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 : سليمة      االسم 

 : حفيظي اللقب 

 بزريبة الوادي والية بسكرة 16/10/1979:  تاريخ و مكان الميالد 

 : 0663835643     0554225169الهاتف  

 البريد االلكتروني  :@yahoo.com022001salimah 

                         biskra.dz-hafidi@univs. 

 : ( أأستاذ محاضر قسم ) الوظيفة 

 جامعة محمد خيضر / بسكرة  المؤسسة المستخدمة : 

  إلى يومنا  2009التغير االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر منذ سنة عضو في مخبر

 هذا.

  رئيس فرقة بمخبر التغير االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر تحت عنوان )التغير في

 المؤسسات االجتماعية في ظل تكنولوجيا المعلومات (

  على مستوى جامعة محمد خلية المرافقة البيداغوجية لألساتذة حديثي التوظيف عضو

 بسكرة -خيضر 

  إلى يومنا هذا 2016الجدد بجامعة محمد خيضرمنذ تشرف وتؤطر تكوين األساتذة 

  عضو خلية المرافقة البيداغوجية لألساتذة حديثي التوظيف على مستوى جامعة محمد

 خيضر بسكرة .

 :المؤهالت 

 1997باكالوريا علوم دورة جوان  -

 2001اجتماع الحضري دفعة شهادة ليسانس في علم  -

 2005شهادة الماجستير في علم اجتماع التنمية دفعة  -

 2013شهادة دكتوراه العلوم في علم اجتماع التنمية   -

 2016شهادة التأهيل العلمي في علم االجتماع  -

 

 : األعمال العلمية 

  دور النخبة تحت عنوان " 2005بتاريخ جانفي  5مقال منشور بمجلة المنار العربي العدد

 المثقفة في االصالح السياسي".

 سيــرة ذاتيـــة
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mailto:s.hafidi@univ-biskra.dz
mailto:s.hafidi@univ-biskra.dz


 
2 

  مداخلة بعنوان " التكوين الجامعي و احتياجات الوظيفة" بالملتقى الوطني )تسيير الموارد

 . 2004جوان  2/3البشرية في حالة أزمة(،قسم علم النفس بجامعة عنابة ،

 ظل العولمة"  مداخلة بعنوان"دور المجتمع المدني في المحافظة على الهوية الثقافية في

 2005مارس  29/30بالندوة الفكرية الخامسة)المجتمع المدني و دوره في التنمية( ،

 بالوادي.

  مداخلة بعنوان "الحوار االيجابي و دوره في الحد من العنف داخل الصف" بالملتقى الدولي

 قسم علم االجتماع بجامعة محمد خيضر بسكرة . 2007أفريل 17/18)العنف و المجتمع(،

 داخلة بعنوان "مشكالت األسرة الجزائرية في ظل التغير االجتماعي الراهن" في فعاليات م

من تنظيم مخبر  2008جوان  18اليوم الدراسي )مالمح التغير االجتماعي الجزائر(، 

 التغير االجتماعي و العالقات العامة في الجزائر .بسكرة.

 ملتقى الوطني حول الـ مداخلة بعنوان "التعليم الجامعي و سوق العمل " الLMD  من تنظيم

 ، جامعة محمد خيضر بسكرة . 2007ديسمبر  08نيابة الجامعة المكلفة بالبيداغوجيا ،

  "مداخلة بعنوان "إشكالية إعداد المعلم و إعادة إعداده في ظل إصالحات المنظومة التربوية

 17رسة الجزائرية(، ، في فعاليات اليوم الدراسي )المشكالت التربوية الراهنة في المد

من تنظيم مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة ،  2008جوان 

 بسكرة.

  مداخلة بعنوان "الممارسات التدريسية لألستاذ الجامعي بين الواقع و المأمول" ، الملتقى

 ، جامعة قاصدي 2008أفريل  13الوطني حول )التدريس الجامعي واقع و تطلعات(،

 مرباح ورقلة .

  في مؤسسات التعليم العالي " ، الملتقى الوطني  مداخلة بعنوان "إدارة الجودة الشاملة

، من تنظيم 2009ماي  5/6)الرهانات األساسية لتفعيل اإلصالح التربوي في الجزائر(،

 مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة ، بسكرة.

 نف ضد المرأة في المجتمع الجزائري " بالملتقى الدولي )العنف و مداخلة بعنوان "الع

 قسم علم االجتماع بجامعة محمد خيضر بسكرة . 2009أفريل  28/29المجتمع(،

  مقال بعنوان "الممارسات األكاديمية لألستاذ الجامعي "، منشورة بمجلة ) علوم اإلنسان و

العلوم اإلنسانية و االجتماعية بجامعة .صادرة عن كلية 2012،جوان 02المجتمع(، العدد 

 بسكرة. -محمد خيضر

 دراسة ميدانية على عينة من -مقال بعنوان " التغير في منظومة القيم لدى الشباب الجامعي

، مارس 38/39"، منشورة بمجلة العلوم االنسانية، العدد -طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة

 بسكرة  -، صادرة عن جامعة محمد خيضر2015

 داخلة بعنوان '' العالقة بين القيادة الناجحة واالبداع االداري'' باليوم الدراسي )الثقافة م

فيفري  26التنظيمية واالبداع التنظيمي في المنظمات المحلية دراسة الواقع واألفاق(، 

 من تنظيم مخبر الدراسات النفسية واالجتماعية بجامعة محمد خيضر. 2015
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 ت في منهجية البحث العلمي'' باليوم الدراسي )كيفية إعداد تقرير مداخلة بعنوان '' أساسيا

من تنظيم قسم العلوم االنسانية بجامعة  2015مارس  11تربص في العلوم اإلنسانية(، يوم 

 محمد خيضر بسكرة.

  مداخلة بعنوان'' إشكالية التعدد المنهجي في الدراسات االجتماعية'' بالملتقى الدولي

لسوسيولوجية في الجامعات الجزائرية في ظل التغير االجتماعي في الثاني)الدراسات ا

من تنظيم مخبر التغير  2015أفريل  14-13( يومي -بين الواقع والمأمول–الوطن العربي 

 االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر وجامعة محمد خيضر بسكرة.

 ي )كيفية إعداد تقرير تربص مداخلة بعنوان "اإلشكالية في البحث العلمي" باليوم الدراس

، من تنظيم قسم 2016جانفي  27ميداني في تخصص علم المكتبات والمعلومات(، يوم 

 العلوم اإلنسانية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/جامعة محمد خيضر بسكرة.

 الدالالت -مداخلة بعنوان"إقصاء وتهميش الموصومين اجتماعيا في الوسط المدرسي

باليوم الدراسي )الهدر التربوي لدى الموصومين اجتماعيا من خالل مظاهر والمظاهر" 

، من تنظيم مخبر التغير 2016أفريل  25االنسحاب، االستبعاد، التهميش واإلقصاء(، يوم 

 االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة.

 العالقات االجتماعية في األسر  مداخلة بعنوان "تداعيات ظاهرة السحر والشعوذة على

 03المتعلمة" باليوم الدراسي )السحر بين المحضور الديني والمسوغ االجتماعي(، يوم 

 من تنظيم قسم العلوم االجتماعية بجامعة محمد خيضر بسكرة. 2016ماي 

  ،"مداخلة بعنوان"تغير األدوار وظهور مؤشرات الصراع الزواجي في األسرة الجزائري

 6/7ن طرف مخبر التغير االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر، يومي المنظم م

 )الذي كانت رئيسة لفعالياته( .2016ديسمبر

 " تجربة -التعليم عن بعد لفئة األساتذة حديثي التوظيف في الجامعة الجزائريةمداخلة بعنوان

معات الرقمية الوطني الخامس في اإلعالم واالتصال )المجت"،أنموذجا-جامعة محمد خيضر

 2017ديسمبر   05/06، يومي سكيكدة 1955أوت  20جامعة ، والشبكات االجتماعية(

 " منشورة تغير األدوار وظهور مؤشرات الصراع الزواجي في األسرةمقال بعنوان "

بمجلة التغير االجتماعي الصادرة عن مخبر التغير االجتماعي والعالقات العامة في 

 .2018فيفري  بتاريخ 5الجزائر، العدد 

 " دراسة  –جماليات المدينة بين الوعي والالمسؤولية المجتمعية مداخلة بعنوان

" مقدمة في الملتقى الوطني )سوسيولوجيا الحياة اليومية في المدينة سوسيوثقافية

الجزائرية(، المنظم من طرف مخبر التغير االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر، يوم 

 .2018ديسمبر 3

 لتدريس :ا 

 درست األستاذة المقاييس التالية :

 .LMDاقتصاديات التربية الثالثة علم اجتماع التربية كالسيك و   -
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  LMDمدارس و مناهج لطلبة السنة أولى جذع مشترك علوم اجتماعية   -

بقسم العلوم   LMDمدخل إلى علم السكان لطلبة السنة أولى جذع مشترك علوم اجتماعية   -

 بسكرة-االجتماعية بجامعة محمد خيضر 

 وتدرس حاليا المقاييس التالية:

  LMDمدارس و مناهج لطلبة السنة أولى جذع مشترك علوم إنسانية -

بقسم العلوم اإلنسانية منهجية و تقنيات البحث لطلبة السنة الثانية علم المكتبات و المعلومات  -

 .بسكرة -جامعة محمد خيضر 

 .LMDمدخل إلى علم السكان لطلبة السنة أولى علوم اجتماعية  -

 :اإلشراف العلمي 

من المذكرات في مرحلة اليسانس نظام كالسيكي و الماستر في  العديدأشرفت و ناقشت       

 .وإدارة العمل والتنظيم تخصص علم اجتماع التربية 

خيضر مكونا ومنسقا بين األساتذة تشرف حاليا على تكوين األساتذة الجدد بجامعة محمد      

 المكونين واألساتذة المتكونين.

 :التأليف 

تحت التدقيق كتابين لألستاذة الباحثة، األول بعنوان "مدخل إلى منهجية البحث في علم 

 ".الديموغرافياالمكتبات" والثاني "مدخل إلى 

 

 

 :المنشورات العلمية للخمس سنوات األخيرة 

 الخمسة األخيرة المنتوج العلمي للسنوات

 العالقة بين القيادة اإلدارية الناجحة وتحقيق اإلبداع اإلداري
 العنوان

المنشورات 

وطنيةال  

كاتبال : حفيظي اللقب ة : سليم االسم  

2016العدد األول: جويلية   السنة 

 المجلة مجلة التغير االجتماعي

revue.chs@univ-biskra@dz 

 الموقع

mailto:revue.chs@univ-biskra@dz


 
5 

 العنوان: تغير األدوار وظهور مؤشرات الصراع الزواجي في األسرة

 اللقب: جابر         اإلسم : ناصر الدين

 اللقب: حفيظي      اإلسم:  سليمة                                                        
 الكاتب:

2018العدد الخامس: جويلية   السنة: 

 مجلة التغير االجتماعي
 المجلة:

revue.chs@univ-biskra@dz الموقع 

دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة محمد -التغير في منظومة القيم لدى الشباب الجامعي

 -خيضر بسكرة
 العنوان

المنشورات 

 الدولية

 الكتاب : حفيظي اللقب : سليمة االسم

2015، مارس 38/39العدد   السنة 

بسكرة  -جامعة محمد خيضر-مجلة العلوم اإلنسانية  المجلة 

revue.sh@univ-biskra@dz الموقع 
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