وزارة التعػػميـ العػػػالي و البحث العػممػي
جػػػػامعة  02أوت  5555سكيكػػػػدة
كمية العموـ االجتماعية و العموـ اإلنسانية
مخبر البحوث و الدراسات االجتماعية

التقرير السنوي لممخبر0250/0255
تمحورت أنشطة المخبر خالؿ السنة الجامعيػة  0250/0255حػوؿ أىػـ المحػاور المندرجػة
ضمف أىدافو البحثية ،المساىمة في إعداد و تنفيذ الممتقيػات و اييػاـ الدراسػية تكػويف و تػ طير
الطمبػػة ،ربػػط عالمػػات مػ المحػػيط السوسػػيو-امتصػػادي ،طبػ و نشػػر اينشػػطة العمميػػة ،تيسػػير
تبادؿ المعمومات و تشجي التعاوف العممي م مخابر و مراكز البحث و كذا مؤسسات المجتم .

أوال -ايياـ الدراسية
شممت األيام الدراسية موضوعات منهجية ،و أخرى تتعمق بواقع المؤسسات الجزائرية
المعاصرة  ،و كذا الواقع الحضري الذي يشهد تحوالت عميقة ،و تراكمات مذهمة لمشكالت
اجتماعية ،اقتصادية ،ثقافية و ايكولوجية.
ويمكن تحديد هذه األيام الدراسية كما يمي-:
 -1األبعاد االجتماعية ،االقتصادية ،العمرانية و القانونية لمنطقة اإلسكان القديم لمدينة
سكيكدة.
 -2المعاينة في البحث السوسيولوجي :اإلشكاليات النظرية و الواقع التطبيقي.
 -3كيفية استخدام األطر المرجعية في البحوث االجتماعية()2212/22/26
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واقع و مستقبل المؤسسة المينائية بسكيكدة(.)2212/23/11
ممتقيات دورية شهرية مع طمبة الدراسات العميا ( ماجيسير  ،دكتوراه) حول
مدى التقدم في أطروحاتهم  ،و مواضيع خاصة بالجوانب المنهجية في إعداد
البحوث العممية
–المقاء األول  2212/11/21 :بمقر المخبر
 -المقاء الثاني  2212/12/19 :بمقر المخبر
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يوم دراسي حول كيفية إعداد مذكرة التخرج بسكيكدة()2213/12/23

ثانيا -إصدارات المخبر:
 -5إنجاز كتاب حوؿ الفقر و التيميش (بمطبعة ديواف المطبوعات الجامعية)
 -0إصدار العدد ايوؿ مف مجمة "مضايا اجتماعية"
 -3المتغيرات التنظيمية :دراسة في عمـ اجتماع التنظيـ(مجموعة مف الباحثيف)
 -4المدينة الجزائرية و مشكالت التحضر( مجموعة مف ايساتذة).
 -5أنجز ايساتذة الباحثوف المشكموف لمخبر البحوث و الدراسات االجتماعية ،عددا مف
ايبحاث و المقاالت العممية التي يمكف تبيانيا عمى النحو التالي:
أنيف الجامعة يقمقني – أ.د .ميرة إسماعيؿ – مجمة مضايا إجتماعية.
العالـ العربي ..إلى أيف؟  -أ.د .ميرة إسماعيؿ – مجمة المستقبؿ العربي ،مارس.0250 ،
المقابمة في البحث اإلجتماعي -د .حميدشة تبيؿ – مجمة جامعة ورممة.
نحو رؤية إجتماعية لدراسة حوادث المرور – مجمة مضايا إجتماعية.
التكويف باستخداـ تكنولوجيات معمومات واإلتصاؿ – أ.بودرميف محمد – مجمة مضايا
إجتماعية.
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ثالثا -اإلشراؼ و المنامشة.
يتولى باحثو مخبر البحوث و الدراسات االجتماعية اإلشراؼ عمى طمبة ليسانس ،الماستر
الماجستير و الدكتوراه
الرمـ

اسـ

المستوى

عنواف المذكرة

العضو
أ.د .ميرة

21

إسماعيؿ

التخصص وايدا

(سيفور الزى ار )

الحوافز والفعالية (شنيؽ عبد العزيز)
الرمابة التنظيمية وايدا (بوشارب بولوداني

الدكتوراه

خالد)
استخداـ الومت (عمي زوي نبيؿ)
سمات وخصائص شخصية المراىؽ(بف
عقوف مرمية)

التنظيـ البيرومراطي (لعريط وفا )
أ.د .ميرة
إسماعيؿ

التنظيـ العممي لمعمؿ

(العيفة محمد)

االتصاؿ في الجماعات المتعددة

الماجستير

الثقافات(جالؿ
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المناخ التنظيمي(كيحؿ حورية)
إدارة الموارد البشرية وتحسيف الميزة

ماستر

التنافسية في المؤسسة االمتصادية
23
حميدشة
نبيؿ

الجزائرية

(النغرة حياة)
العالمات في المؤسسة التربوية (كيحؿ
وفا )
العالمات ايسرية و االتجاه نحو الفردانية
(مخابة مناؿ)
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ماستر

مالحظة

اإلمباؿ عمى االنترنيت و عالمتيا بانحراؼ
الشباب (بواممح صبرينة)

إستراتيجية إدارة الموارد البشرية في
تنمية القيادات اإلدارية
القيـ اإلدارية و أثرىا عمى سموكات
المواطنة التنظيمية

بودرميف

محمد

تقييـ ايدا و دوره في رف مستوى االلتزاـ
التنظيمي عند العامؿ الجزائري

ليسانس

سموؾ القائد و أثره عمى دافعية الموارد
البشرية

24

إست ارتيجية إدارة الموارد البشرية في تسيير
التغيير التنظيمي
أساليب إدارة القرار التنظيمي و استقرار
اإلطارات

ماستير

دور العدالة التنظيمية في تنمية روح
المواطنة التنظيمية
تنمية الموارد البشرية و إدارة الجودة
الشاممة

استرتيجية إدارة الموارد البشرية في مجاؿ
التوظيؼ
تنفيذ أحكاـ المحاكـ اإلمميمية لحقوؽ

ماجستير

ماعدة استنفاذ طرؽ الطعف الداخمية في

ماجستير

اإلنساف(منطار كوثر)

القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف (حقي
سميمة)
4

بو القمح

دور ايمـ المتحدة في تطوير الحؽ في
البيئة(بوشامة فايزة)

ماجستير

يوسؼ

الحؽ في البيئة بيف التشري و

ماجستير

التطبيؽ(وكور فارس)
المسؤولية الدولية عف مخالفات أحكاـ

االتفاميات الدولية لحقوؽ اإلنساف(زياف

ماجستير

ىدى)
تطور مركز الفرد في النظاـ ايوروبي

ماجستير

لحقوؽ اإلنساف(بودماغ رشيد)
حماية الالجئيف في إفريقيا (مكناسي حمزة)

ماجستير

رابعا  :مشاري البحوث المعتمدة في إطار المخبر
-5مشاري البرنامج الوطني لمبحث ( :) PNR
رئيس المشروع

عنواف المشروع
الدور السوسيو-امتصادي لمتكويف الميني في المؤسسات العقابية

أ/د ابراىيـ التوىامي

بالجزائر
التصورات االجتماعية لممراة مف خالؿ االمثاؿ الشعبية الجزائرية

أ/د بومديف سميماف

مف السوسيولوجيا كعمـ لمحداثة الغربية الى المقاربة حضارية بديمة – أ/د منصور رحماني

مشكمة الحضارة عتد مالؾ بت نبي
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 -0مائمة مشاري البحث :Cnepru
الرمـ

الرمز

العنواف

القسـ

المسؤوؿ و

فريؽ البحث

21

V016200700
27

السياسات الحضرية و

عمـ

بومديف

ميرة إسماعيؿ

20

W01620100
023

23

 V016201100مس لة االنتقاؿ مف الت ىيؿ
039
إلى الكفا ة :رىانات

االجتماع

إشكالية التنمية الحضرية
المستدامة في الجزائر –
حالة والية سكيكدة

رتبتو

سميماف

أستاذ التعميـ
العالي

تومي رياض

ىادفي سمية
طويؿ فتيحة

بوالفمفؿ براىيـ
ىبيوب نجيبة

عمـ

مقاربات بديمة في الفكر

االجتماع

العربي اإلسالمي المعاصر

عمـ

االجتماع

مؤسسات التعميـ و

التكويف و إكراىات سوؽ
24
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R016200800
17

أستاذ

سعيدي عبد الفتاح

نعماف

بمواىـ عبد الحميـ

محاضر

بكوش عبد اهلل

بودشيشة

تومي رياض

أحمد

أستاذ

بوفضة ىدى

العممي عبد الفتاح

محاضر

العمؿ بالجزائر

V016201000
40

عباسي

صافي الطاىر

عمـ

وام اينشطة الحضرية

االجتماع

غير الرسمية في المدينة

الجزائرية المعاصرة :مدينة
سكيكدة نموذجا

ميرة إسماعيؿ

بوالقمح يوسؼ

العالي

بودرميف محمد

أستاذ التعميـ

حميدشة نبيؿ
بوداود سالـ
طباؿ رشيد

عمـ

تحسيف ظروؼ تمدرس

النفس

الفتيات في المناطؽ

الريفية :سكيكدة ،جيجؿ و
ميمة
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عمى بوخزر

شرواؿ رشيد

محاضر

بومشور محمد

أستاذ

العممي عبد الفتاح

خامسا -إنجاز دراسات ميدانية لفائدة الجماعات المحمية.
قام مخبر البحوث والدراسات االجتماعية بإنجاز مسح اجتماعي شامل إلعادة تأهيل وتجديد
المنطقة الحضرية القديمة لمدينة سكيكدة ،ولقد شممت هذه الدراسة  3759أسرة.
خامسا -التعامؿ م المحيط السوسيو-امتصادي.
 -1لقاء مع إطارات المؤسسة المينائية بسكيكدة يوم  13مارس .2212
ولقد تمحور هذا المقاء حول النقاط التالية:
التعريف بالمؤسسة المينائية بسكيكدة ،ودورها في تنمية المجتمع المحمي.
فتح مجال الحوار بين طمبة الدراسات العميا ،و مسؤول المؤسسة المينائية (اختيار
الموضوع ،كيفية تعامل الباحث مع الميدان والشروط الضرورية لتحقيق ذلك ،وكذلك تم
التطرق إلى أهم المشكالت التي يعاني منها العمال بالمؤسسة المينائية.
لقاء تشاوري حول مشكالت البحث بالمؤسسة الجزائرية وخاصة المؤسسة المينائية
بسكيكدة ( ولقد حضر هذا المقاء رئيس مديرية االستغالل ،الشحن والتفريغ ( 29
نوفمبر .)2212
لقاء مع مديرة الدراسات والتسويق واإلعالم اآللي (المؤسسة المينائية) حول إمكانية
إجراء المخبر لدراسة ميدانية حول رضا الزبائن 25 ( .نوفمبر .)2212
حضور بعض إطارات المؤسسة المينائية ،لمناقشة مذكرات الماجستير (.)2211
سادسا -المقا ات الدورية م طمبة الدراسات العميا.
يقوم مخبر البحوث والدراسات االجتماعية باإلشراف عمى تنشيط لقاءات أسبوعية لطمبة
الدراسات العميا ،يتم التعرض فيها إلى عممية سير البحث العممي ،وانجاز مذكراتهم معرفيا ،منهجيا
وتطبيقيا.
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وزارة التعػػميـ العػػػالي و البحث العػممػي
كمية العموـ االجتماعية و العموـ اإلنسانية
مخبر البحوث و الدراسات االجتماعية
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التقرير المالي لممخبر0250/0255
يتضمن الجانب المالي المتعمق بالمشتريات الخاصة بالمخبر ثالثة محاور:
 -1المحور األول :الوراقة ولوازم المكتب.
 -2المحور الثاني :منقوالت المخبر.
 -3شراء الكتب.
حيث اجتمعت المشتريات في الحادي عشر ( )11من شهر نوفمبر ( )11من عام ألفين
وعشرة ( )2212والمشكمة من رئيس لجنة المشتريات ومقررين وعضوين لفتح األظرفة
ومالحظة العروض المقدمة من طرف الموردين .حيث اتفقت المجنة عمى اعتماد المعيار
الوحيد أقل سعر من مجموع العروض المقدمة فكانت النتائج كالتالي:
 -1الوراقة ولوازم المكتب :تم اختيار المورد ETS.ATIBبأقل عرض المقدر ب149912912 :
فاتورة رقم 2212/2235
 -2منقوالت المخبر :تم اختيار المورد  ETS.ATIBبأقل عرض المقدر ب499882922 :
فاتورة رقم 2212/2234
 -3فاتورة رقم  : 2212/233حيث تم إقتناء  66كتاب بقيمة ، 98,865986
 -4كما تم شراء بعض الموازم المكتبية من المورد  STAR INFORMATIQUEحيث بمغت
قيمتها المالية كالتالي:
 31192,22-1دج

فاتورة رقم 2211/432

 59991,75-2دج

فاتورة رقم 2211 /429

وبناءا عمى ما سبق بمغت القيمة المالية لممشتريات عمى مستوى مخبر البحوث والدراسات
االجتماعية  839844941دج مقسمة عمى النحو التالي:
 798662946 :2211-2212 -1دج
 91183995 :2212-2211 -2دج
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