
 1

  

 

  )ر ــالجزائ(  نــب تيليويــور حبيــالبروفيس

  زةـــوج بجائــيت

  2015ام ـــاة للعــودة الحيــث في جــة للبحــة الدوليـــالجمعي
 

www.arabpsynet.com/Documents/Doc.H.TiliouineCongratulations.pdf  
    

 

  
 

 ،H. Tiliouineحبيب تيليوين/ أحرز الباحث الجزائري في علم النفس، البروفيسور

، للجمعية 2015جائزة سنة محمد بوضياف، على  2من قسم علم النفس جامعة وهران 

  .الدولية للبحث في جودة الحياة، التي يقع مقرها بالواليات المتحدة األمريكية
  

ينظم بمقر سوف أكتوبر المقبل، خالل الحفل الذي  17وسيستلم الباحث الجائزة يوم 

حسب ما صرح به لوكالة األنباء الجزائرية، ) أريزونا(الجمعية المذكور بفنيكس 
تيليوين، الذي أشار إلى أن هذه الجائزة مشجعة له ولفريقه وكل زمالئه / رالبروفيسو

  . الجزائريين
  

بهدف  1995وتضم الجمعية الدولية للبحث في جودة الحياة، التي تأسست سنة       
ماع، وتخصصات تشجيع البحث متعدد االختصاصات في ميدان نوعية الحياة، متخصصين في االقتصاد والطب وعلم النفس وعلم االجت

  .أخرى لها عالقة بجودة حياة اإلنسان
  

وقالت في الرسالة التي . تيليوين، بالعمل الذي قدمه/ الة للباحث، في رسR. Philipsوأشادت رئيسة الجمعية المذكورة، روندا فيليبس 

ونحن نحرص على منحكم . إن عملكم وخبرتكم في مجال جودة الحياة يستحقان التقدير: "سلّم الباحث نسخة منها لوكالة األنباء الجزائرية 

  ".هذه الجائزة على مساهماتكم وإنجازاتكم
  

مقاال على المستوى  30كما نشر حوالي . بإنجاز بحوث حول جودة الحياة بجامعة وهران 2002تيليوين، منذ / ويقوم البروفيسور

  . نشر في شهر يونيو الماضي في عدد خاص لمجلة علمية دولية في انجلترا. الدولي، منها مقال حول حقوق الطفل الجزائري
  

، الذي أعد في 2 وي والسياق االجتماعي، التابع لجامعة وهرانتيليوين، مدير مخبر البحث في المسار الترب/ ويشغل البروفيسور      

  .شهر مايو الماضي، بنكا للمعطيات حول رفاهية الطفولة في الجزائر
  

  .دولة 15شارك فيه باحثون مستقلون من ". رفاهية الطفل في العالم"تم إنجاز هذا العمل في ظرف سنتين في إطار دراسة حول 

  ).2015سبتمبر  09: يوم األربعاء . زائريةنقال عن جريدة البالد الج(
  

وبدأبحوثه باللغة اإلنجليزية، . تحصل البروفيسورتيليوين، على الماجستير من جامعة بريطانية، وعلى الدكتوراه من جامعة وهران      

ي أواخر القرن العشرين، وأقصد علم في مفاهيم الوجود األفضل أو حسن الحال، وجودة الحياة، منذ ظهور االتجاه الجديد في علم النفس، ف

  .النفس اإليجابي

  .مبروك وهنيئا لزميلنا، حبيب تيليوين، وإلى المزيد من النجاح والتألق العلمي
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