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( كلمة250 ملخص المشروع2.2.1  (  

 
 

 إلى أدت ولكنھا  زھیدة وبأسعار كبیرة كمیات إنتاج خالل من  الصناعة في بالتوسع الصناعیة الثورة محتس لقد  
 بدأ عشر التاسع القرن من الثاني النصف مطلع ومع  الكفاءة من نوعا تقتضي الجدیدة المھام أن ذلك العمل طبیعة في تغییر
  الصناعیة الثورة رزتھاأف التي االجتماعیة مشاكلال یستشعرون العمال أرباب

ویأتي في مقدمة القضایا  التي كان على  وضعیاتھم تسویة أجل من للعمال المساعدة تقدیم إلى اضطروا ثم ومن   
واإلعالم االتصال  نذكر على سبیل المثال ال الحصر قضیةفیھا ، أصحاب المؤسسات وأرباب األعمال أن یعیدوا النظر 

في كثیر من األحیان منعدم بین القمة والقاعدة وأحیانا فاقد لمعانیھ ودالالتھ بل ولوظائفھ حتى بین الذي ظل ولسنین طویلة مقصر و
فحالما اكتشف ھؤالء أرباب األعمال األھمیة البالغة لالتصال واإلعالم في ترقیة العمل . المستویات العلیا إلدارات تلك المؤسسات 

سر  أن االتصال م التحكم في التكالیف وزیادة األرباح ، عند ذلك أدرك ھؤالء وتفعیل القوى العاملة  وتحسین األداء ومن ث
ً في  االتصال بین البشر لیس فقط بالنسبة للبشر ولكنھ سنة الحیاة تتمتع بھا كل الكائنات الحیة ز فقد شھد لحیاة وستمرار الا تنوعا

ً مذھال في المراحل التاریخیة المتأخرة عم بالدور المذھل أیضا لإلعالم الذي أصبح معیارا یقاس بھ حینما تد أسالیبھ، وتطورا
ن أي تدخل في إفراغھما من محتواھھما الطبیعي یؤدي حتما إلى یاة وأمستوى التحضر والتقدم والنجاعة في مختلف مجاالت الح

  .نتائج سلبیة في أي موقع  
عالم وتطبیق نظام الجودة في المؤسسات أي كان نوعھا وشكلھا من ھنا تبدو العالقة جدلیة بین التوظیف الجید لالتصال واإل        

فقد أثبتت الدراسات واألبحاث أن االتصال واإلعالم رھان أساسي أو باألحرى آلیة من آاللیات التي یتعین . وحجمھا وموضعھا 
امتالك القدرة على المنافسة في على كل مؤسسة أن تثمن دورھا إن ھي أرادت أن تربح معركة الجودة في التفكیر والعمل من أجل 

 .وھو ما یضمن في النھایة موقعا لصورة المؤسسة في مخیال متعاملیھا بكل فئاتھم   .سوق ال مجال فیھا لغیر الجودة 
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 3.1  إشكالیة المشروع
( كلمة250  ملخص (

        
إنھ شعار عالمنا .... رن الھیمنة على مسار البشریة وعقولھاھو ق.... ن القرن الحادي والعشرین ھو قرن العولمة إ      

وعلى ھذا فإن حتمیة العولمة بما تقتضیھ من تبعات   . المعاصر وأداة الحضارة المعرفیة الجدیدة في نشر أفكارھا وقیمھا
یھ والذي  واالستعداد تفرض على كل المؤسسات لتكییف نفسھا لألنماط التفكیر والعمل الذي یفرضھما الواقع الذین نعیش ف

  . لذلك الذي یراد لنا أن نعیش فیھ 
االھتمام  ومنھا  ، األول، في المقام القیام بھا یتطلب  سلسلة من المھام مؤسسة كل ال من ھذا المنظور یكون أما م         

خلق ب تیة  بشكل یسمح البنى التحوالعملیات و كل الموارد البشریة والسیاسات والنظم والمناھجلیس فقط،  ،  توجیھب
ومن . ولكن یتعین  توفیر الضمانات التي یعتبر توفرھا شرطا ال یمكن مقایضتھ بغیره   ظروف مواتیة لالبتكار واإلبداع،

الذین صارا  یشكالن صفة مالزمة تالزما حتمیا بكل محاولة تھدف لتطبیق  االتصال واإلعالمھذه الضمانات توفر عنصر 
أدق أن التوظیف الجید لممارسة االتصال واإلعالم ضمان مؤكد لربح معركة الجودة في التفكیر  بمعنى. نظام الجودة 

ضمان تلبیة المنتوج التعلیمي للمتطلبات التي التعلیم الجامعي فإن یتعلق بقطاع التعلیم  وخاصة  فإذا كان االمر .والعمل 
ح لھ باالندماج في سوق تنافسیة بثقة بالنفس عالیة لما سمبحیث یالتكوین والتأھیل  بلوغ مستوى جید منلتھیئ الطالب 

عداد منتوج تعلیمي وتكویني مطابق للمواصفات یمتلكھ من معرفة نظریة ومھارة عملیة بحیث یمكن من اإلقرار بإ
 .والمعرفیة والمھاراتیة الالزمة  والمتطلبات التنظیمیة والقانونیة والمعاییر

الجودة إلى أن تطبیق معاییر ھذا النظام، یجب أن  رتبطة بنظام إدارةكثیرة مراسات دفي ھذا السیاق  أشارت         
 المستقبلي بتصنیف وتحدید دقیق لألھداف البعیدة المدى والمتوسطة والقریبة، وإشراك كل یراعي التفكیر والتخطیط

  سسة أي كان طبیعة أو نوع ھذا النشاط بطبیعة النشاط الذي تقوم بھ المؤاألطراف التي لھا عالقة مباشرة أو غیر مباشرة 
التكوینیة  ، الذي یعني لنا مجموع خصائص وممیزات العملیات"لجودة التعلیم العالي"ینطلق مفھومنا  ومن ھنا              

ودة جوال. الجھات الداخلیة والخارجیة المستفیدة وباقي الخدمات على تلبیة متطلبات الطالب، وسوق العمل والمجتمع وكافة
 على تعدیل مناھجھا ووسائلھا ومقاصدھا بما یتناسب والحاجیات الجدیدة أو في التكوین ھي قدرة المؤسسات  الجامعیة
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عن طریق االلتزام بأداء  بمدى ضمان وضبط جودة المخرجاتلیبقى تحصین ھذه األھداف مرھون  المستقبلیة للمحیط،
استمراریة ھذه المؤسسات في العمل ویضمن صورتھا في مخیال كل بما یكفل بقاء و األنشطة واألسالیب بدقة وإتقان

  . المتعاملین معھا من أفراد ومؤسسا وتنظیمات 
ھداف المتوخات من جراء ألفإذا كان األمر كذلك على الصعید النظري  والممارساتي في الدول التي حققت أ           

  :ا بخصوص مؤسساتنا الجامعیة ھو فإن السؤال المركزي الذي یؤرقن، تطبیق نظام الجودة 
  إلى أي مستوى یمكن لنا أن نتحدث عن تطبیق إدارة الجودة في المؤسسات الجامعیة في وضعھا الحالي ؟ 

 یمكن لنا  وانطالقا من الوضعیة الحالیة للمؤسسات الجامعیة المثقلة بالممارسات  المخلة بمعاییر  التسییر وفقا لنظام الجودة
ما ھي الرھانات التي یجب أن  تسعى المؤسسات  :على النحو اآلتي  المركزي  مكمال ومتمما للسؤال أن نطرح سؤاال 

  ؟      الجامعیة  لكسبھا  حتى تتمكن من تحقیق األھداف التي یقوم علیھا نظام الجودة
 

 

 
 

 
 
 
 

 

أھداف المشروع     4.1   
 

)كلمة 250(أو االجتماعیة الثقافیة/جتماعیة واألھداف العلمیة، التقنیة، التكنولوجیة، االقتصادیة اال  

 
  المساھمة في إثراء األدبیات المتعلقة بقضایا الجودة في مجال المؤسسات التعلیمیة والتربویة  بوجھ عام

والمؤسسات الجامعیة بوجھ خاص  من خالل تزوید المكتبة الوطنیة بمادة علمیة  في ھذا المجال  الحدیث 
 العھد ؛

 الخلل و اقتراح من خالل رصد أوجھ   تشخیص الوضعیة  الحالیة للمؤسسات الجامعیة  ؛ المساھمة في
 . أسالیب أكثر فعالیة ونجاعة  

  رألنماط التسییرصد األطر المرجعیة  المشكلة لمنظومة األفكار والعادات الموجھة ألنماط السلوك الممیز 
 واإلدارة في المؤسسات الجامعیة 

  جدیدة تستجیب لمتطلبات نظام الجودة األسالیب الحالیة واستبدالھا بأسلیب تحدید امكانیة تجاوز  
 
 

.وصف المشروع 5.1  

(500كلمة ) وضعیة المعارف حول الموضوع  1.5.1  
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  وفر الموضوع الذي نحن بصدد دراستھ على مادة معرفیة متنوعة من حیث الكم والنوع  من كتب 
  اذج صارت رائدة  في مجال التسییر واإلدارة ومجالت متخصصة ودراسات امبریقیة لنم

  وأعطت نتائج صارت مثاال یقتدى بھ في مجال تطبیق نظام الجودة
  أولى على القیام بجرد ألھم الدراسات واألبحاث  ، نعتمد في ھذا البحث من ناحیةمن هذا المنظور سوف 

  قطاعیة أو على منھجیة شمولیة  علمیة المعمقة ذات الصلة بالموضوع سواء اعتمد أصحابھا على منھجیة
  ن أجل النقاء المقاربات النظریة األكثر مالءمة لموضوع البحث ومن جھة ثانیة محاولة التعرفم

 على المنھجیات واألدوات المستخدمة 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

( كلمة  300 ) المنھجیة المفصلة 2.5.1  

 

 
 
 
 

ولكنھما متكاملتین األول  ذات مرجعیة  نظریة  وتعتمد على  یعتمد ھذا المشروع   على مقاربتین مختلفتین             
الجامعة : االتصال واإلعالم كآلیة من آلیات تطبیق نظام الجودة وتحدید صورة المؤسسة " تأطیر موضوع البحث 

المرتبطة بموضوع البحث مدعومة بالدراسات السابقة التي عالجت مثل ھذا   تعلى األدبیا"  الجزائریة نموذجا 
  .الموضوع ورصد منھجیتھا والتعرف على األسلوب الذي اعتمدتھ للوصول إلى نتائجھا 

أما المقاربة الثانیة فذات بعد أمبیریقي یتمثل في االعتماد على ترسانة منھجیة نحاول أن نجعلھا مالئمة لموضوع        
ثیة مثل  المعاینة الشخصیة لمجتمع البحث البحث  ونعتمد فیھا على عدد من المناھج  العلمیة  وعدد من األدوات البح

من أفرد المقابلة الشخصیة لعینة ، مكانیا ، واستمارة بحث محددة المحاور  ومدققة األسئلة تبعا للھدف من الدراسة  
  .من الممارسین ومن ذوي العالقة الوظیفیة ، لبحث امجتمع 
  ذجیة تكون أكثر تمثیال للمؤسسات الجامعیة في الجزائر اختیار عینة نموونعتمد في إنجاز ھذا المشروع على         

القیام بدراسة استطالعیة من أجل ضبط عینة البحث و ضبط خصوصیاتھا  من جھة واختبار استمارة وھذا بعد      
 . البحث ، من جھة أخرى

 
 

 
 



6 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

المراجع البیبلیوغرافیة األساسیة 3.5.1  

 
 

 
 

  حن بصدد إنجازه یتوفر على  مراجع ومصادر أساسیة ومن الدرجة األولىالموضوع الذي ن
  :بشكل كاف لتغطیة القضایا البحثیة المحوریة  ومنھا بالخصوص 

  .التصال ، اإلعالم ، نظام الجودة ، الجامعة والتعلیم الجامعي 
 ذا باللغات العربیة والفرنسیة واإلنجلیزیة
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 1 .6.النتائج المتوقعة

ج العلمیة،االجتماعیة االقتصادیة،االجتماعیة الثقافیة النتائ   
 

  

  :                                     یمكن حصر النتائج المنتظرة من ھذا المشروع  

التسییر قضایا تتعلق بسیاسات واستراتیجیات  تساعد على رسم ورؤى  عملیة  صیغ وضعالمساھمة  في              
في تحقیق بفعالیة اإلسھام طبات نظام الجودة التي بدأت العدید من مؤسسات العالم في تطبیقھ  من أجل واإلدارة وفقا لمت

وتمكینھا من أداء واجبھا  المؤسسات لبلوع مستویات المنافسة الحرة لحمایة  متقدمة لتوفیر اكبر دعم ممكن  مستویات
  ووظائفھا األساسیة في المجتمع 

  إلى حاالت االختالل  المترتبة عن التوزیع غیر المتكافئ  لفرص الحیاة المرتبطة بالبیئة إثارة انتباه صناع القرار 

  بالنسبة لبعض الشرائح االجتماعیة  في مجتمع البحث  

  إثارة انتباه صناع القرار  إلى حاالت االختالل  المترتبة عن التوزیع غیر المتكافئ  لفرص الحیاة المرتبطة
  واالقتصادیة والثقافیة  بالنسبة لبعض الشرائح االجتماعیة  في مجتمع البحث االجتماعیة  بالوضعیة 

  إثارة انتباه صناع القرار  إلى ضرورة السعي بجدیة إلرساء منظومة قیم وقواعد قانونیة من شأنھا المساھمة
 .مستدامة  بفعالیة في وضع األسرة كمنظومة متكاملة في صدارة إستراتیجیة الدولة إلرساء قواعد لتنمیة 

 
 

 

 1 .7.             مخطط العمل لكل سداسي
 4
 
 السداسي

3السداسي 2السداسي  1السداسي   األشغال 
 

     
تقییم لألعمال  إعداد -

 خالل السداسي األول

وضع برنامج عمل  -
   السداسي الثاني

  
  
 

1(  
  .انتقاء القائمة البیبلیوغراقیة الخاصة  بمحاور البحث الخمسة   -
  جیة  المؤطرة نظریا  لموضوع البحث ؛ضبط  منه -
تقسم العمل وتحدید األدوار بخصوص إنجاز مهام السداسي  -

  ؛  لاألو 
ضبط مخطط عمل خاص بكل عضو تبعا لطبیعة محور   -

  البحث 

     
  
  
تقییم عمل السداسي  -

  الثاني ح ،

2 (  
الهامة ؛ رتخالص األفكاالشروع في القراءة  واس -  
برمجة یوم دراسي یحضره المعنیون بقضایا األسرة  من مؤسسات  -

 ومنظمات المجتمع المدني ؛
وضع مخطط عمل یحدد مجتمع البحث وكیفیة جمع المعطیات  -
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وضع مخطط عمل یحدد  -
 مهام السداسي الثالث

 المیدانیة ؛
القیام بدراسة استطالعیة  وضبط استمارة بحث میداني -  

     
تقییم عمل السداسي الثاني 

  ح ،
وضع مخطط عمل یحدد  -

 مهام السداسي الرابع

3(  
تهیئة الظروف المادیة والمعنویة للنزول إلى المیدان لجمع  -

 المعطیات ،
الشروع في تطبیق استمارة البحث  -  
تفرغ المعطیات وتبویبها وفقا لألسالیب اإلحصائیة -  

    4(  
الشروع في العمل المكتبي  -  

مستخلصة من القراءات ، والتوظیف المبدئي لأل فكار ال  
الشروع في معالجة المعطیات  میدانیة وفقا لمتطلبات كل محور 

 من محاور البحث ،
 تنظیم الملتقى الوطني لعرض النتائج األولیة للبحث ، -

إعادة معالجة البحث وفقا للمالحظات المترتبة عن المناقشة  -
.المباشرة أثناء الملتقى   

إعداد التقریر النهائي للبحث  - -  
     

 
3السداسي السداسي4  2السداسي  1السداسي   األشغال 
    1(  
    2(  
    3(  
    4(  
  مثال   
     
     
     
 .…   مثال 
     
     
     
     
     
     
  مثال   
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  مثال   
     
     
     
 …   مثال 
     
     
    … 
     
     
     
)ن      
     
     

 

 

 

  نموذج تقدیم فرقة البحث
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  نموذج تقدیم فرقة البحث

  المشروع )رئیس (التعریف بحامل .1
بومھره  نورالدین     
 

 اللقب واالسم

أستاذ التعلیم العالي   
 الرتبة 

 علم االجتماع
 التخصص 

) 4(أخرى)              3(مشارك)         2(احث دائمب)          1(أستاذ باحث  
 

 رتبة البحث

bnour_guniv@yahoo.fr 
 

 البرید اإللكتروني

قالمة -1945ماي  8قسم علم االجتماع ، جامعة   
 العنوان المھني

037222279 لفاكسا   0661537276 لنقالا  
  037222279  الھاتف

 
:اإلتصال  

 

ةالســــن المؤســـــــسة )التدرج وما بعد التدرج(الشھادات المحصل علیھا    

لیسانس                 - 1  1976 جامعة قسنطینة  
 

 -برادفورد جامعة 
 Msc   ماستر   - 2   1982 أنجلترا

دكتوراه  -3    1991 جامعة  القاھرة  

) وطنیة، دولیة، مابین القطاعات(المشاركة في برامج أخرى للبحث   

نةالس  الھیئة  عنوان البرنامج 
   

 
 

  

 
 

  

 

   ( بحث تنموي/ بحث  أ أذكر أھم األعمال الثالثة األخیرة المنجزة(
            cnepru         2006 /2008     1  وزارة التعلیم العالي 

 2  تأطیر أطروحات الدكتوراه     

  3 

  
  التاریخ                                            ختم وإمضاء مسؤول مؤسسة اإللحاق  

  

 
 

______________________ 
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  )جامعة، مركز جامعي، مدرسة، معهد(ختص الباحثني اجلامعيني   )1(
  )مركز حبث، وحدة، معهد حبث(ختص الباحثني الدائمني   )2(
  )شاركاملؤسسة الوصية اليت ميارس فيها رئيس املشروع عمله كباحث م(ختص الباحثني املشاركني   )3( 
 .)إطار سام، موظف سام،اخل(توضيح وظيفة الطاقم اإلداري   )4(

  :اختيار اخلانة املناسبة (*)
  .(PNR)برامج وطنية للبحثمناقصة خاصة باقرتاح مشروع عن طريق : أ

  ).CNEPRU(مشروع حبث جامعي تابع للجنة الوطنية للبحث اجلامعي : ب
  .ت وصاية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وخارجهامشروع حبث قطاعي ملراكز ووحدات البحث حت: ج
مشاريع التعاون الدول: د  

).وثیقة واحدة لكل عضو في المشروع(التعریف بأعضاء المشروع  3  
زالةغبن فرحات     اللقب واالسم 

)أ(أستاذة   مساعدة     الرتبة 
إتصال    التخصص 

)              3(مشارك    )     2(باحث دائم)          1(أستاذ باحث
) 4(أخرى  

 رتبة البحث

gbenferhat@yahoo.fr البرید اإللكتروني 
 العنوان المھني قالمة – 1945ماي   8جامعة  

 اإلتصال الھاتف الفاكس  0906692176النقال
)التدرج وما بعد التدرج(الشھادات المحصل علیھا  الســــنة المؤســـــــسة  

 –بة ثانویة وادي الق
 البكالوریا  1990 عنابة

 لیسانس، ماستر،  مھندس  1994 جامعة عنابة
 دكتوراه   

  ) وطنیة،دولیة،مابین القطاعات(مشاركة الباحث في برامج البحث 
 عنوان البرنامج السنة  الھیئة

   
   
   

( بحث تنموي/ بحث  ) األخیرین) 2(أذكر أھم العملین  -أ  

  

 ؛

 

)تحدد بدقة و وضوح: (المشروع مھام الباحث في -ج  

رائدة نماذج على التركیز مع ، المؤسسة في واإلعالم االتصال لدور التاریخي التأصیل   - 1   

    ؛ المؤسسات في  واإلعالم لالتصال والمعرفیة النظریة األطر -2 

.المؤسسة في البشریة الطاقات تفعیل في واإلعالم االتصال أھمیة - - 3 
 

  التاریخ                                                  سؤول مؤسسة اإللحاقختم وإمضاء م
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).وثیقة واحدة لكل عضو في المشروع(التعریف بأعضاء المشروع  .  3  
 اللقب واالسم بن  صویلح    لیلیا

 الرتبة )أ ( أستاذة مساعدة 
  التخصص علم اجتماع التنمیة 

)    3(مشارك)                 2(باحث دائم      )       1(أستاذ باحث
) 4(أخرى            

 رتبة البحث

 البرید اإللكتروني 
 العنوان المھني مع ذكر اسم الوزارة 

 اإلتصال الھاتف الفاكس  النقال
)التدرج وما بعد التدرج(الشھادات المحصل علیھا  الســــنة المؤســـــــسة  

 لیسانس 
 ماجستیر    
 دكتوراه   

  ) وطنیة،دولیة،مابین القطاعات(مشاركة الباحث في برامج البحث 
 عنوان البرنامج السنة  الھیئة

   
   
   

( بحث تنموي/ بحث  ) األخیرین) 2(أذكر أھم العملین  -أ  

 1 

 2 
)وطنیة، دولیة، مابین القطاعات(مشاركة الباحث في برامج أخرى للبحث  - ب  

 

 

 
  )تحدد بدقة و وضوح: (م الباحث في المشروعمھا -ج

 
  رائدة؛ نماذج على التركیز مع واإلدارة التسییر ألسالیب) والمعرفیة النظریة(  المرجعیة األطر - 1

 
  .الجزائر في واإلدارة التسییر ألسالیب ممثلة  لنماذج نقدي تحلیل - 2

3 
  التاریخ                                                   اإللحاقختم وإمضاء مسؤول مؤسسة 
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 اللقب واالسم خلفالوي  شمس ضیات

)أ(أستاذة   مساعدة     الرتبة 
إتصال    التخصص 

)              3(مشارك)         2(باحث دائم)          1(أستاذ باحث
) 4(أخرى  

 رتبة البحث

 البرید اإللكتروني 
 العنوان المھني عنابة -جامعة باجي مختار  

 اإلتصال الھاتف الفاكس  066490084النقال
)التدرج وما بعد التدرج(الشھادات المحصل علیھا  الســــنة المؤســـــــسة  

 ثانویة 
عنابة –  البكالوریا   

 لیسانس، ماستر،  مھندس   جامعة عنابة
 دكتوراه   

  ) لقطاعاتوطنیة،دولیة،مابین ا(مشاركة الباحث في برامج البحث 
 عنوان البرنامج السنة  الھیئة

   
   
   

( بحث تنموي/ بحث  ) األخیرین) 2(أذكر أھم العملین  -أ  

  1 

 2 
)وطنیة، دولیة، مابین القطاعات(مشاركة الباحث في برامج أخرى للبحث  – ب  

 

 
  )تحدد بدقة و وضوح: (مھام الباحث في المشروع -ج
  

  ؛ واإلعالم االتصال نظریات ضوء على الجزائریة جامعةال لواقع نقدي تحلیل - 1

  .الجودة نظام لتطبیق كآلیات واإلعالم االتصال - 2

  . المئسسة صورة تحدید في واإلعالم االتصال عالقة - 3

2 

3 
 

  التاریخ                                                  ختم وإمضاء مسؤول مؤسسة اإللحاق
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سافل  الطیب بو  اللقب واالسم 

)بصدد إنجاز أطروحة  دكتوراه ( في شركة وطنیة  سام  إطار  الرتبة 
إتصال    التخصص 

)              3(مشارك)         2(باحث دائم)          1(أستاذ باحث
) 4(أخرى  

 رتبة البحث

Direction_taref@yahoo.fr البرید اإللكتروني 
الطارف  -شركة توزیع الكھرباء والغاز   eplfمسكن  50حي  

 وزارة الطاقة –
 العنوان المھني

0664613341الھاتف الفاكس    اإلتصال  
)التدرج وما بعد التدرج(الشھادات المحصل علیھا  الســــنة المؤســـــــسة  

ثانویة بن بادیس 
 البكالوریا  1972 قسنطینة

 جامعة قسنطینة
 

 جامعة عنابة

1976 
1994 

یسانس  ل  
 ماجستیر 

 لیسانس، ماستر،  مھندس

  جامعة عنابة 

بصدد مناقشة أطروحة 
دكتوراه العلوم خالل 

النصف األول من شھر 
2011أفریل   

 دكتوراه

  ) وطنیة،دولیة،مابین القطاعات(مشاركة الباحث في برامج البحث 
 عنوان البرنامج السنة  الھیئة

  
–المعھد العالي ( ؤي للعمل والكفاءات شھادة خبیر في مجال التسییر التنب

) باریس فرنسا  

  
شھادة خبیر من المعھد األورومتوسطي في مجال الموارد البشریة   -  

              
   

( بحث تنموي/ بحث  ) األخیرین) 2(أذكر أھم العملین  -أ  

  1 

 2 
)عاتوطنیة، دولیة، مابین القطا(مشاركة الباحث في برامج أخرى للبحث  – ب  
 CRASC      2001 تنمیة الموارد البشریة  -

للتشغیل  والكفاءات التسییر التنبؤي -    جامعة بسكرا  2009   
  )تحدد بدقة و وضوح: (مھام الباحث في المشروع -ج
  ؛ رائدة مؤسسات في الجودة نظام تطبیق نجاعة عن عملیة نماذج تقدیم- 1

  الجودة لضمان عملیة ومبادئ  أساسیة محطات:  الجودة نظام لتطبیق كموضوع الجامعة - 2

 
  التاریخ                                                  ختم وإمضاء مسؤول مؤسسة اإللحاق
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 اللقب واالسم خمریش   مسعودة

 الرتبة ماجستیر ، بصدد إنجاز أطروحة الدكتوراه
الصحة والتربیة    التخصص 

)              3(مشارك)         2(باحث دائم)          1(احثأستاذ ب
) 4(أخرى  

 رتبة البحث

 البرید اإللكتروني 
 العنوان المھني قالمة- 1945ماي  8جامعة  

: النقال 
0797771147  

 اإلتصال الھاتف الفاكس

)التدرج وما بعد التدرج(الشھادات المحصل علیھا  الســــنة المؤســـــــسة  
 البكالوریا   
ماي  8جامعة 
قالمة-1945  

 لیسانس، ماستر،  مھندس  

 دكتوراه   
  ) وطنیة،دولیة،مابین القطاعات(مشاركة الباحث في برامج البحث 

 عنوان البرنامج السنة  الھیئة
   
   
   

( بحث تنموي/ بحث  ) األخیرین) 2(أذكر أھم العملین  -أ  

  1 

 2 
)وطنیة، دولیة، مابین القطاعات(برامج أخرى للبحث مشاركة الباحث في  – ب  

 

 
  )تحدد بدقة و وضوح: (مھام الباحث في المشروع -ج
  ؛ بالموضوع العالقة ذات والمصادر المراجع قائمة جرد في المشاركة - 1

  اإلمبریقیة المعطیات جمع أثناء البحث لفریق الدعم تقدیم- 2

2 

3 
 

  التاریخ                                                  حاقختم وإمضاء مسؤول مؤسسة اإلل
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تشكیلة فرقة البحث  - 4 
ذكر رئیس . ستة أشخاص على األكثر من بینھم ثالثة باحثین): ال یحتوي على أسماء الباحثین( جدول مغفل من األسماء(

). صیةعدم ذكر اسم األشخاص والمؤسسات الو. المشروع على رأس القائمة  

آخـــــــر شـــــــهادة  الرتبة الجامعیة أو العلمیة
ل صــــــــــــــــــــــــمتح

 علیها

 اإلمضاءات المهام المكلف بها في البحث

 المھام توزیع ، التوجیھ ، التنسیق ، التخطیط عملیات  -1 
 التعریف-2  -.النھائیة الصیاغة ،و والتدقیق المراجعة ،

 . العمل في وطریقة التفكیر في كمنھج:  الجودة بنظام

راه دولةدكتو   التعلیم العاليأستاذ  -1  

 في واإلعالم االتصال لدور التاریخي التأصیل -1 
   رائدة نماذج على التركیز مع ، المؤسسة

 في  واإلعالم لالتصال والمعرفیة النظریة األطر  -2
  ؛ المؤسسات

 البشریة الطاقات تفعیل في واإلعالم االتصال أھمیة -3
 .المؤسسة في

  )أ(ستاذ مساعد أ  -2  ماجستیر

 المؤسسة في واإلعالم االتصال لدور التاریخي التأصیل - 
  ؛ رائدة نماذج على التركیز مع ،

 في  واإلعالم لالتصال والمعرفیة النظریة األطر -2
  ؛ المؤسسات

 البشریة الطاقات تفعیل في واإلعالم االتصال أھمیة -3
 .المؤسسة في

  )أ(أستاذ مساعد  - 3 ماجستیر

 ضوء على الجزائریة الجامعة لواقع نقدي لیلتح -1 
  ؛ واإلعالم االتصال نظریات

  .الجودة نظام لتطبیق كآلیات واإلعالم االتصال -2

 . المئسسة صورة تحدید في واإلعالم االتصال عالقة -3

  )أ(أستاذ مساعد   - 4 ماجستیر

 في الجودة نظام تطبیق نجاعة عن عملیة نماذج تقدیم-1 
  ؛ رائدة مؤسسات

 محطات:  الجودة نظام لتطبیق كموضوع الجامعة -2
 الجودة لضمان عملیة ومبادئ  أساسیة

  إطار في شركة وطنیة - 5 ماجیتیر

 ذات والمصادر المراجع قائمة جرد في المشاركة -1 
  ؛ بالموضوع العالقة

 المعطیات جمع أثناء البحث لفریق الدعم تقدیم-2
  اإلمبریقیة

 

  كتوراهمدرسة الد - 6 ماجستیر
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.یملئ الجدول دون ذكر أسماء أعضاء الفرقة و مؤسسات اإللحاق -  
.برئیس المشروع على رأس القائمة ذكر المعلومات المتعلقة  -  

.المتوفرةالتجھیزات العلمیة  -5  

التجھیزات المتوفرة والتي قد تستعمل في تنفیذ المشروع الحالي    1.5.  
 طبیعتھا مكانھا مالحظات

/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 
/ / / 

التجھیزات واألدوات المكتبیة المطلوبة لتنفیذ المشروع .  2.5 
 طبیعتھا مصدرھا قیمتھا بالدینار الجزائري  مالحظات

دج120000 / أجھزة إعالم آلي مكتبیة) 4( وطني   
دج140000 / جھاز إعالم آلي محمول) 2( وطني   

دج20000 / الم اآلليطاوالت ألجھزة اإلع)4( وطني   

دج48000 / مكاتب فردیة) 6( وطني   

دج30000 / كراسي) 6( وطني   

دج30000 / )خزانتان)2( وطني   

دج15000 /  hp 2014طابعة )1( وطني 

دج40000 /   ناسخة )1( وطني 

 ذكر قائمة التجھیزات واألثاث التي وردت في النفقات الملحقة 
) بالدینار الجزائري(ة المیزانیة وبنود النفقات المتوقع:ملحق مالي  5 

1سنة  عناوين بنود النفقات لكل سنة 2سنة    
 تعويض التكاليف

 –التنقل  إلى الجزائر العاصمة ووهران  تكاليف التنقل داخل اجلزائر وخارجها
لجمع   الوثائق والمراجع المتعلقة 

- دج120000بالبحث   

 

بمشاركة ممثلي تنظيم يوم دراسي  اللقاءات  العلمية: تكاليف التنظيم 
القطاعات المعنية بقضايا األسرة 
ومنظمات  المجتمع المدني    

د ج500000  

-دج700000 - ملتقى وطني تعرض فيه النتائج األولية للبحث  

40000/ تكاليف أعوان البحث (احملققون)   /20000  
 / / تكاليف املرشدين

 / / تكاليف األشغال واخلدمات 
بيالتجهيزات واألثاث المكت  

 / / املواد واألدوات العلمية
 / / جتهيزات اإلعالم اآليل

 / / أجهزة التجارب (احليوانية والنباتية، اخل...)
مكتيب واملخربأثاث  دج20000  دج20000   

دج20000 الصيانة و التصليح دج20000   
 اللوازم

 / / املواد الكيميائية
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 / / مواد استهال كية
 / / املكونات اإللكرتونية وامليكانيكية والسمعية البصرية

دج5000 قطع ومواد معلوماتية استهالكية دج5000   
دج20000 القرطاسية واللوازم املكتبية دج40000   

 النفقات الملحقة
 / / الدوريات

 / / مؤلفات ووثائق علمية وتقنية
 / / الربجميات

-دج150000- نشر التقارير الطباعة والنشر -دج150000- نشر التقارير   
- دج5000 رسوم بريدية - دج6000   

دج50000 اهلاتف والفاكس والتلكس، وشبكة اإلنرتنت دج60000   
والتأمينات الرسوم اجلمركية  / / 

 وسائل النقل
دج10000  الوقود دج10000   

دج1030000 مجموع االعتمادات دج 1085000   
 

.الدینار الجزائري بعد تحویلھا بسعر الصرف الحاليالتعبیر عن االحتیاجات المالیة من العملة الصعبة ب :مالحظة  
 

 

 


