

اإلالخٝى الىوني خى٥ ) ـىسة 

الم  ؤلاظالم واإلاعلمحن في وظاةل ؤلِا

 ىتفي ٌل الخٕحراث الشاه

المُت للشمىص الذًيُت في لىء الٝاهىن  اإلاّالجت ؤلِا

 الذولي.

 

بجامّت  2016دٌعمبر  13/14ًىمي 

 1باجىت 

الىذوة الىوىُت خى٥ ' الذبلىماظُت 

ت ٍش الم في الثىسة الخدٍش  وؤلِا

ت )  ٍش دوس الصحا٘ت اإلا٢خىبت في دِم الثىسة الخدٍش

 الؽهاب والبفاةش أهمىرحا(.

 جبعت بجامّت 02/11/2017ًىم 

الم  اإلالخٝى الىوني خى٥ ؤلِا

 ً الجضاةشي : ئؼ٣الُت الخ٢ٍى

 ألا١ادًمي واإلانهي

الم والاجفا٥  ً الّلمي للباخث في ؤلِا ئؼ٣االث الخ٢ٍى

ش البدث. –  مّاًحر مٝترخت لخىٍى

م بجامّت  2018ماسط  18ًىم 

 3ٜعىىُىت 

الشابْ لئلِالم  اإلالخٝى الىوني

والاجفا٥ خى٥ مخاوش الاهترهِذ 

لى الىٙل ... مّىُاث الىاْٜ ِ

 .وجىلّاث اإلاعخٝبل

الم الجذًذ والىٙل... جىظْ الاظخخذام وبدث ًِ  ؤلِا

ت.  الهٍى

 م بجامّت جبعت08/02/2018ًىم 

خى٥ ٜماًا اإلاشأة في  اإلالخٝى الىوني

 اإلاجخمْ الجضاةشي 

دوس الىٝابت في جدُٝٞ مىالب اإلاشأة الّاملت ٜىاُ 

 ؽتر٠ت(.التربُت والخّلُم همىرحا. )م

بجامّت  2018ماسط  06/07ًىمي 

 أم البىاقي

الخامغ لئلِالم  اإلالخٝى الىوني

الم  والاجفا٥  خى٥ وظاةل ؤلِا

والخدىالث الاحخماُِت والاٜخفادًت 

 في الجضاةش

الٜتها بالعلىٟ  ٞ الخذماحي ِو خمالث الدعٍى

 الاظتهال١ي للمجخمْ الجضاةشي.) مؽتر٠ت(

 

بجامّت   2018ماسط  12ًىم 

 ّشبي الخبس يال

خى٥ مىهجُت  ألاولى الىذوة الىوىُت

 ئِذاد بدث ِلمي  

الم )مؽتر٠ت(  1بجامّت باجىت   24/04/2018ًىم  اإلاٝاسباث الّلمُت في بدىر ؤلِا

خُت  الىذوة الىوىُت الّلمُت  الخاٍس

 م1960دٌعمبر  11خى٥ مٍاهشاث 

المُت إلاٍاهشاث   م بجامّت جبعت11/12/2017ًىم  م.1960دٌعمبر  11الخٕىُت ؤلِا
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ألاولى خى٥  الىذوة الىوىُت الّلمُت

) مىهجُت ئِذاد مز٠شة الخخشج 

ُأت مٝا٥ ِلمي (  .ـو

م بجامّت الّشبي 2017/ 30/11ًىم  مىهجُت ئِذاد مز٠شة الخخشج

 الخبس ي

خى٥ جشؼُذ  اإلالخٝى الىوني

اظخٕال٥ أمالٟ الجماِاث اإلادلُت 

ت  في الجضاةش بحن الجذوي الخىمٍى

 اًت الٝاهىهُتوالحم

الم الجىاسي في جدُٝٞ الخىمُت اإلادلُت: هٍشة  دوس الِا

 إلادلُت بىالًت جبعت ،ااظدؽشاُ٘ت لئلراِت 

أ٠خىبش  22/23حامّت بىمشداط 

 م.2018

 

خى٥  الىذوة الىوىُت الّلمُت

ت ت ، الخىمُت البؽٍش  .الٝشاءة، اإلاّ٘ش

مي.  15لخبس ي ، ًىم حامّت الّشبي ا جىمُت اإلاٝشوةُت في ٌل اإلاجخمْ الٜش

 م2018ماسط 

مىتا في   إلالخٝى الىوني الٜش

ت  مإظعاث اإلاّلىماث الجضاةٍش

 حامّت الّشبي الخبس ي. جبعت

المُت في ٌل ألالُٙت   مىت اإلاإظعاث ؤلِا هدى ٜس

 الثالثت: واْٜ وآ٘اٛ

أ٠خىبش  14حامّت الّشبي الخبس ي 

 م2019

 

 الٍشش العمىٌ  

 ت دولًُ()دلال املكاالت العمىًُ املٍشىسَ

وىضع  عٍىاُ املكالُ

 الكاتب

 العٍىاُ االلكرتوٌٌ السٍُ عٍىاُ اجملمُ أو اسي اجلشيذَ

الّشب واإلاعلمىن في 

٢ُت )  العِىما ألامٍش

 11بّذ أخذار 

بحن  2001ظبخمبر 

ه والخىمُي.  الدؽٍى

مجلت دساظاث ) الّلىم ؤلاوعاهُت  ألاو٥ 

 والاحخماُِت( ألاسدن

م  43اإلاجلذ   .05اإلالحٞ ٜس

2016 http://journals.ju.edu.jo/old/ind

ex.php/DirasatHum/issue/view/

534 

 

جأزحراث الخ٢ىىلىحُا 

الحذًثت ِلى حّلُم  

 اللٕت الّشبُت

م ألاو٥   مجلت الخلمُز باللٕت الّشبُت ، اإلاجلذ ٜس

( وصاسة الخّلُم الّالي 12الّذد ) 01

 ب٢ؽمحر  )الهىذ(

2018 www.tilmeezjournal.com 

 

دوس الّالٜاث الّامت 

في التروٍج العُاحي 

مّاًحر مٝترخت 

ش العُاخت  لخىٍى

ت في  الصحشاٍو

الجضاةش بحن مّىُاث 

الىاْٜ و ومىخاث 

ش.  الخىٍى

 مجلت حامّت ابً سؼذ  في هىلىذا و٥ ألا 

 27الّذد 

لُت  حٍى

2018 

http://www.averroesuniversity.org

/AUHMAGISSUE027.pdf 

دالالث الشظالت 

ألالعيُت في الخىاب 

ىوي.  ؤلاؼهاسي الخلٍٙض

ًِ وصاسة الخّلُم مجلت الخلمُز جفذس  ألاو٥ 

 الّالي بجامى و٠ؽمحر الهىذ

 05الّذد  02اإلاجلذ 

ماي 

2019 

www.tilmeezjournal.com 

 

الؽباب الجضاةشي 

ىن الىاْٜ  وجلٍٙض

دساظت في ألابّاد 

الُٝمُت للخلٝي 

 والخأزحر.

 مجلت حامّت ابً سؼذ في هىلىذا ألاو٥ 

 32د الّذ 

 

2019 http://www.averroesuniversity.org

/AUHMAGISSUE032.pdf 

http://journals.ju.edu.jo/old/index.php/DirasatHum/issue/view/534
http://journals.ju.edu.jo/old/index.php/DirasatHum/issue/view/534
http://journals.ju.edu.jo/old/index.php/DirasatHum/issue/view/534
http://journals.ju.edu.jo/old/index.php/DirasatHum/issue/view/534
http://www.tilmeezjournal.com/
http://www.tilmeezjournal.com/
http://www.averroesuniversity.org/AUHMAGISSUE027.pdf
http://www.averroesuniversity.org/AUHMAGISSUE027.pdf
http://www.tilmeezjournal.com/
http://www.tilmeezjournal.com/
http://www.averroesuniversity.org/AUHMAGISSUE032.pdf
http://www.averroesuniversity.org/AUHMAGISSUE032.pdf
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ججلُاث الّىٚ 

اإلاخلٙض ِلى 

العلى٠ُاث لذي 

 الاوٙا٥ اإلاشاهٝحن

 مجلت الاجفا٥ والخىمُت ألاو٥ 

 15الّذد  –لبىان 

2016  https://platform.almanhal.com/File

s/2/94092 

الم العُاحي  ؤلِا

والخىمُت اإلاعخذامت 

اْٜ في الجضاةش و 

وآ٘اٛ في ٌل ألالُٙت 

 الثالثت

المُت ًِ  ألاو٥  مجلت الّشبي للذساظاث ؤلِا

اإلاش٠ض الّشبي لؤلبدار والذساظاث 

 03الّذد  - ِالمُتؤلا 

 

أ٠خىبش 

2019 

https://search.emarefa.net/detail/B

-IM 

الم  اظتراجُجُاث ؤلِا

ه  الٕشبي في حؽٍى

 آلاخش 

 

مجلت اججاهاث ظُاظُت ًِ اإلاش٠ض  ألاو٥ 

 07الّذد -الذًمٝشاوي الّشبي

2019 

 

https://democraticac.de/?p=60209 

الُت في  البرامج الٍش

الم دساظت  وظاةل ؤلِا

في الخلٝي والخأزحر لذي 

 الؽباب

ب لُبُا  الثاوي -اإلاجلت الّلمُت لجامّت اإلاٜش

 04الّذد 

2019 

 

 

 

 )دلالت وطًٍُ( املكاالت العمىًُ املٍشىسَ

وىضع  عٍىاُ املكالُ

 املؤلف

 العٍىاُ االلكرتوٌٌ   السٍُ عٍىاُ اجملمُ أو اسي اجلشيذَ

ٜشاءة في ألابّاد 

مُاةُت للخىاب العُ

بحن  –العِىماتي 

ججلُاث الٍاهش 

 وجدلُل الممني

 مجلت الّلىم  ؤلاوعاهُت ألاو٥ 

 حامّت أم البىاقي

دٌعمبر

2017 

https://www.asjp.cerist.dz/en/artic

le/33917 

ئؼ٣االث جىبُٞ مىهج 

الخدلُل 

 –جي العُمُىلى 

دساظت جىبُُٝت في 

ألابّاد 

العىظُىزٝاُ٘ت 

لفىسة اإلاشأة في 

ىهُت  الهاث الخلٍٙض  ؤلِا

 

 

 

 

 ألاو٥ 

 

 

 

 مجلت الّلىم الاحخماُِت وؤلاوعاهُت

 13الّذد  - جبعت -حامّت الّشبي الخبس ي

 

 

 

حىان 

2017 

 

.cerist.dz/en/artichttps://www.asjp

le/59257 

خي  الخىىس الخاٍس

ٞ العُاس ي  للدعٍى

ٜشاءة في ججلُاث 

الثىسة العىسٍت 

 ئِالمُا

 

 

 

 ألاو٥ 

 

 مجلت اإلاّاٗس

 الىادي -حامّت الؽهُذ خمه لخمش 

 

دٌعمبر

2017 

-https://books

-library.online/files/download

-1543306721-ebooks.org-pdf

582.pdf 

 

https://platform.almanhal.com/Files/2/94092
https://platform.almanhal.com/Files/2/94092
https://search.emarefa.net/detail/BIM-894323/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-:-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9/1
https://search.emarefa.net/detail/BIM-894323/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-:-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9/1
https://democraticac.de/?p=60209
https://democraticac.de/?p=60209
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33917
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33917
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/59257
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/59257
https://books-library.online/files/download-pdf-ebooks.org-1543306721-582.pdf
https://books-library.online/files/download-pdf-ebooks.org-1543306721-582.pdf
https://books-library.online/files/download-pdf-ebooks.org-1543306721-582.pdf
https://books-library.online/files/download-pdf-ebooks.org-1543306721-582.pdf
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ألاظالُب الاجفالُت 

المُت للشظى٥  وؤلِا

)ـلى هللا ِلُه 

وظلم( في جبلُٖ 

 الذِىة ؤلاظالمُت

 

 

 

 

 ألاو٥  

مجلت اإلاُّاس ١لُت أـى٥ الذًً حامّت 

 ألامحر ِبذ الٝادس ٜعىىُىت

 43الّذد 

 

ر دٌعمب

2016 

 

 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/artic

le/26340 

 

الٝفق اإلافىسة في 

مجالث ألاوٙا٥ 

بُت ودوسها في الّش 

 بىاء شخفُت الىٙل.

 

 

 ألاو٥ 

مجلت الشظالت للذساظاث والبدىر 

 تجبع-حامّت الّشبي الخبس ي  -ؤلاوعاهُت

 05الّذد 

 

حاهٙي 

2018 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/artic

le/63413 

ألابّاد الُٝمُت 

ىهُت  لئلِالهاث الخلٍٙض

دساظت في آلُاث  -

 -ئهخاج الذالالث 

مجلت الّلىم ؤلاوعاهُت بجامّت أم البىاقي  الثاوي

-  

حىان 

م. 2018

 11الّذد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/artic

le/58814 

الم البُئي  في ؤلِا

 ،الجضاةش

 والخدذًاث الىاْٜ

المُت الثاوي  مجلت الشظالت للذساظاث ؤلِا

 حامّت الّشبي الخبس ي

دٌعمبر 

2019 

https://www.asjp.cerist.dz/en/artic

le/107823 

 

 طبىعُاملاملذاخالت الذولًُ : الكتب الذولًُ  
 السنة عنوان اجمللة أو اسه اجلزيذة عنوان املذاخلة

اللٕت الّشبُت ِبر مىخذًاث الذسدؼت الال٢تروهُت بحن 

 س .اإلاداٍ٘ت ِليها والاهذزا

اإلاإجمش الّلمي الخامغ '' الّشبُت والذساظاث 

 الاوعاهُت والاحخماُِت '' الٝاهشة

مبر  11-12-13  2017ه٘ى

الم الٕشبُت والتروٍج لئلظالمى٘ىبُا  اإلاإجمش الذولي الاظالمى٘ىبُا واظدؽشاٗ  وظاةل ؤلِا

 جش٠ُا -اإلاعخٝبل بحن الىاْٜ واإلاأمى٥ 

ل  21-22-23  2018أٍ٘ش

ىن الىا ْٜ والتربُت الثٝاُ٘ت للىٙل دساظت في جلٍٙض

 ألابّاد والخأزحراث في ٌل اإلاُذًا الجذًذة

المُت في ٌل  اإلاىخذي الّاإلاي ألاو٥ التربُت ؤلِا

ِالم مخٕحر سهاهاث الىاْٜ ومخىلباث اإلاعخٝبل 

 حامّت جبعت الجضاةش–

ل  09-10   2018أٍ٘ش

ذاد مّلم ألالُٙت الثالثت  الاججاهاث الحذًثت إِل

 اظدؽشاُ٘ت لىاْٜ الخّلُم في الجضاةش دساظت

اإلاإجمش الذولي الشابْ لٝعم التربُت والذساظاث 

 ؤلاوعاهُت حامّت هضوي ظلىىت ِمان  

ماسط  02/03/ 01

2016 

ىن الجضاةشي في  دوس البرامج الاٜخفادًت في الخلٍٙض

 التروٍج لخذماث اإلافاٗس ؤلاظالمُت

ل اإلاإجمش الذولي اإلاد٢م واإلايؽىس آ٘اٛ الخ مٍى

حرها  ؤلاظالمي وجدذًاجه في الذو٥ ؤلاظالمُت ٔو

 اظىىبى٥. -جش٠ُا–مً الذو٥ الىامُت واإلاخٝذمت 

ل  09/10/11 أٍ٘ش

 م2019

الم ودوسها في مىاحهت الخدذًاث  وظاةل ؤلِا

الم الجذًذ  الاحخماُِت والعُاظُت بحن مخىلباث ؤلِا

 وجدُٝٞ الخىمُت اإلاعخذامت

 الاظتراجُجُاث: ىس واإلايؽ اإلاد٢م الذولي اإلاإجمش

 وئِادة اإلاذن جىمُت في الحذًثت وؤلاججاهاث

ماس  -جش٠ُا –والجزاِاث الحشوب بّذ ما ؤلِا

 اظىىبى٥.

دٌعمبر  10/11/12

2019 

الم الجذًذ في جىمُت اججاهاث الؽباب  دوس ؤلِا

 الجضاةشي هدى الّمل العُاس ي

 الاظتراجُجُاث: واإلايؽىس  اإلاد٢م الذولي اإلاإجمش

 وئِادة اإلاذن جىمُت في الحذًثت وؤلاججاهاث

دٌعمبر  10/11/12

 -جش٠ُا –2019

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26340
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26340
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/63413
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/63413
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/58814
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/58814
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107823
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107823
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ماس  -جش٠ُا –والجزاِاث الحشوب بّذ ما ؤلِا

 اظىىبى٥.

 .اظىىبى٥ 

 

 

 

 واملٍاقشُ التأطري قًذأطشوحات الذكتىساه 

 / احملتىنتاسيخ املٍاقشُ عٍىاُ األطشوحُ المكب و االسي

اء ىهُت اإلاىحهت للىٙل دساظت جدلُلُت ألابّاد الُٝمُت لئلِالهاث ال مىشوح ٘و خلٍٙض

الهاث بٝىاة   MBC1ظُمُىلىحُت لُّىت مً ؤلِا
16/12/2019 

ٞ العُاس ي ِبر  مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي دساظت جدلُلُت لفٙداث  مجاهذ خىان الدعٍى

حن.  الٙاِلحن العُاظُحن الجضاةٍش
08/07/2019 

ب أمحرة ت لؽب٣اث الخىاـل الاحخماعي : دساظت مُذاهُت ِلى ُِىت مً  رٍو ُٙت ؤلاخباٍس الٌى

 ألاظاجزة الجامُّحن بجامّت جبعت
2021 

بً ِضة ابشاهُم 

 الخلُل.

دساظت ِلى لىء  -اظخخذام اإلاُذًا الجذًذة ودوسه في جُّٙل ٜىاُ العُاخت 

 مٝاسباث الٙماء الّمىمي
2021 

الم حلىي مفىٙى ّاث ؤلِا  –ُت الحذًثت لمبي العلىٟ اإلانهي الصحٙي بالجضاةش الدؽَش

ُٙت جدلُلُت ِلى ُِىت مً الصحاُ٘حن   2016-2012دساظت ـو
2020 

ت في اظخخذاماث الؽباب الج د١اوي لىٙي. اميي إلاىاْٜ الخىاـل الاحخماعي اإلاماسظاث اللٍٕى

ت الثٝاُ٘ت   دساظت لُّىت مً ولبت حامّت ِىابت -واو٣ّاظاتها ِلى الهٍى
2021 

ث الاظدؽٙاةُت معاهمت الاجفا٥ في جدعحن الفىسة الزهىُت للمإظعا ٜلُل ٘خخي.

 اإلاإظعت الاظدؽٙاةُت ِبذ هللا هىاوسٍت بالبىوي أهمىرحا -الّمىمُت 
2021 

حخماعي اججاهاث الىلبت الجامُّحن هدى الٝماًاالبُئُت ِبر مىاْٜ الخىاـل الا  حٙا٥ اًمان

 :دساظت مُذاهُت لُّىت مً الىلبت الجامُّحن بجامّت الّشبي الخبس ي جبعت
2022 

حن دوس اإلاذوهاث في حؽ٢ُل اإلاجا٥ الّام الا٘تراض ي لذي ألاظاجزة الجامُّ بىلعىان ظهام

حن   دساظت مُذاهُت لُّىت مً ألاظاجزة الجامُّحن بجامّت جبعت -الجضاةٍش
2022 

 

 خربَ ، عطىيُ جلٍُ قشاَْ : أطشوحات الذكتىساه 

 السٍُ اهلًُٔ املعًٍُ وصف ذلتىّ اخلربَ

الم والاجفا٥  مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

 )الىالب ِبان ظُٚ الذًً(

 29/05/2019 تحامّت الّشبي الخبس ي جبع

الم والاجفا٥  مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

 )الىالبت ٜشاد سالُت(

 12/07/2016 3حامّت ٜعىىُىت 

الم والاجفا٥  مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

مت ِشامت(  )الىالبت ٠ٍش

 03/07/2016 حامّت باجي مخخاس ِىابت

الم والاجفا ٥ مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

ىن(  )الىالب أخمذ بِى

 05/02/2018 3حامّت ٜعىىُىت 

الم والاجفا٥  مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

ذح بذٌس ي(  )الىالبت وخُذة ب٘ى

 م21/03/2018 حامّت ألامحر ِبذ الٝادس ٜعىىُىت 

الم والاجفا٥  مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

 )الىالبت ؼدُذ ظامُت(

الم   21/06/2018  3ت الجضاةش حامّ -١لُت ؤلِا

https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=2&idc=6&id=910206
https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=2&idc=6&id=910206
https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=2&idc=6&id=884528
https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=2&idc=6&id=884528
https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=2&idc=6&id=893143
https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=2&idc=6&id=893143
https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=2&idc=6&id=884525
https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=2&idc=6&id=884525
https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=2&idc=6&id=893235
https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=2&idc=6&id=893235
https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=2&idc=6&id=910195
https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=2&idc=6&id=910195
https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=2&idc=6&id=901436
https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=2&idc=6&id=901436
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الم والاجفا٥  مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

يب(  )الىالبت بّلىج ٍص

الم   11/05/2017  3حامّت الجضاةش  -١لُت ؤلِا

الم والاجفا٥  مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

 )الىالب حذي سلىان(

الم   13/09/2018  3حامّت الجضاةش  -١لُت ؤلِا

الم والاجفا٥ مىاٜؽت سظال ت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

ت(  )الىالبت ظاسة مشاٜص

 05/10/2017 3حامّت ٜعىىُىت 

الم والاجفا٥  مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

 )الىالبت صسووت هفحرة(

الم   13/12/2018  3حامّت الجضاةش  -١لُت ؤلِا

الم والاجفا٥  مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

 سصاًُٝت()الىالب هؽام 

الم   2019  3حامّت الجضاةش  -١لُت ؤلِا

 مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ِلم الاحخماُ 

 )الىالب ٜاًذي مخخاس(

 18/06/2018 حامّت باجي مخخاس ِىابت

 مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ِلم الاحخماُ

 )الىالب بلُٕث مدمذ الىُب( 

 03/02/2018 حامّت باجي مخخاس ِىابت

الم والاجفا٥  مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

 )الىالب ِىن وال٥(

 01/20/0202 حامّت باجي مخخاس ِىابت

الم والاجفا٥  مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

 )الىالبت ٘ٝحري لُلى(

 02/20/0201 حامّت باجي مخخاس ِىابت

الم والاجفا٥  مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

 س مفىٙى()الىالب بً وُٙى 

 00/20/0202 حامّت معخٕاهم

الم والاجفا٥  مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

 )الىالبت سممان الخامعت(

 00/20/0200 حامّت ألامحر ِبذ الٝادس ٜعىىُىت

الم والاجفا٥  مىاٜؽت سظالت د٠خىساه ِلىم في ؤلِا

اد خلُمت(  )الىالبت ٜس

 01/20/0202 حامّت معخٕاهم

 

 ، عطىيُ جلٍُ قشاَْ  وعٌ: وٍاقشُالتأًِن اجلا 

 السٍُ اهلًُٔ املعًٍُ وصف ذلتىّ اخلربَ

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشحت

 )ِبذٌؾ ـىهُت ( 

الم   28/02/2017  3حامّت الجضاةش  -١لُت ؤلِا

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

 ) بً وبت مدمذ البؽحر(

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس ي  14/04/2016 عتجب -ٜعم ؤلِا

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

 ) بؽحر خمحر(

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس ي  21/11/2016 جبعت -ٜعم ؤلِا

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

 ) بً دهُا ٘ىُمت(

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس ي  12/04/2017 جبعت -ٜعم ؤلِا

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

 دي وُّمت() بشاس 

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس ي  12/04/2017 جبعت -ٜعم ؤلِا

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

 ) لذمُت ِابذي(

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس ي  17/11/2016 جبعت -ٜعم ؤلِا

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح   07/03/2017 جبعت -الخبس ي ٜعم ؤلِا
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 ) ٜيؽىبت ِبذ الشخمان(

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

 ) بىصٍان ِبذ الٕني(

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس ي  07/03/2017 جبعت -ٜعم ؤلِا

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

)  ) بً مهذي مشصٛو

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس ي  08/05/2018 جبعت -ٜعم ؤلِا

 يي للمترشح ملٚ الخأهُل الجام

 ) اظُّذاوي ظالمي(

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس ي  17/11/2016 جبعت -ٜعم ؤلِا

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

 ) سخماوي ظمحر(

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس ي  14/04/2016 جبعت -ٜعم ؤلِا

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

 ) ئلُاط ولحت(

الم والاجفا٥   17/01/2018 جبعت -حامّت الّشبي الخبس يٜعم ؤلِا

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

 ) وبي مىحر(

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس ي  04/02/2018 جبعت -ٜعم ؤلِا

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

 ) ٜشاد سالُت(

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس ي  04/02/2018 جبعت -ٜعم ؤلِا

 ميي للمترشح ملٚ الخأهُل الجا

 ) ٘ٝحري لُلى(

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس ي  17/01/2018 جبعت -ٜعم ؤلِا

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

 ) مىفش هاسون(

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس ي  20/06/2018 جبعت -ٜعم ؤلِا

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

 ) مدمذ الىزًش ِبذ هللا زاوي(

ال   17/11/2016 جبعت -م والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس يٜعم ؤلِا

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

 ) ٠دالث ظمشة(

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس ي  21/11/2016 جبعت -ٜعم ؤلِا

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

 ) ِاؼىس مىلذي(

الم والاجفا٥ حامّت الّشبي الخبس ي  07/03/2017 جبعت -ٜعم ؤلِا

 ٚ الخأهُل الجاميي للمترشح مل

 (ِىن وال٥) 

الم والاجفا٥ حامّت باجي مخخاس   2019 ِىابت -ٜعم ؤلِا

 ملٚ الخأهُل الجاميي للمترشح 

 ) ٔالب ـلُدت(

الم والاجفا٥ حامّت باجي مخخاس   2020 ِىابت -ٜعم ؤلِا
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  قسي ) أ (املسؤولًات اإلداسيُ و العمىًُ بعذ الرتقًُ إىل ستبُ أستار ذلاضش 

 الهيئة المدة من إلى المسؤوليات

نائب عميد كمية العموم اإلنسانية 
واالجتماعية مكمف بما بعد التدرج 
 والبحث العممي والعالقات الخارجية

إلى  00/02/0202من 
02/20/0202  

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية جامعة 
 تبسة -العربي التبسي 

ات مدير مخبر البحث في دراس
 اإلعالم والمجتمع

 تبسة -جامعة العربي التبسي  إلى غاية اليوم 22/22/0202من 

رئيس مشروع التكوين في الطور 
 بعنوان الثالث دكتوراه )ل.م.د(

 اإلعالم واالتصال في التنظيمات 

0200/0202 
 

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية جامعة 
 تبسة -العربي التبسي 

ن في الطور رئيس مشروع التكوي
 بعنوان الثالث دكتوراه )ل.م.د( 

 اإلعالم واالتصال في التنظيمات

0202/0201 
 

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية جامعة 
 تبسة -العربي التبسي 

رئيس تحرير مجمة الرسالة 
لمدراسات والبحوث اإلنسانية 

الصادرة عن كمية العموم االنسانية 
تبسي واالجتماعية جامعة العربي ال

 –تبسة  –
 0201-0020الترقيم الدولي:  

 
 

 إلى غاية اليوم. 0200

 
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية جامعة 

 تبسة -العربي التبسي 

 

 

 

 

 

 


