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بيان السيرة الذاتية
 1- معلومات شخصية:

                                                                             Bekhouche  .اللقب:  بخوش
Lamia        .اإلسم:  المية

تاريخ ومكان االزدياد: 26 أكتوبر 1978 بوالية قسنطينة.
الوضعية العائلية: متزوجة.  

 عدد األوالد: 03
العنوان البريدي: حي 88 مسكن عمارة  B2 شقة رقم 11 المدينة الجديدة ماسينيسا بلدية الخروب والية قسنطينة.

الهاتف الخلوي: 0658525887/0557361726
profsocio@yahoo.fr:البريد اإللكتروني

الوظيفة الحالية:  أستاذ محاضر-ب- قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،جامعة 08 ماي 45- والية قالمة.

2- الشهادات:
شهادة  البكالوريا،  شعبة آداب وعلوم إنسانية.                                 جوان 1996 -

شهادة الليسانس في علم اجتماع، تخصص علم اجتماع االتصال.             جوان 2000 -
           قسم علم االجتماع و الديمغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية،جامعة قسنطينة. 

شهادة الماجستير، فرع علم االجتماع، تخصص علم اجتماع التنمية.           جويلية 2003 -
           قسم علم االجتماع و الديمغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة قسنطينة.

شهادة دكتوراه علوم. تخصص علم اجتماع التنمية.                             أكتوبر2017  -
        قسم علم االجتماع والديمغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة قسنطينة.

3- الوظائف :
- المنصب الحالي: 

      - أستاذ محاضر"ب"  قسم العلوم االجتماعية                                  2017 إلى يومنا هذا
        كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ، جامعة قالمة. 

    - أستاذ مساعد" أ"  قسم العلوم االجتماعية                                     2017-2008 
        كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ، جامعة قالمة. 

    - أستاذ مساعد" ب""  قسم علم االجتماع والديمغرافيا،                          2008-2006
        كلية الحقوق واآلداب والعلوم االجتماعية ، جامعة قالمة. 

        - المناصب السابقة:
   - مستشارة رئيسية للتوجيه المدرسي والمهني.                                 2005-2001.

         مركز التوجيه المدرسي والمهني –دقسي-  مديرية التربية لوالية قسنطينة .
   

- أستاذة مؤقتة ، قسم علم االجتماع والديمغرافيا،                                2004-2003 .

<
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     كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة قسنطينة.
  - أستاذة مؤقتة ، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية.                         2005-2004  

     كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة قسنطينة.
4-الدراسات العلمية:
    - الدراسات المنجزة:   

       - مكملة لنيل شهادة الليسانس، تخصص علم اجتماع االتصال.                            2000-1999
       بعنوان:" المستوى التعليمي للوالدين وعالقته بفعالية اتصالهم بأبنائهم المراهقين- دراسة ميدانية بثانويتي سمية و ابن 

باديس بوالية قسنطينة. قسم علم االجتماع ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة قسنطينة.
       - مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير تخصص علم اجتماع التنمية.                        2003-2002

      بعنوان" العالقة التربوية بين المعلم والمتعلم المراهق وانعكاسها على التحصيل الدراسي من وجهة نظر التالميذ- 
دراسة ميدانية  بإكماليات والية قسنطينة-".   قسم علم االجتماع والديمغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم 

االجتماعية، جامعة قسنطينة.
     - رسالة دكتوراه علوم،  تخصص علم اجتماع التنمية.                                       2018-2017

    معنونة بـ:" أنماط العالقة التربوية بين المعلم والمتعلم في المدرسة الجزائرية". قسم علم االجتماع والديمغرافيا، 
كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة قسنطينة.  

  - عضو مشارك  في مشروع بحث.                                                    جانفي 2013-2010
 بعنوان: الواقع االجتماعي والثقافي ألطفال الشوارع -دراسة ميدانية بواليتي عنابة وقالمة- 

المسؤول:أ.د. نصيب نعيمة.                                                    
5- المقاييس التي تم تدريسها:

المقاييس المدرسة                              المستوى الدراسية                     السنة الجامعية 
- مدخل لعلم االجتماع العام .                السنة األولى علم االجتماع               2004-2003

-  تقنيات البحث .                       السنة الثانية علوم سياسية وعالقات دولية     2006-2004
- مدخل إلى علم اجتماع التنظيم والعمل      السنة األولى علوم إقتصادية              2006-2005

- منهجية البحث.                      السنة الثانية تخصص علم االجتماع            2008-2005
- مدخل لعلم اجتماع التربية.         السنة الثانية علم اجتماع التربية.                 2006-2005

- علم اجتماع العائلي.                 السنة الثالثة خدمة اجتماعية.                   2007-2005
- مدخل لعلم اجتماع االتصال.        السنة الثالثة علم اجتماع االتصال.              2009-2006

- العالقات العامة .                     السنة الثالثة علم اجتماع االتصال.            2009-2006
-االتصال والتغير االجتماعي.        السنة الثالثة علم اجتماع االتصال.               2009-2008

- علم اجتماع اللغة والسيميولوجيا       السنة الرابعة علم اجتماع االتصال.             2010-2009
- ملتقى التدريب على البحث           السنة الرابعة علم اجتماع االتصال.             2010-2009

-  الرأي العام                       السنة الرابعة علم اجتماع االتصال.               2010-2009    
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 - تقنيات البحث .                  السنة الثانية علوم اإلعالم واالتصال              2010-2009    
- تقنيات القراءة والتحرير              السنة األولى علوم اجتماعية                    2013-2010

- علم النفس االجتماعي للعمل             السنة الثالثة علم اجتماع التنظيم والعمل          2013-2010
- علم اجتماع العائلي                     السنة الثالثة خدمة اجتماعية                      2011-2010

- تنمية موارد بشرية                       السنة الثالثة علم اجتماع التنظيم والعمل           2015-2010
- مدخل لعلم التربية                       السنة األولى علوم اجتماعية                     2017-2010 

- تنظيم المجتمع                          السنة األولى ماستر تخطيط وتنمية اجتماعية     2013-2011  
- تخطيط و تنمية مجتمعات محلية و إقليمية    السنة األولى ماستر تخطيط وتنمية اجتماعية     2015/2014

- االتصال واإلعالم في المؤسسة        السنة األولى ماستر تنظيم وعمل                 2017-2016     
- دراسات مؤسسة في علم االجتماع       السنة الثالثة علم اجتماع                         2017-2016      
- تنمية الموارد البشرية                  السنة األولى ماستر علم اجتماع تنظيم وعمل       2020-2017

- الوظيفة االجتماعية لوسائل          السنة األولى ماستر علم اجتماع االتصال          2020-2018
 االتصال الحديثة.

- القضايا العالمية الراهنة             السنة األولى ماستر علم اجتماع االتصال           2020-2018        
                               

6- المقاالت العلمية:
     - مقال بعنوان: العالقة التسلطية بين المعلم و المتعلم في المدرسة- دراسة ميدانية بالمؤسسات التعليمية 

لوالية قسنطينة- منشور بمجلة العلوم االجتماعية بجامعة سطيف 2، العدد 22، شهر جوان 2016 .
7- المشاركات العلمية: 

- ملتقى وطني حول: االنتحار في المجتمع الجزائري.                                            أفريل 2004.
   مداخلة بعنوان: ظاهرة االنتحار في والية قسنطينة. مخبر العلوم االجتماعية وقضايا المجتمع، كلية العلوم االنسانية 

والعلوم االجتماعية– جامعة متنوري- والية قسنطينة.
- ملتقى وطني حول: المؤسسات المجتمعية وتحديات التغييرات الكبرى في المجتمع الجزائري.       ماي 2004.

     مداخلة بعنوان: المؤسسات التربوية التعليمية الجزائرية واإلصالح، قسم علم االجتماع، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
واالجتماعية - جامعة باجي مختار- والية عنابة. 

- ملتقى وطني حول: ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري.                                ماي 2005.
    مداخلة بعنوان: دور المؤسسات االجتماعية في وقاية الشباب من تعاطي المخدرات، مخبر العلوم االجتماعية وقضايا 

المجتمع كلية  العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية – جامعة متنوري- والية قسنطينة.
- ملتقى دولـي حول: التطبيقات المنهجية في العلوم االجتماعية.                                   نوفمبر2006.

مداخلة بعنوان: نقد للدراسات االمبريقية في البحوث التربوية، قسم علم االجتماع والديمغرافيا، كلية الحقوق واآلداب 
والعلوم االجتماعية. – جامعة 08 ماي 45 – والية قالمة.

- ملتقى وطني حول: أطفال الشوارع في الجزائر(الواقع واآلفاق)                                    أفريل 2008
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مداخلة بعنوان: أطفال الشوارع بين إتفاقية حقوق الطفل والواقع االجتماعي، قسم علم االجتماع والديمغرافيا، كلية 
الحقوق واآلداب والعلوم االجتماعية. – جامعة 08 ماي 45 – والية قالمة.

الملتقى الدولي أول حول: أطفال الشوارع ( آليات التكفل بين التصور والممارسة)             نوفمبر  -

2010
مداخلة بعنوان: المداخل األساسية للتكفل بأطفال الشوارع، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 

– جامعة 08 ماي 45 – والية قالمة. وعضو بلجنة تنظيم الملتقى.
الملتقى الدولي الثاني حول: أطفال الشوارع ( األطفال والثورات)، 23/22 أفريل 2012، مداخلة  -

بعنوان: الوضع النفسي واالجتماعي لألطفال في الثورات (قراءة في تقارير المنظمات اإلنسانية)، قسم العلوم 
االجتماعية، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية – جامعة قالمة.

- ملتقى وطني حول: الشباب والجامعة آفاق مستقبلية                                          ديسمبر 2019
مداخلة بعنوان: دور الجامعة في إدماج الشباب الجامعي في الحياة االجتماعية، االقتصادية والسياسية ، قسم علم 

االجتماع والديمغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية. – جامعة 08 ماي 45 – والية قالمة.
- ملتقى وطني حول: الصحة النفسية المدرسية                                                  جانفي 2020

مداخلة بعنوان: اإلرشاد النفسي لفوبيا المدرسة ، قسم علم النفس، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية.  جامعة 
العربي التبسي، والية تبسة.

8- تأطير الطلبة( مذكرات): 
  - دور دار العجزة في رعاية المسنين، مذكرة ليسانس تخصص خدمة اجتماعية، قسم علم االجتماع 

والديمغرافيا ، جامعة قالمة، 2006-2005.
 - عمل المرأة وتأثيره على التحصيل الدراسي لألبناء، مذكرة ليسانس تخصص علم اجتماع التربية، قسم 

علم االجتماع والديمغرافيا ، جامعة قالمة، 2007-2006.
- أنماط الجريمة في المجتمع الجزائري، مذكرة ليسانس تخصص خدمة اجتماعية، قسم علم االجتماع 

والديمغرافيا ، جامعة قالمة، 2008-2007.
- واقع االتصال بين األسرة والمدرسة، مذكرة ليسانس تخصص علم اجتماع االتصال، قسم علم االجتماع 

والديمغرافيا ، جامعة قالمة، 2008-2007.
- اإلصالحات التربوية الجديدة 2004/2003 وتأثيرها على التحصيل الدراسي للتالميذ، مذكرة 

ليسانس تخصص علم اجتماع التربية، قسم علم االجتماع والديمغرافيا ، جامعة قالمة، 2008-2007.
- واقع إقبال الشباب الجامعي على مشاهدة البرامج التلفزيونية األجنبية، مذكرة ليسانس تخصص علم 

اجتماع االتصال، قسم علم االجتماع والديمغرافيا ، جامعة قالمة، 2009-2008
- واقع إقبال الشباب الجامعي على الصحافة المكتوبة، مذكرة ليسانس تخصص علم اجتماع االتصال، 

قسم علم االجتماع و الديمغرافيا، جامعة قالمة، 2010-2009
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- واقع اإلقبال على الصحافة المكتوبة الورقية واإللكترونية، مذكرة ليسانس تخصص علم اجتماع 

االتصال، قسم علم االجتماع و الديمغرافيا ، جامعة قالمة، جوان 2010-2009
- الطالب الجامعي بين الكتاب الورقي واالنترنيت، مذكرة ليسانس تخصص علم اجتماع االتصال، قسم 

علم االجتماع و الديمغرافيا، جامعة قالمة، 2010-2009.
- دور الصحافة المكتوبة في التحسيس بخطورة الجريمة لدى الشباب، مذكرة ليسانس تخصص علم 

اجتماع االتصال، قسم علم االجتماع والديمغرافيا ، جامعة قالمة، 2010-2009.
- دور مؤسسات رعاية الطفولة في الجزائر في رعاية أطفال الشوارع( دراسة ميدانية بسوق أهراس)، 

مذكرة ليسانس تخصص خدمة اجتماعية، قسم العلوم االجتماعية ، جامعة قالمة، 2011-2010.
- سياسات التشغيل وتأثيرها في الوضعية االجتماعية واإلقتصادية لألسرة الجزائرية.(دراسة ميدانية 
بوالية قالمة)، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص علم اجتماع التنظيم والعمل، قسم العلوم 

االجتماعية ، جامعة قالمة، 2012-2011.
- دور القيادة اإلدارية في فعالية المؤسسة االقتصادية الجزائرية (دراسة ميدانية بوالية قالمة)، مذكرة 
مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص علم اجتماع التنظيم والعمل، قسم العلوم االجتماعية ، جامعة قالمة، 

.2012-2011

- فعالية التخطيط التربوي في تحقيق التنمية اإلجتماعية(دراسة ميدانية بوالية قالمة)، مذكرة مكملة 
لنيل شهادة الماستر تخصص تخطيط وتنمية اجتماعية، قسم العلوم االجتماعية ، جامعة قالمة، 2014-

.2015

- واقع جودة الخدمات الصحية في المؤسسة الصحية العمومية الجزائرية(دراسة ميدانية بوالية قالمة)، 
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص علم اجتماع التنظيم والعمل، قسم العلوم االجتماعية ، جامعة 

قالمة، 2015-2014.
- واقع جودة التعليم العالي في ظل نظام ل م د(دراسة ميدانية بجامعة قالمة)، مذكرة مكملة لنيل شهادة 

الماستر تخصص علم اجتماع التنظيم والعمل، قسم العلوم االجتماعية ، جامعة قالمة، 2015-2014.
- واقع إدارة الطالب الجامعي للوقت(دراسة ميدانية بجامعة قالمة)، مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس 

تخصص علم اجتماع التنظيم والعمل، قسم العلوم االجتماعية ، جامعة قالمة، 2016-2015.
- واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعة الجزائرية(دراسة ميدانية بجامعة قالمة)، مذكرة مكملة 
لنيل شهادة الماستر تخصص علم اجتماع التنظيم والعمل، قسم العلوم االجتماعية ، جامعة قالمة، 

.2017-2016

- برامج التشغيل المعتمدة في الجزائر ودورها في استقطاب الطلبة المقبلين على التخرج من وجهة نظر 
طلبة قسم علم االجتماع(دراسة ميدانية بجامعة قالمة)، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص علم 

اجتماع التنظيم والعمل، قسم علم االجتماع، جامعة قالمة، 2019-2018.
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- دور الرقابة اإلدارية في تقييم أداء العاملين على مستوى المؤسسة االستشفائية ابن زهر، مذكرة مكملة 
لنيل شهادة الماستر تخصص علم اجتماع التنظيم والعمل، قسم علم االجتماع، جامعة قالمة، 2018-

.2019

9- التربصات العلمية:
تم إجراء تربص قصير المدى، جامعة دمشق ، الجمهورية العربية السورية، في الفترة الممتدة مابين 04  -

مارس و 02 أفريل 2010. 


