 /1البيانات الشخصية

 اللقب :بن صويلح االسم :ليليا الجنسية :جزائرية الوظيفة :أستاذة جامعية المؤسسة المستخدمة :جامعة قطرbensouilahlilia@yahoo.fr

 -البريد االلكترونيlbensouilah@qu.edu.qa :أو

/2املهؤلات العلمية Scientific qualifications
-دكتوراه علم االجتماع تخصص علم اجتماع تنمية بتقدير مشرف جدا بتاريخ  2011/06/15بإشراف مزدوج فرنسي-

جزائري.

 ماجستير علم االجتماع تخصص علم اجتماع المؤسسات االجتماعية بتقدير جيد واألولى على الدفعة من جامعةعنابة( الجزائر) دفعة .2003
 شهادة نجاح في ماجستير تخصص علم اجتماع التنمية من جامعة قسنطينة – الجزائر -سنة 2001 ليسانس علم االجتماع تخصص علم اجتماع التنظيم والعمل بتقدير جيد من جامعة عنابة ( الجزائر) دفعة .2000 -بكالوريا التعليم الثانوي ،شعبة علوم الطبيعة والحياة دفعة .1996
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 /3التـدريـس جبامعات خمتلفة
 /1.3خبرة التدريس 12سنة ( منذ  – 2003اآلن) مفصلة على النحو اآلتي:
 أستاذة مساعدة بقسم العلوم االجتماعية على مستوى جامعة قطر منذ تاريخ  31/08/2014إلى يومنا هذا أستاذة مساعدة بقسم علم االجتماع على مستوى جامعة الشارقة منذ تاريخ 2013/09/01الى غاية 2014/8/30 أستاذة مشاركة بقسم العلوم االجتماعية على مستوى عديد الجامعات الجزائرية ( 2004ـــ)2013 أستاذة متعاقدة على مستوى المعهد الوطني المتخصص في تنمية الموارد البشرية و تسييرها خالل السنة( -2003.)2004

 /3.3اإلشراف واملناقشة
تم اإلشراف ومناقشة العديد من مذكرات التخرج لنيل درجة الليسانس و الماستر في التخصصات التالية:
 علم اجتماع تخطيط وتنمية. علم اجتماع الخدمة االجتماعية. علم اجتماع التربية. علم االجتماع تنظيم وعمل. -علوم التسيير فرع إدارة األعمال وتنمية الموارد البشرية.

 /4اخلربة يف البحث العلمي Experience in Scientific research

 1.4املشاريع البحثية
اإلشراف على ثالث مشاريع بحثية على مستوى جامعة قطر ،تتعلق بالمواضيع التالية: . .1العمل االجتماعي التطوعي ودوره في تنمية شخصية الطالب الجامعي -دراسة ميدانية بجامعة قطر-
.2دور الشرطة المجتمعية في توفير األمن وتحقيق جودة الحياة بدولة قطر– دراسة ميدانية.
.3التنمية السياحية المستدامة بدولة قطر -دراسة ميدانية .
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 -رئيسة مشروع بحث حول" جودة الخدمات الصحية وتأثيرها على رضا المجتمع اإلماراتي :دراسة ميدانية بإمارة

الشارقة" مدعم من قبل جامعة الشارقة -اإلمارات العربية المتحدة -خالل فترة (.)2014-2013

 -عضو ونائب رئيس مشروع بحث حول" االتصال و اإلعالم كآلية من آليات تطبيق نظام الجودة و تحديد صورة

المؤسسة (الجامعة الجزائرية نموذجا) تحت إشراف الوكالة الوطنية لتنمية البحث العلمي -الجزائر)2013-2011( -

 /2.4األعمال العلمية املنشورة Scientific Publications
 -بن صويلح ،ليليا »السياسة االجتماعية واألمن اإلنساني للمرأة -دراسة تحليلية للتجربة الجزائرية«مقبول للنشر على

مستوى لمجلة اماراباك تصدر عن األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،تكساس ،الواليات المتحدة األمريكية

 -بن صويلح ،ليليا »السياسة االجتماعية السكنية بالجزائر بين مقتضيات الواقع السوسيولوجي ومتطلبات التنمية

الحضرية المستدامة « ( مقبول للنشر) على مستوى مجلة التنوير تصدر عن مركز التنوير المعرفي بالسودان.

 بن صويلح ،ليليا »المقاربة الحديثة للهجرة وتأثيراتها االيجابية في العملية التنموية خالل القرن الحاديوالعشرين«في مجلة دراسات(العدد )2014،37مجلة محكمة تعنى بالمقاربات االجتماعية واإلنسانية تصدر عن اتحاد

كتاب وأدباء اإلمارات.

 -بن صويلح ،ليليا »اإلدارة المتكاملة للموارد المائية خيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة« في مجلة العلوم

اإلنسانية واالجتماعية (العدد  )2014 ،14مجلة أكاديمية علمية محكمة تصدر عن جامعة ورقلة (الجزائر).

 بن صويلح ،ليليا »الثورات العربية :قطيعة مع النخبوية وتغيير نوعي في مسار الديمقراطية« ( مقبول للنشر) فيمجلة البحوث و الدراسات (العدد  )2014 ،16مجلة أكاديمية محكمة دولية تصدر عن جامعة الوادي( الجزائر).
 بن صويلح ،ليليا »أطفال الشوارع :رؤية ايجابية تأهيلية بنزعة شمولية تشاركية للتعامل مع الظاهرة« في مجلةدراسات وأبحاث ( العدد  )2013 ،10مجلة دولية علمية محكمة تصدر عن جامعة الجلفة( الجزائر).

 -بن صويلح ،ليليا »السياسة االجتماعية للطفولة في الجزائر بين النص القانوني والواقع السوسيولوجي « في مجلة

البحوث و الدراسات اإلنسانية (العدد  )2013 ،07مجلة أكاديمية علمية محكمة تصدر عن جامعة سكيكدة( الجزائر).

 بن صويلح ،ليليا »قراءة تحليلية في مسار تطور تجربة القطاع الخاص بالجزائر« في مجلة العلوم االقتصادية والتسيير و العلوم التجارية ( العدد  )2012 ،09مجلة أكاديمية علمية محكمة تصدر عن جامعة مسيلة( الجزائر) .
 بن صويلح ،ليليا »محاولة سوسيولوجية لفهم إشكالية العنف الحضري«في مجلة المخبر ( العدد )2012 ،01مجلةأكاديمية علمية محكمة تصدر عن جامعة سكيكدة( الجزائر).
 -بن صويلح ،ليليا »الفكر الخلدوني والعلوم العقلية -الفلسفة نموذجا« في مجلة الحوار الفكري( العدد)2011 ،13

مجلة أكاديمية علمية محكمة تصدر عن مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية لجامعة قسنطينة( الجزائر).
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 -بن صويلح ،ليليا »واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر« في مجلة العلوم اإلنسانية ( العدد ،30

ديسمبر )2008مجلة أكاديمية علمية محكمة تصدر عن جامعة قسنطينة( الجزائر).

 -بن صويلح ،ليليا »المشروع الثقافي االستعماري في الجزائر« في مجلة الحوار الفكري(العدد  )2007 ،09مجلة

أكاديمية علمية محكمة تصدر عن مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية لجامعة قسنطينة( الجزائر).

 بن صويلح ،ليليا »المدخل المسرحي عند ارفنج قوفمان« في مجلة البحوث و الدراسات اإلنسانية (العدد01،2007) مجلة أكاديمية علمية محكمة تصدر عن جامعة سكيكدة( الجزائر).

املداخات يف الندوات وامللتقيات العلمية Communication in Scientific Seminars

 /3.4املهؤمترات الدولية:
 -بن صويلح ،ليليا » قراءة سوسيو-تربوية لتعليم اللغات بالوسائط المتعددة" في مؤتمر اللغات السابع " ابداعات في

تعليم اللغات وتعلمها" المنعقد بجامعة االمارات العربية المتحدة يوم االربعاء .23/4/2014

 بن صويلح ،ليليا » البحث العلمي جسر متواصل لخلق اتحاد مستدام بين دول الخليج والمغرب العربيين -رؤيةتحليلية للعالقات الثنائية الجزائر -اماراتية" في المؤتمر الخليجي المغاربي السادس المقام في رحاب دارة الدكتور سلطان

القاسمي للدراسات الخليجية في الفترة ما بين  12إلى  13فبراير  2014بالشارقة -االمارات العربية المتحدة.
 -بن صويلح ،ليليا » اشكالية مفهوم المجتمع المدني وتطوره التاريخي« في الملتقى الدولي حول " المجتمع المدني

المغاربي واقع وآفاق" المنعقد يومي  06 / 05نوفمبر  2012بجامعة قالمة –الجزائر.

 -بن صويلح ،ليليا »السياق العام والخلفية االيديولوجية لثورة التحرير الجزائرية « في الملتقى الدولي حول "الثورة

التحريرية الكبرى – دراسة قانونية وسياسية" المنعقد يومي  03/ 02ماي  2012بجامعة قالمة -الجزائر.

 بن صويلح ،ليليا » الطفل الجزائري :مشروع بناء جزائري واستراتيجية تدمير كولونيالي« في الملتقى الدولي حول"اطفال الشوارع – االطفال والثورة" المنعقد يومي  23/ 22افريل  2012بجامعة قالمة -الجزائر.
 بن صويلح ،ليليا »محاولة سوسيولوجية لفهم إشكالية االستبعاد االجتماعي« في الملتقى الدولي حول " المجتمعالعربي بين االستبعاد و االحتواء االجتماعي في ظل المتغيرات المعاصرة " المنعقد يومي  31/30أكتوبر 2011

بجامعة مسيلة -الجزائر.

 بن صويلح ،ليليا » البعد االجتماعي لإلعاقة و الخوف من االختالف « في الملتقى الدولي حول " اإلعاقة والمجتمع" المنعقد يومي  24/23نوفمبر  2009بجامعة قالمة -الجزائر.
 -بن صويلح ،ليليا »مقاربة سوسيولوجية لظاهرتي الصحة و المرض« في الملتقى الدولي حول " الصحة و المجتمع"

المنعقد يومي  20/19نوفمبر 2007بجامعة قالمة -الجزائر.
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 -بن صويلح ،ليليا »العنف :تشخيص و تحليل للعوامل االجتماعية _ دراسة ميدانية بالمركز المتخصص في إعادة

تربية األحداث « في الملتقى العربي حول " المجتمع و العنف " المنعقد يومي  28/27نوفمبر  2005بجامعة قالمة-

الجزائر.
 بن صويلح ،ليليا »صعوبات القراءة لدى األطفال :أسبابها و طرق عالجها« في الملتقى الدولي حول " صعوباتالتعلم لدى الطفل و المراهق -التكفل العالجي" المنعقد يومي  26/25افريل  2005بجامعة سطيف -الجزائر.

 /4.4املهؤمترات الوطنية
بنصويلح ليليا « قراءة في التوجهات الحديثة للسياسة العقابية نحو أنسنه السجون« في ورشة العمل العلمية االولى في
قسم علم االجتماع بجامعة الشارقة يوم 2013/12/22

 بنصويلح ليليا » الحكمانية :مدخل استراتيجي لتفعيل الشراكة ثالثية االطراف في صنع التنمية المستدامة« فيالملتقى الوطني حول " دور الحكم الراشد في السياسات التنموية" المنعقد يومي  20/19جوان  2013بجامعة قالمة.

 بن صويلح ،ليليا » ادارة الجودة الشاملة :مدخل استراتيجي لجودة مخرجات المؤسسة الجامعية« في الملتقى الوطنيحول " دور االعالم واالتصال في ترقية البحث العلمي-الجامعة الجزائرية نموذجا" المنعقد يومي  18/17افريل 2013

بجامعة قالمة.

 -بن صويلح ،ليليا » محاولة سوسيولوجية لفهم اشكالية العنف الحضري« في الملتقى الوطني حول " عنف المدن:

االسباب ،االبعاد والدالالت" المنعقد يومي  29/ 28فيفري  2012بجامعة سكيكدة.

 بن صويلح ،ليليا » محاولة لفهم إشكالية العالقة بين المجتمع المدني و الديمقراطية « في الملتقى العلمي األولحول " المجتمع المدني و المسار الديمقراطي بالجزائر" المنعقد أيام  08/07/06ديسمبر  2011بجامعة الطارف.
 بن صويلح ،ليليا »االقتصاد األخضر ضمان لتوازن النسق االيكولوجي و جسر نحو التنمية المستدامة« في الملتقىالوطني حول " الثقافة البيئية و التنمية المستدامة " المنعقد يومي  20/19أكتوبر  2011بجامعة قالمة.
 بن صويلح ،ليليا »الجريمة النسوية في الجزائر« في الملتقى الوطني حول " الظاهرة اإلجرامية في الجزائر :الواقع،األسباب و سبل المكافحة " المنعقد يومي  05/04ديسمبر  2007بجامعة سكيكدة.

 بن صويلح ،ليليا »من المشكلة االجتماعية إلى الموضوع السوسيولوجي« في الملتقى الوطني حول " علم االجتماعفي الجزائر :الواقع و اآلفاق " المنعقد أيام  07/06/05مارس  2006بجامعة جيجل.
 بن صويلح ،ليليا »بناء الموضوع السوسيولوجي كمحاولة لتجاوز علم االجتماع التلقائي« في الملتقى الوطني حول "علم االجتماع  :واقع و آفاق " المنعقد يومي  08/07ديسمبر  2005بجامعة بسكرة.
 -بن صويلح ،ليليا » مسار الفكر التربوي االجتماعي « في الملتقى الوطني حول " سياسة التربية و التعليم و التنمية

في الجزائر " المنعقد يومي  05/04ديسمبر  2005بجامعة قالمة.

-5-

 بن صويلح ،ليليا »إشكالية السكن في المدن الجزائرية« في الملتقى الوطني حول " المدينة الجزائرية و التحوالتالمعاصرة  :مشكالت و حلول " المنعقد يوم 13نوفمبر 2005بجامعة قسنطينة.

 -بن صويلح ،ليليا »ظاهرة المخدرات في الجزائر :تطورها و عوامل انتشارها« في اليوم الدراسي حول " ظاهرة تعاطي

المخدرات في المجتمع الجزائري " المنعقد يوم  15ماي  2005بجامعة قسنطينة.

 بن صويلح ،ليليا »التدريب المهني ودوره الفعال في تنمية الموارد البشرية« في الملتقى الوطني حول " تسيير المواردالبشرية في حالة أزمة " المنعقد يومي  03/02جوان  2004بجامعة عنابة.
 -بن صويلح ،ليليا »العنف /المرأة  :صوره و انعكاساته« في الندوة الفكرية حول " ظاهرة العنف " المنعقدة يوم

19ماي  2004بجامعة قسنطينة.

 -بن صويلح ،ليليا »المدرسة و تحديات المرحلة الراهنة « في الملتقى الوطني حول " المؤسسات المجتمعية و تحديات

التغيرات الكبرى في المجتمع الجزائري " المنعقد يومي  17/16ماي  2004بجامعة عنابة.

 بن صويلح ،ليليا »اإلدمان على المخدرات :أسبابه و الوقاية منه« في األيام الدراسية المتعلقة باإلدمان علىالمخدرات يومي  27/26افريل  2004بجامعة عنابة.

/5.4الرتبصات العلمية يف اخلارج:
 تربص علمي على مستوى قسم علم االجتماع جامعة الشارقة –االمارات العربية المتحدة -خالل الفترة الممتدة من 02جوان  2013إلى غاية  14جوان .2013
 -تربص علمي على مستوى قسم علم االجتماع جامعة الشارقة –االمارات العربية المتحدة -خالل الفترة الممتدة من

 28ديسمبر  2012إلى غاية  26جانفي .2013

 -تربص علمي على مستوى قسم علم االجتماع جامعة بوردو – فرنسا -خالل الفترة الممتدة من  01جانفي 2012إلى

غاية  25جانفي .2012

 تربص علمي ومنحة للتكوين بالخارج مقدمة من وزارة التعليم العالي إلتمام اطروحة الدكتوراه على مستوى قسم علماالجتماع جامعة نانت –فرنسا -خالل الفترة الممتدة من  01اكتوبر  2008إلى غاية  01سبتمبر .2009
 تربص علمي على مستوى قسم علم االجتماع جامعة نانت – فرنسا -خالل الفترة الممتدة من  25مارس 2008إلىغاية 25افريل .2008
 -تربص علمي على مستوى قسم علم االجتماع جامعة نانت – فرنسا -خالل الفترة الممتدة من  20ديسمبر 2007

إلى غاية  20جانفي 2008

 -تربص علمي على مستوى قسم علم االجتماع جامعة نانت – فرنسا -خالل الفترة الممتدة من  25نوفمبر 2006إلى

غاية  03جانفي .2007
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 /5خدمة اجلامعة واجملتمع:
* مشاركة حضور في دورة " قررت فتغير"على مستوى كلية الشريعة بجامعة قطر تاريخ 2014/10/27
*برمجة تقديم دورة حول " مهارات تنظيم الوقت واداراته لدى الطالب الجامعي" لفائدة طلبة جامعة قطر ،تكون بتاريخ
الحق
* تقديم حلقة نقاشية حول " جودة الحياة  :قراءة سوسيولوجية في مفهوم الظاهرة" بتاريخ .2014/11/25
* مسؤولة النادي العلمي لطالبات علم االجتماع – جامعة قطر -للسنة الجامعية 2015/2014
* عضو لجنة بحوث الطالب  -جامعة قطر-للسنة الجامعية 2015/2014
* منسقة مادة المجتمع البدوي ـــــ جامعة قطرـــــ للسنة الجامعية 2015/2014
* رئيسة لجنة الجمعيات العلمية الطالبية على مستوى كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية جامعة الشارقة-
االمارات العربية المتحدة -للسنة الجامعية .2014/2013

*رئيسة الجمعية العلمية لطالبات قسم علم االجتماع بجامعة الشارقة-االمارات العربية المتحدة -للسنة الجامعية

2014/2013

* مسؤولة مسار تكوين لمستوى الماستر في علم اجتماع تنظيم وعمل -

 /1.5عضوية اللجان العلمية والتنظيمية:
 -عضو الهيئة االستشارية لمجلة اماراباك "المجلة علمية عالمية محكمة" تصدر عن االكاديمية االمريكية العربية للعلوم

والتكنولوجيا ،تكساس ،الواليات المتحدة االمريكية.

عضو الهيئة االستشارية لمجلة دراسات ،مجلة محكمة تعنى بالمقاربات االجتماعية واالنسانية تصدر عن اتحاد كتابوادباء االمارات.
 عضو الهيئة االستشارية لمجلة التنوير تصدر عن مركز التنوير المعرفي بالسودان عضو الهيئة العلمية لمجلة دراسات وابحاث "مجلة دولية علمية محكمة" تصدر عن جامعة الجلفة" الجزائر. عضو الهيئة العلمية لمركز الحكمة للدراسات والبحوث والنشر والتوثيق بجامعة الجلفة ( الجزائر) عضو الهيئة العلمية لمجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية "مجلة اكاديمية علمية محكمة" تصدر عنجامعة مسيلة( الجزائر).

-7-

 -عضو هيئة تحرير المجلة الجزائرية للدراسات السوسيولوجية( مجلة علمية محكمة) تصدر عن جامعة جيجل(

الجزائر)

 عضو منتسب بجمعية االجتماعيين لدولة االمارات العربية المتحدة ابتداء من تاريخ  2014/01/06إلى يومنا هذا. -عضو اللجنة العلمية للملتقى الدولي حول " الصحة النفسية والمجتمع" المنعقد بجامعة قالمة -الجزائر -يومي  07و

 08اكتوبر .2013

 عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول " دور الحكم الراشد في السياسات التنموية" المنعقد يومي  19و20جوان  2013بجامعة قالمة -الجزائر.
 عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول " دور االعالم واالتصال في ترقية البحث العلمي-الجامعة الجزائريةنموذجا" المنعقد يومي  18/17افريل  2013بجامعة قالمة -الجزائر.
 -عضو اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني حول " دور االعالم واالتصال في ترقية البحث العلمي-الجامعة الجزائرية

نموذجا" المنعقد يومي  18/17افريل  2013بجامعة قالمة ،الجزائر.

 -رئيسة مشرفة على زيارة علمية ميدانية لفائدة طلبة الماجستير نحو مؤسسة قطاع اقتصادي خاص بالجزائر تاريخ

2012/12/11

 عضو اللجنة العلمية للملتقى الدولي حول المجتمع المدني المغاربي – واقع وآفاق المنعقد بجامعة قالمة -الجزائر-يومي  05و  06نوفمبر .2012
 -عضو اللجنة التنظيمية للملتقى الدولي حول المجتمع المدني المغاربي – واقع وآفاق المنعقد بجامعة قالمة-

الجزائر -يومي  05و  06نوفمبر .2012

 -عضو اللجنة العلمية للملتقى الدولي حول اطفال الشوارع -االطفال والثورة المنعقد بجامعة قالمة -الجزائر -يومي

 22و  23افريل .2012

 عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول الثقافة البيئية والتنمية المستدامة المنعقد بجامعة قالمة -الجزائر -يومي 19و 20أكتوبر .2011
 عضو اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني حول الثقافة البيئية والتنمية المستدامة المنعقد بجامعة قالمة -الجزائر-يومي  19و 20أكتوبر .2011
 عضو اللجنة العلمية لقسم علم االجتماع على مستوى جامعة قالمة -الجزائر(. )2010-2007 عضو اللجنة العلمية لقسم علم االجتماع و الديمغرافيا على مستوى جامعة جيجل -الجزائر.)2005-2004( - -عضو المجلس العلمي لكلية الحقوق و العلوم االجتماعية على مستوى جامعة جيجل (.)2005-2004
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 -عضو محكم الستبانه دراسة ماجستير حول" ظروف العمل وانعكاساته نحو أداء المسؤوليات األسرية في مجتمع

اإلمارات (دراسة ميدانية على األزواج العاملين في القطاع التعليمي بإمارة الشارقة) جامعة الشارقة " في تخصص –

اإلرشاد األسري  -للطالبة مريم الجعيدي من جامعة الشارقة باإلمارات العربية المتحدة للسنة الجامعية 2015/2014

 عضو محكم الستبانة دراسة ماجستير حول" مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها بالعزلة االجتماعية لدى طالباتجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض" في تخصص – التوجيه واإلرشاد -للطالبة سارة ال اززان من

جامعة اإلمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية للسنة الجامعية .2014/2013

-عضو محكم الستبانة دراسة ماجستير حول" ظاهرة العنف الطالبي في جامعة الكويت – دراسة تطبيقية على طلبة

كلية العلوم االجتماعية –جامعة الكويت" للطالب سالم غزاي العنزي من جامعة الشارقة باإلمارات العربية المتحدة للسنة

الجامعية .2014/2013

-عضو محكم الستبانة دراسة ماجستير حول" عوامل التفكك االسري وأثرها في جنوح االحداث" " في تخصص –

االرشاد األسري -للطالب تركي مكازي الرويلي من جامعة الشارقة باإلمارات العربية المتحدة للسنة الجامعية
.2014/2013
-عضو محكم الستبانة دراسة ماجستير حول" مساهمة المرأة العاملة في النفقات االسرية واثرها في اتخاد الق اررات

داخل االسرة" في تخصص – اإلرشاد األسري -للطالبة افسانة إبراهيم الزرعوني من جامعة الشارقة باإلمارات العربية

المتحدة للسنة الجامعية .2014/2013
-عضو محكم الستبانة دراسة ماجستير حول" الخالفات الزوجية ودور االرشاد االسري" في تخصص – االرشاد

االسري -للطالبة فاطمة سيف الطنيجي من جامعة الشارقة باإلمارات العربية المتحدة للسنة الجامعية .2014/2013

 /2.5امللتقيات والندوات
 -مشاركة في المؤتمر الدولي حول حقوق االنسان وتحديات االمن في المنطقة العربي المنعقد بتاريخ  5و 6نوفمبر

 ، 2014الدوحة

 دورة تدريبية بعنوان" استراتيجيات التعامل االيجابي للسيطرة على ضغوط العمل" المنعقدة على مستوى القيادة العامةلشرطة دبي يومي  23/22جوان 2014

 مشاركة في المؤتمر العلمي " السياسات االجتماعية لألسرة العربية" المنعقد من طرف منظمة االسرة العربية بالشارقةيومي  /14ماي 2014
 مشاركة في ندوة دولية بعنوان" تحيين المعرفة ،،وتأصيل االنسان" في مركز االمير عبد المحسن بن جلوي للبحوثوالدراسات االسالمية بالشارقة يومي  27/26افريل .2014
 مشاركة في مؤتمر الخدمة االجتماعية الخامس بعنوان" الريادة في الخدمة االجتماعية" المنعقد بتاريخ 2014.4.21بإشراف دائرة الخدمات االجتماعية لحكومة الشارقة.
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ورشة عمل بعنوان " صناعة السعادة ،وااليجابية في الحياة" في مركز االمير عبد المحسن بن جلوي للبحوثوالدراسات االسالمية بالشارقة يوم  16افريل 2014

 مشاركة في دورة " إتيكيت اماراتي راق" منظمة بجامعة الشارقة تاريخ 2014.4.8مشاركة في ملتقى الجالياتGlobal Dayفي جامعة الشارقة بتاريخ  14و  2014/3/15تحت رعاية صاحبالسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس االعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة.

 مشاركة في ورشة عمل بعنوان ( الثقافة المالية) المنظمة من قبل معهد علم االجتماع التطبيقي للبحوث والدراساتبكلية اآلداب والعلوم االنسانية –جامعة الشارقة بتاريخ 2014/3/11
 مشاركة في الحلقة النقاشية حول ( السياسة االرشادية وثقافة توجيه طلبة) المنظمة في جامعة الشارقة بتاريخ2014/3/10
 مشاركة في دورة ( مهارات القيادة التربوية) المنظمة من طرف مركز الريادة للتدريب واالستشارات بإمارة الشارقة –االمارات العربية المتحدة بتاريخ .2014/02/12

 -مشاركة في محاضرة " تقنيات اكتشاف مصادر البحث والمعرفة التي تقتنيها مكتبات الجامعة" المنظمة بكلية اآلداب

والعلوم االنسانية واالجتماعية –جامعة الشارقة -بتاريخ  6فبراير .2014

 مشاركة في ورشة عمل حول " استراتيجيات البناء االيجابي لألسرة " في مركز االمير عبد المحسن بن جلوي للبحوثوالدراسات االسالمية بالشارقة يوم  5فبراير 2014
 -مشاركة في ندوة علمية" الخطط المهنية للمواطنات االماراتيات :تأثير الوالدين على الظروف االجتماعية والثقافية"

منظمة من قبل برنامج النوع االجتماعي والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية يوم  28يناير

 2014بدبي ،االمارات العربية المتحدة.
مشاركة في ورشة االرشاد األكاديمي المنظمة من قبل قسم علم االجتماع بجامعة الشارقة يوم .2014/01/29-مشاركة في ورشة ادوات تقويم المخرجات التعليمية

من قبل قسم علم االجتماع بجامعة الشارقة يوم

.2014/01/29
 مشاركة فيالمؤتمر العام لكتاب وأدباء االمارات " دورة الشيخ خليفة" تحت عنوان"ثقافة وتراث االمارات...تقويم جهودالتوثيق" يومي  27-26ديسمبر  2013بجامعة الشارقة ،االمارات العربية المتحدة.
 -مشاركة حضور في ورشة االرشاد األكاديمي المنظمة من قبل قسم علم االجتماع بجامعة الشارقة يوم

.2013/12/11

مشاركة حضور في محاضرة استشاري الطب النفسي البروفسور طارق الحبيب بعنوان" مهارات التعامل مع الضغوط"المنظمة في جامعة الشارقة بتاريخ .2013/12/4
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 مشاركة في الندوة الثقافية المنظمة من قبل جمعية االجتماعين بمناسبة اليوم الوطني الثاني واالربعين تحت عنوان"رؤية شباب االمارات" المنعقدة في الشارقة – االمارات العربية المتحدة بتاريخ 2013/11/25

 -مشاركة في ورشة عمل تطبيقية بعنوان " التعليم وخدمة المجتمع" منظمة من طرف جائزة خليفة التربوية ،الدورة

السابعة  2014-2013بجامعة الشارقة .2013/11/09

 مشاركة في ورشة عمل تطبيقية بعنوان " التعليم العالي " منظمة من طرف جائزة خليفة التربوية"  ،الدورة السابعة 2014-2013بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا –أبو ظبي.2013/10/05
 -مشاركة في اليوم التوجيهي لتقنيات المعلومات المنظمة من قبل مركز تقنية المعلومات التابع لجامعة الشارقة يوم

2013/9/19

 بن صويلح ،ليليا »تجربة المرأة المقاولة في الجزائر« في الندوة العلمية المنظمة يوم  17جانفي  2013على مستوىقسم علم االجتماع بجامعة الشارقة.

 بن صويلح ،ليليا»طفل اليوم هو رجل الغد«في فعاليات اليوم العالمي للطفولة المنعقد في  01جوان  2005بجامعةجيجل ،الجزائر .
 بن صويلح ،ليليا»مخاطر السيدا على الصحة النفسية والجسمية للشاب«في فعاليات األيام التحسيسية الخاصة باليومالعالمي للسيدا المنعقد يوم  01ديسمبر 2003

والرياضة ،الجزائر.

تحت اشرف مديرية الشباب و الرياضة التابعة لوزارة الشباب

 بن صويلح ،ليليا »انعكاسات الشراكة على الوضعية السوسيو-اقتصادية للعامل الجزائري«في الملتقى الوطني حول "الشراكة بين سيدار واسبات " المنعقد يومي  13/12نوفمبر  2003من طرف المجموعة الصناعية سيدار ،الجزائر .
 بن صويلح ،ليليا »نجاح التنمية الجماعية مرهون بخلق ثقافة تحسيسية«في الملتقى الجهوي حول " التنميةالجماعية " المنعقد يوم  12اكتوبر  2003من طرف وكالة التنمية االجتماعية التابعة لمصالح رئيس الحكومة.
 بن صويلح ،ليليا »القرض المصغر والتجربة الجزائرية واآلفاق المستقبلية«في الملتقى الدولي حول " القرض المصغر" المنعقد يومي  17و 18سبتمبر  2003من طرف وكالة التنمية االجتماعية التابعة لمصالح رئيس الحكومة.

 بن صويلح ،ليليا » المخدرات وأثارها في الوسط الشبابي«في اليوم الدراسي المنعقد يوم  26جوان  2003المتزامنمع اليوم العالمي للمخدرات المنظم من طرف مديرية الشباب و الرياضة التابعة لوزارة الشباب والرياضة ،الجزائر.
 بن صويلح ،ليليا »التنشئة االجتماعية للطفل «في اطار فعاليات االحتفال باليوم العالمي للطفولة المنعقد يوم 01جوان  2003تحت اشرف مديرية الشباب و الرياضة التابعة لوزارة الشباب والرياضة ،الجزائر.
 -بن صويلح ،ليليا »التدخين وانعكاساته السلبية على المجتمع«في اليوم الدراسي المنعقد يوم  31ماي 2003

المتزامن مع اليوم العالمي للتدخين المنظم من طرف مديرية الشباب و الرياضة التابعة لوزارة الشباب والرياضة ،الجزائر.
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 -بن صويلح ،ليليا »مقاربة سوسيولوجية لظاهرة العنف في المجتمع« في ملتقى الالعنف المنظم يوم  01جانفي

 2003بمساهمة المؤسسة الوطنية للتلفزيون يوم شاشة بدون عنف.

 بن صويلح ،ليليا »عوائق و آفاق الصندوق الوطني لغير األجراء« في الملتقى الوطني حول " تسيير الصندوقالوطني للضمان االجتماعي لغير االجراء وعالقته بالمؤمنين " المنعقد يوم  26مارس  2002من طرف الصندوق

الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء التابع لوزارة العمل والحماية االجتماعية.
 -بن صويلح ،ليليا»المورد النسوي وصنع التنمية في الجزائر «مشاركة في فعاليات اليوم العالمي للمرأة المنعقد يوم

 08مارس  2002تحت اشراف مديرية الثقافة التابعة لوزارة الثقافة ،الجزائر.

 مشاركة في فعاليات الصالون الثاني لألنترنيت والمدياتيك المنظم في الفترة من  22 -19ماي 2001تحت اشرفمديرية الشباب و الرياضة التابعة لوزارة الشباب والرياضة ،الجزائر.
 مشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة في اطار الشبكة االجتماعية منذ تاريخ  27.09.1997إلى غاية 01.01.1998بالجزائر

 /3.5الوصاية البيداغوجية
 المساهمة في عملية االرشاد االكاديمي الموجهة لطلبة قسم علم االجتماع –جامعة الشارقة بدولة االمارات العربيةالمتحدة للسنة الجامعية .2014/2013
 -المساهمة في االشراف على عملية الوصاية العلمية والبيداغوجية الموجهة لطلبة قسم العلوم االجتماعية جامعة

قالمة-الجزائر -وذلك خالل الفترة 2013-2010

 اخلربة االدارية Administrative Experienceشغلت الدكتورة المناصب الوظيفية اآلتية:
 إطار متعاقد خالل سنة  2003على مستوى مديرية الثقافة التابعة لوزارة الثقافة ( الجزائر). -إطار متعاقد خالل سنة  2002على مستوى مديرية التشغيل التابعة لوزارة التشغيل والتضامن( الجزائر).
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 /2.3املساقات املدرسة
المستوى

اسم المساق

الجامعة /الدولة

حقوق االنسان

بكالوريوس

 -قـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـر

العولمة

بكالوريوس

 -قـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـر

مجتمع بدوي

بكالوريوس

 -قـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـر

مدخل الى علم االجتماع

بكالوريوس

 -قـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـر

العدالة الجنائية

ماجستير علم االجتماع التطبيقي

االمارات العربية

االرشاد االسري

ماجستير علم االجتماع التطبيقي

االمارات العربية

المجتمع العربي

بكالوريوس

االمارات العربية

التنظيمات االجتماعية

بكالوريوس

االمارات العربية

علم اجتماع االقتصادي

بكالوريوس

االمارات العربية

علم اجتماع العمل

بكالوريوس

االمارات العربية

علم اجتماع الحضري

بكالوريوس

االمارات العربية

ادارة وتقييم المؤسسات االجتماعية

بكالوريوس

االمارات العربية

المشكالت االجتماعية

بكالوريوس

االمارات العربية

المعاق والمجتمع

بكالوريوس

االمارات العربية

المرأة والتنمية

بكالوريوس

االمارات العربية

ادارة وتنمية المؤسسات االجتماعية

ماجستير علم اجتماع تخطيط وتنمية

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

تحليل سياسات اجتماعية

ماجستير علم اجتماع تخطيط وتنمية

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

تخطيط اجتماعي

ماجستير علم اجتماع تخطيط وتنمية

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

تحليل سوسيولوجي للمؤسسة الجزائرية

ماجستير علم اجتماع التنظيم والعمل

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

سوسيولوجيا االقتصاد الجزائري

ماجستير علم اجتماع التنظيم العمل

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

مدخل لعلم االجتماع التنظيم و العمل

ماجستير علم اجتماع التنظيم والعمل

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

تحليل المنظمات

الليسانس

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

تحليل سوسيولوجي للمؤسسات التربوية

الليسانس

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

مدخل للخدمة االجتماعية

الليسانس

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

ملتقى التدريب على البحث

الليسانس

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

منهجية وتقتيات

الليسانس

– الجزائر-

مدخل للعلوم االجتماعية

الليسانس

– الجزائر-

مدخل لعلم االجتماع التنظيم و العمل

الليسانس

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

تحليل سوسيولوجي للمؤسسة الجزائرية

الليسانس

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

الخدمة االجتماعية في المؤسسات الليسانس

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

القضائية
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مدخل للخدمة االجتماعية

الليسانس

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

تنمية الموارد البشرية

الليسانس

 -الج ـ ـ ـ ـزائر-

سوسيولوجيا االقتصاد الجزائري

الليسانس

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

االتصال داخل التنظيمات

تقني سامي

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-

التنظيم االداري

تقني سامي

– الجـ ـ ـ ـ ـزائر-
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