
1 
 

لسیرة الذاتیةا  
 

 

  

  نقاز  سید أحمد:  سیدال

بجامعة ) و اإلجتماعیة العلوم اإلنسانیةكلیة ( العلوم اإلنسانیةبقسم  التعلیم العاليأستاذ -
  .-2- البلیدة

كلیة العلوم ( نائب العمید المكلف بالبحث العلمي ومابعد التدرج والعالقات الخارجیة -
  .-2-  بجامعة البلیدة ) اإلنسانیة و اإلجتماعیة

 sidahmedneggaz@yahoo.fr:البرید اإللكتروني

  .باحث جامعيو  أستاذ: الوظیفة الحالیة 

نائب العمید المكلف بالبحث العلمي ومابعد التدرج  ،التعلیم العاليأستاذ : الرتبة الجامعیة 
عضو  ،-2- بجامعة البلیدة ) اإلنسانیة و اإلجتماعیة كلیة العلوم(والعالقات الخارجیة 

 .بالمجلس العلمي للمدرسة العلیا للدرك الوطني بزرالدة

  :المسار الدراسي 
 .)1988-1982(التعلیم اإلبتدائي-

  .)1991-1988:(التعلیم األساسي-

  .)1994-1991:(التعلیم الثانوي-

  .البكالوریا في األداب والعلوم اإلنسانیةنھایة التعلیم الثانوي ونیل شھادة : 1994-

  .دحلب البلیدة نیل شھادة اللیسانس في علم اإلجتماع بجامعة سعد: 1994-1998-

  .نیل شھادة الماجیستر في علم اإلجتماع بجامعة الجزائر: 1998-2002-

  بجامعة الجزائر ثم جامعة التحضیر لنیل شھادة دكتوراه في علم اإلجتماع: 2002-2007-
  .البلیدة سعد دحلب
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البلیدة بمالحظة مشرف ب سعد دحلب نیل شھادة دكتوراه في علم اإلجتماع بجامعة: 2007-
  .جدا

في علم اإلجتماع بجامعة ) أ(نیل شھادة التأھیل الجامعي  لرتبة أستاذ محاضر : 2009-
 .الجزائر

  :الخبرة والمسار المھني

م العالي بقسم العلوم اإلنسانیة بكلیة العلوم إلى یومنا ھذا أستاذ التعلی 2014-06- 24 من -
  . -2-اإلنسانیة واإلجتماعیة بجامعة البلیدة

بقسم علم اإلجتماع ) أ(أستاذ محاضر  2014-06-24إلى غایة  2009-04-22من  -
  .)جامعة سعد دحلب بالبلیدة(والدیمغرافیا بكلیة األداب والعلوم اإلجتماعیة 

بقسم علم اإلجتماع ) ب(أستاذ محاضر 2009-04-22إلى غایة  2008-01-01من  -
  .)جامعة سعد دحلب بالبلیدة(والدیمغرافیا بكلیة األداب والعلوم اإلجتماعیة 

أستاذ مكلف بالدروس  بقسم علم اإلجتماع  2007-12-31إلى غایة  2005-12- 31من -
  .)دةجامعة سعد دحلب بالبلی(والدیمغرافیا بكلیة األداب والعلوم اإلجتماعیة 

أستاذ مساعد بقسم علم اإلجتماع والدیمغرافیا  2005-12-31إلى غایة  2002-12-31من -
  .)جامعة سعد دحلب بالبلیدة(بكلیة األداب والعلوم اإلجتماعیة 

مستشار رئیسي للتوجیھ المدرسي والمھني  2002-12-31إلى غایة  2001-09-01من  -
  .)ین الدفلىوالیة ع(بثانویة محمد قویدري بخمیس ملیانة 

أستاذ التعلیم الثانوي لمادة الفلسفة بثانویة  2000-07-01إلى غایة  2000-04-01من -
  .)والیة عین الدفلى(بلدیة ملیانة  -محمد بوراس 

أستاذ مساعد مؤقت بقسم علم اإلجتماع والدیمغرافیا بكلیة األداب  2002-1998من  -
  .)جامعة سعد دحلب بالبلیدة(والعلوم اإلجتماعیة 

  .موظف بالبلدیة بشكل متعاقد 1999إلى غایة ماي  1997من جوان  -

  .معلم مستخلف بالتعلیم اإلبتدائي 1997إلى غایة مارس 1996من سبتمبر -

  :المناصب والمسؤولیات اإلداریة والعلمیة
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إلى یومنا  2017و بالمجلس العلمي للمدرسة العلیا للدرك الوطني بزرالدة منذ سبتمبر عض-
  .ھذا

إلى غایة یومنا ھذا نائب العمید المكلف بالبحث العلمي ومابعد التدرج  2015-07-01من  -
  .-2-بجامعة البلیدة ) كلیة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة(والعالقات الخارجیة 

على مستوى اللیسانس بشعبة علم " مكتبة وتكنولوجیا المعلومات"ریق اإلختصاص ؤل فمس-
  .2لدى كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة بجامعة البلیدة  إلنسانیةقسم العلوم امكتبات ب

الذي یضم ثالث -  رئیس قسم العلوم اإلنسانیة 2015-07-01إلى غایة 2013-12-25من  -
بكلیة العلوم  -شعب وھي علم التاریخ ، علم اإلعالم واإلتصال،علم المكتبات واألرشیف

  .-2- اإلنسانیة واإلجتماعیة بجامعة البلیدة

اللجنة اإلداریة المتساویة األعضاء عضو  2017-05-25إلى غایة  2014-05-25من  -
 مصف أساتذة التعلیم العالي واألساتذة المحاضرین -2-جامعة البلیدةب

رئیس قسم علم اإلجتماع والدیمغرافیا بكلیة  2014-01-07إلى غایة  2013-08-04من  -
 .-2-العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة بجامعة البلیدة 

عضو مجلس إدارة جامعة سعد دحلب  2014-04-25إلى غایة  2012-02-14من  -
  .بالبلیدة مصف أساتذة التعلیم العالي واألساتذة المحاضرین

رئیس قسم علم اإلجتماع والدیمغرافیا مساعد  2013-08-04إلى غایة  2009-09-01من -
  .مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي

رئیس تحریر مجلة أفاق لعلم اإلجتماع التابعة لقسم علم اإلجتماع والدیمغرافیا بكلیة األداب -
  .2013نوفمبر إلى غایة 2007والعلوم اإلجتماعیة بجامعة سعد دحلب بالبلیدة من 

علم اإلجتماع والدیمغرافیا بكلیة األداب والعلوم اإلجتماعیة  عضو باللجنة العلمیة لقسم-
   لعھدتین متتالیتین 2011إلى غایة  2005إبتداءا من دیسمبر ) جامعة سعد دحلب بالبلیدة(
  .)2011-2008العھدة اإلنتخابیة الثانیة/2008- 2005العھدة اإلنتخابیة األولى ( 
عد نائب العمید للبیداغوجیا  بكلیة األداب مسا 2007إلى غایة سبتمبر  2005من جانفي  -

  .)جامعة سعد دحلب بالبلیدة(والعلوم اإلجتماعیة 
مكلف بإدارة نظام ل،م،د بقسم علم اإلجتماع والدیمغرافیا  2007/2008الموسم الجامعي  -

  .)جامعة سعد دحلب بالبلیدة(بكلیة األداب والعلوم اإلجتماعیة 
مسؤول نظام ل،م،د بقسم علم اإلجتماع  2008-12-13إلى غایة  2007-09-01من -

  .)جامعة سعددحلب بالبلیدة(والدیمغرافیا بكلیة األداب والعلوم اإلجتماعیة 
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بقسم علم ) ل،م،د(مسؤول شعبة التكوین  2009-09-01إلى غایة  2008-12-14من  -
  .)بالبلیدةجامعة سعد دحلب (اإلجتماع والدیمغرافیا بكلیة األداب والعلوم اإلجتماعیة 

اإلشراف على رئاسة اللجنة التحضیریة والتنظیمیة للملتقى الدولي للجریمة والمجتمع  -
بقسم علم اإلجتماع والدیمغرافیا بكلیة األداب والعلوم  2009دیسمبر  01/02المنظم یومي 

  .)جامعة سعددحلب بالبلیدة(اإلجتماعیة 
 :ة التالیةم الجامعییساجیستر للموالتحضیریة والتنظیمیة لمسابقة الما للجنةرئیس ا-

لقسم علم اإلجتماع   2013،2013/2014/ 2010/2011،2011/2012،2012
  .)دحلب بالبلیدة جامعة سعد(والدیمغرافیا بكلیة األداب والعلوم اإلجتماعیة 

األمني في مواجھة الجریمة في البعد ": ـ رئیس اللجنة العلمیة للملتقى الوطني حول 
   .بكلیة األداب والعلوم اإلجتماعیة بجامعة سعد دحلب بالبلیدة "الجزائريالمجتمع 

األمني في مواجھة الجریمة البعد ": المشاركة في تأطیر فعالیات الملتقى الوطني حول ـ 
بكلیة األداب والعلوم اإلجتماعیة بجامعة سعد دحلب  "في المجتمع الجزائري

  .2012ماي  30ـ29بالبلیدة بتاریخ 
إسھامات في التحلیل :" ـ المشاركة في تنظیم الملتقى الدراسي حول 

من طرف قسم علم  2012ـ05ـ30الذي نظم بتاریخ " السوسیولوجي للمنظمة 
   .بجامعة سعد دحلب بالبلیدةاإلجتماع والدیمغرافیا 

الوطني ضباط للدرك الوطني بالمدرسة العلیا للدرك المشاركة في المسابقة الخاصة بإنتقاء -
للتكوین على مستوى ماستر أكادیمي في العلوم الجنائیة للموسم الجامعي 

2016/2017،2017/2018 .  

المشاركة كخبیر لدراسة عروض التكوین في دكتوراه على مستوى الندوة الجھویة للوسط -
  .2016/2017،2017/2018للموسم الجامعي 

طفولة المعنفة نحو فھم ورعایة ووقایة المشاركة في تنظیم الملتقى الدولي حول موضوع ال -
  . 2بجامعة البلیدة  2017أفریل  04/05المنعقد یومي 

بالدرس ذو المستوى العالي الموجھ  اإلشراف على ورشة التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة -
المنظم  2017 ماي 17إلى15 منالمنعقد " تحدیات التنمیة الوطنیة "  إلطارات األمة حول 

  .لمدرسة العلیا الحربیة بتمنفوستامن طرف 

  :التربصات والتكوین والملتقیات واألیام الدراسیة
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والبلیدة وخمیس  المشاركة في عدة ملتقیات علمیة وأیام دراسیة على مستوى جامعة الجزائر
حول مواضیع الجریمة واألسرة والمحیط ،والتحوالت اإلجتماعیة ....…وبسكرة ملیانة

  .وغیرھا .…،والبطالة

  .بجامعة البلیدة1998في  "العائلة والمحیط"حول الیوم الدراسيالمشاركة في -

التغیر "موضوع ب "التغیر اإلجتماعي بالجزائر"المشاركة في الملتقى الوطني حول -
  .بجامعة الجزائر 2004لسنة  "اإلجتماعي والجریمة داخل المجتمع الجزائري

العوامل "بموضوع  "ظاھرة المخدرات في الجزائر :"المشاركة في الیوم الدراسي حول-
 2004لسنة  "اإلجتماعیة المؤدیة إلنتشار ظاھرة المخدرات داخل المجتمع الجزائري

  .)والیة عین الدفلى(بالمركز الجامعي بخمیس ملیانة 

أھم "المشاركة في الیوم التكویني لطلبة الحقوق بالمركز الجامعي بخمیس ملیانة حول -
  .2006لسنة "لمجتمع الجزائريل دراستنا المفسرة للسلوك العنیف من منظورالنظریات 

دیسمبر  02-01،یومي  "المجتمع والجریمة"المشاركة في الملتقى الدولي حول  -
بقسم علم " جرائم األطفال الصغار واألخالقیات الالقانونیة ":ـبمداخلة موسومة ب2009

  .اإلجتماع والدیمغرافیا بجامعة البلیدة

تأثیر الوسط :"بمداخلة تحت عنوان  "جنوح األحداث"المشاركة في التظاھرة العلمیة حول -
  .بكلیة الحقوق بجامعة البلیدة2010ماي 09-08وذلك یومي " األسري في جنوح األحداث

،بتاریخ  "راإلصالح التربوي في الجزائ": المشاركة في فعالیات الملتقى الدولي حول  -
وسائل :"نظیم جامعة محمد خیضر ببسكرة وذلك بمداخلة عنوانھا ،من ت2011ماي  09-10

  ."اإلتصال وعالقتھا بتنمیة القدرات الفردیة

العنف في المجتمع الجزائري أبعاد الظاھرة " فعالیات الیوم الدراسي حول المشاركة في -
 11ة ،یوم بمعھد العلوم القانونیة واإلداریة بالمركز الجامعي خمیس ملیان "وآلیات المواجھة

 ."ھرة العنف داخل المجتمع الجزائرينظرة سوسیولوجیة لظا"تحت عنوان  2011ماي 

في العلوم  العلمي مناھج البحث واقع"المشاركة في فعالیات الملتقى الوطني حول  -
كلیة األداب (بقسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا  "اإلجتماعیة بالجامعة الجزائریة

تحت  2011دیسمبر  08/ 07بجامعة سعد دحلب بالبلیدة ، یومي )والعلوم اإلجتماعیة
  ".مجال السوسیولوجيتقنیات البحث المیداني في ال "عنوان 

بالجمعیة  "األمن مسؤولیة الجمیع"ـ المشاركة في فعالیات الیوم الدراسي واإلعالمي حول 
  . 2011دیسمبر 10الوالئیة التواصل الثقافیة  ، یوم 
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واقع الصحة النفسیة في الوسط "ـ المشاركة في فعالیات الملتقى الوطني السادس حول 
بجامعة وھران بمداخلة )كلیة العلوم اإلجتماعیة(بقسم علم النفس وعلوم التربیة " المدرسي
، یومي " التلمیذ وتوجیھھ داخل المنظومة التربویةار التوجیھ في حمایة شدور مست" بعنوان 

  . 2012فیفري  24/ 23

مسألة علم اإلجتماع في "ـ المشاركة في الیوم الدراسي األول في علم اإلجتماع حول 
المنظم من طرف قسم العلوم " آفاق علم اإلحتماع :" بمداخلة تحت عنوان" الجزائر

  .    الجامعي خمیس ملیانة بالمركز 2012أفریل 25اإلجتماعیة بتاریخ 

   :بمداخلة تحت عنوان" الجریمة والمجتمع المعاصر"المشاركة في الیوم الدراسي حول ـ 
 2012ماي 14بتاریخ المنظم من طرف قسم العلوم اإلجتماعیة " تصنیفات الجریمة" 

    .  لشلفابجامعة حسیبة بن بوعلي ب

أزمة السكن في الدول العربیة ـ واقع وأفاق : ـ المشاركة في الملتقى العلمي الدولي حول 
 24ـ23المنعقد بكلیة العلوم اإلقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر بجامعة المدیة یومي 

دور مشكل ونوعیة السكن في ظھور السلوك :" بمداخلة تحت عنوان  2012ماي 
  .    اإلجرامي

" العنف الرمزي الممارس ضد األطفال"حول مشاركة في الیوم الدراسي ، التكویني ـ ال
 يماھیة العنف الرمزي وبعض مظاھره ف: " بمداخلة تحت عنوان 2012ـ05ـ17بتاریخ 
  .  بجامعة سعد دحلب بالبلیدة المنظم من طرف قسم علم اإلجتماع والدیمغرافیا " األسرة

في مواجھة الجریمة في المجتمع حول البعد األمني المشاركة في الملتقى الوطني ـ 
الجزائري بكلیة األداب والعلوم اإلجتماعیة بجامعة سعددحلب بالبلیدة بمداخلة عنوانھا 

  .2012ماي  30ـ29بتاریخ " الجریمة والمجتمع"

" إسھامات في التحلیل السوسیولوجي للمنظمة :" ـ المشاركة في الملتقى الدراسي حول 
التنظیم الرسمي وغیر الرسمي في :" بمداخلة الموسومة بـ 2012ـ05ـ30بتاریخ الذي نظم 

   . المنظم من طرف قسم علم اإلجتماع والدیمغرافیا بجامعة سعد دحلب بالبلیدة  "المنظمة

الواقع : المرأة، العائلة والمجتمع في الجزائر :" المشاركة في الملتقى الوطني حول -
الحوار واإلتصال " بمداخلة عنوانھا 2012نوفمبر  14و13 یومي" التحدیات والرھانات

المنظم من طرف قسم علم اإلجتماع والدیمغرافیا بجامعة سعد دحلب " داخل األسرة
  . بالبلیدة

أبعاد ودالالت تنامي ظاھرة اإلنحراف :"المشاركة في الملتقى الوطني الخامس حول  -
 2013أفریل  18و 17: عقد یومي المن" اإلجتماعي في المجتمع الجزائري المعاصر



7 
 

المنظم من ." إنحراف األحداث كنموذج للبحث: اإلنحراف اإلجتماعي :" بمداخلة موسومة
  .طرف قسم العلوم اإلجتماعیة بكلیة العلوم اإلجتماعیة والعلوم اإلنسانیة بجامعة سكیكدة

ج   المنعقد یومي المشاركة في الملتقى الدولي األول حول المخدرات بین الوقایة والعال -
إستراتیجیات الوقایة ومكافحة المخدرات بالجزائر بجامعة بمخبر  2013أفریل  24و23

الظروف اإلجتماعیة المؤدیة لإلدمان على :" زیان عاشور بالجلفة بمداخلة بعنوان 
      ."المخدرات

 07و06: ي المنعقد یوم" المجتمع والعنف:" المشاركة في الملتقى الدولي األول الموسوم  -
المنظم من طرف ." ظاھرة العنف داخل المجتمع الجزائري:" بمداخلة بعنوان  2013ماي 

  .  جامعة أكلى محند آولحاج بالبویرة

المنعقد " الجریمة المعاصرة في المجتمع الجزائري:" المشاركة في الملتقى الوطني األول -
لكالسكیة المفسرة النظریات ا:" بمداخلة موسومة  2013ماي  27-26- 25أیام 

   .المنظم من طرف قسم علم اإلجتماع بجامعة الطارف"للجریمة

المشاركة في فعالیات الملتقى الدولي حول جنوح األحداث من أجل معالجة متعددة  -
المقاربات الوقائیة :" بمداخلة تحت عنوان  2013جوان  24و23المنعقد یومي " األبعاد

المنظم من طرف المعھد الوطني لألدلة الجنائیة وعلم " السوسیولوجیة لجنوح األحداث
  .بالجزائر  -يبوشاو–اإلجرام للدرك الوطني 

المجتمع واألزمات اإلجتماعیة " حول  األول المشاركة في فعالیات الملتقى الدولي -
أزمة القیم :" بمداخلة تحت عنوان  2013 نوفمبر 27و26المنعقد یومي " المعاصرة 

  .الشلف–جامعة حسیبة بن بوعليالمنظم من طرف " وآثارھا في إجرام الشباب

المؤسسة بین الخدمة العمومیة وإدارة " حول  األول ملتقى الدوليالمشاركة في فعالیات ال -
واقع :" بمداخلة تحت عنوان  2015 نوفمبر 18و17المنعقد یومي " الموارد البشریة 

مخبر التنمیة التنظیمیة وإدارة الموارد المنظم من طرف " المؤسسة بین المقاومة والتغییر
  .2البشریة بجامعة البلیدة 

الطفولة المعنفة نحو فھم ورعایة " حول  األول في فعالیات الملتقى الدوليالمشاركة  -
دور البیئة األسریة :" بمداخلة تحت عنوان  2017 أفریل 05و04المنعقد یومي " ووقایة 

  .2جامعة البلیدة المنظم من طرف " في إنتشار ظاھرة عمالة األطفال

تحدیات "  الموجھ إلطارات األمة حول الدرس ذو المستوى العالي المشاركة في فعالیات  -
التضامن :" بمداخلة تحت عنوان  2017 ماي 17إلى15 منالمنعقد " التنمیة الوطنیة 

  .المدرسة العلیا الحربیة بتمنفوستالمنظم من طرف " الوطني
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  :فرق البحث المشاركة في 

بین الثقافة والتنشئة  یة فرقة بحث بعنوان الجریمة واإلنحرافضوالمشاركة في ع-
إلى  01/01/2007اإلجتماعیة تحت إشراف األستاذ جمال معتوق في الفترة الممتدة من 

  v.00420060059:    تحت رمز  01/01/2011غایة 

المشاركة في عضویة فرقة بحث بعنوان إشكالیة عدم قبول األسرة الجزائریة ألشكال  -
إلى  01/01/2011ب حمیدة مراكش إبتداءا من إنحراف الفتیات تحت إشراف الدكتوراة زین

  v.00420090003:    غایة یومنا ھذا تحت رمز 

إلى غایة 01/01/2011إبتداءا من رئیس فرقة بحث بعنوان جنوح األحداث في الجزائر  -
  v.00420090001:تحت رمز  یومنا ھذا

التنشئة اإلجتماعیة "سواكري الطاھر بعنوان الجریمة بین .عضو بمخبر تحت رئاسة د -
رئیس فرقة بحث بعنوان جنوح األحداث في الجزائر إبتداءا من ك" والتمثالت الثقافیة

01/01/2013.   

  :المشاركة في التدریس على مستوى التدرج ومابعد التدرج -

لتخصص علم إجتماع الجریمة ) رجدمابعد الت(التدریس على مستوى الماجیستر -
 :للمواسیم الجامعیة التالیة تماع والدیمغرافیا بجامعة البلیدةواإلنحراف بقسم علم اإلج

2009/2010،2010/2011،2011/2012،2012/2013،2013 /2014 .  

لتخصص علم إجتماع الریاضي بمعھد ) رجدمابعد الت(التدریس على مستوى الماجیستر  -
  .2009/2010، 2007/2008التربیة الریاضیة والبدنیة  بجامعة الجزائر

لتخصص علم إجتماع ) رجدمابعد الت(التصحیح والمداوالت على مستوى الماجیستر -
للمواسیم الجامعیة الجریمة واإلنحراف بقسم علم اإلجتماع والدیمغرافیا بجامعة البلیدة 

  .2009/2010،2010/2011،2011/2012،2012/2013،2013/2014: التالیة

لتخصص علم إجتماع ) رجدمابعد الت(التصحیح والمداوالت على مستوى الماجیستر -
للمواسیم الجامعیة  بجامعة الجزائربمعھد التربیة الریاضیة والبدنیة  الریاضي

 .2009/2010، 2007/2008:التالیة

المشاركة في التدریس على مستوى الماستر ، تخصص سوسیولوجیة العنف وعلم العقاب -
لمقیاس  2010/2011،2011/2012،2012/2013،2013/2014الجامعیة  میساللمو
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 - 2ماستر- )محاضرة( الجنائیة السیاسة ،ومقیاس- 1ماستر-)محاضرة(المنھجیة المعمقة 
  .2011/2012،2012/2013،2013/2014للموسم الجامعي 

المشاركة في التحضیر واإلعداد لمشروع ماستر تخصص سوسیولوجیة العنف وعلم  -
  .2010/2011العقاب المعتمد إبتداءا من الموسم الجامعي 

، تخصص علم إجتماع الجریمة ) ل،م،د(مستوى اللیسانس على المشاركة في التدریس -
   2007/2008،2008/2009،2009/2010،2010/2011واإلنحراف للموسم الجامعي

2011 /2012،2012/2013،2013 /2014.  

 : للمقاییس التالیة

  .)ل،م،د( مدخل إلى علم إجتماع الجریمة واإلنحراف، السنة األولى -

  .القانون الجنائي ، السنة الثانیة ل، م،د-

  .منھجیة عامة، السنة الثالثة ل،م،د-

إلى غایة  2002،منذ سبتمبر )  نظام قدیم(المشاركة في التدریس على مستوى اللیسانس -
  :للمقاییس التالیة) 2014(ھذا یومنا

  .نحرافاإلمة وجریال علم اإلجرام المعملي ، السنة الرابعة تخصص علم إجتماع -

  .نحرافاإلجریمة وال السیرة الذاتیة للمنحرفیین، السنة الرابعة تخصص علم إجتماع-

  .منھجیة عامة ، السنة األولى والثانیة جذع مشترك علم إجتماع-

منذ ) رویبة(التدریس كأستاذ مشارك بالمدرسة الوطنیة التحضیریة لدراسات مھندس -
  .2011إلى غایة  2006

على مستوى اللیسانس  ، الخمیس ملیانة، المدیةكأستاذ متعاقد بجامعة الجزائرالتدریس -
 .والماستر 

إلى  2013التدریس كأستاذ مشارك باألكادیمیة العسكریة لمختلف األسلحة بشرشال من  -
  .2016غایة 

بالمدرسة العلیا للدرك الوطني بزرالدة على مستوى ماستر  2017-2016التدریس حالیا  -
  .نائیة   كأستاذ متعاقدعلوم ج
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  :جان العلمیة لألیام الدراسیة والمجالت العلمیة المحكمةلالمشاركة في ال

رئیس تحریروعضو لجنة قراءة مجلة أفاق لقسم علم اإلجتماع والدیمغرافیا لكلیة األداب -
  .جتماعیة بجامعة سعد دحلب بالبلیدةوالعلوم اإل

عضو لجنة قراءة مجلة األداب والعلوم اإلجتماعیة لكلیة األداب والعلوم اإلجتماعیة بجامعة -
  .سعد دحلب بالبلیدة 

البعد األمني في مواجھة الجریمة "رئیس اللجنة العلمیة للملتقى الوطني حول موضوع-
یق مع نسالمنظم من طرف كلیة األداب والعلوم اإلجتماعیة  بالت" داخل المجتمع الجزائري

 .بالقطب الجامعي بالعفرون 2012ماي  29-28اإلتحاد العام للطلبة الجزائریین یومي 

  :اإلشراف ومناقشة الرسائل الجامعیة

في تخصصات مختلفة ) لیسانس(اإلشراف على مجموعة كبیرة من مذكرات نھایة التخرج -
  والعائلة ، واإلتصالفي علم إجتماع الجریمة واإلنحراف ، والتربیة ، والتنظیم وعمل ، 

 وعملرسائل ماجیستر في علم إجتماع الجریمة واإلنحراف وتنظیم  سبعاإلشراف على  -
تمت و 2010/2011،2011/2012، 2009/2010 ةم الجامعییساوالموارد البشریة للمو

 .رسائلھم ةمناقش

س دحلب بالبلیدة كرئی ماجیستر في جل تخصصات علم اإلجتماع على مستوى جامعة سعد 
  .إلى یومنا ھذا 2008/2009لجنة وعضو مناقش رئیسي إبتداءا من الموسم الجامعي 

على مستوى قسم علم اإلجتماع بجامعة الجزائر كعضو ه مناقشة عدة رسائل دكتورا-
  .رئیسي

على مستوى جامعة  د .م.علوم ولدكتوراه  مجموعة من أطروحاتاإلشراف على  -
  .2011/2012بدءا من الموسم الجامعي  -2- و جامعة البلیدة  -2-الجزائر 

  :النشریات والمقاالت العلمیة

بمجلة مصادر " األسرة الجزائریة أثناء اإلستعمار الفرنسي" نشر مقال علمي بعنوان  -1
نوفمبر 01الصادرة عن المركز الوطني للدراسات واألبحاث حول الحركة الوطنیة وثورة 

  .2006سنة  1954

بمجلة أفاق لقسم علم " جرائم اإلعتداء على األخرین " بعنوان نشر مقال علمي  -2
  .2007اإلجتماع والدیمغرافیا بجامعة البلیدة سنة 
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)" جریدة الخبر كنموذج(الجریمة من خالل الصحافة المكتوبة " نشر مقال علمي بعنوان  -3
 .2009نة سجویلیة ل بمجلة كلیة األداب والعلوم اإلجتماعیة بجامعة سعددحلب بالبلیدة

بمجلة دار الحكمة الجزائر سنة " ظاھرة التسرب المدرسي" نشر مقال علمي بعنوان  ـ4
2012.  

تطویر العلوم اإلجتماعیة  بمجلة" أزمة السكن والجریمة" نشر مقال علمي بعنوان  ـ5
 الجلفة زیان عاشور جامعة لمخبر إستراتیجیات الوقایة ومكافحة المخدرات في الجزائر 

 .2012سنة ل جوان
بمجلة كلیة األداب " ظاھرة العنف داخل المجتمع الجزائري" نشر مقال علمي بعنوان ـ 6

  .2012والعلوم اإلجتماعیة بجامعة سعد دحلب بالبلیدة نوفمبر لسنة 

بمجلة ." رھان وتحدیات:وضعیة الجامعة الجزائریة" نشر مقال علمي بعنوان  -7
   2013الصوتیات  بمخبر اللغة العربیة وأدابھا بجامعة سعد دحلب بالبلیدة أفریل لسنة 

دور البیئة األسریة في ظھورالسلوك اإلجرامي داخل "بعنوان  دولي نشر مقال علمي -8
 .2013لقاھرة سنة بمجلة جامعة ا" المجتمع الجزائري

 روضعیة األطفال ذوي اإلحتیاجات الخاصة  في الجزائ " بعنوان دولي نشر مقال علمي-9
. 2013بمجلة جامعة القاھرة سنة " إجتماعیة ونفسیة  دراسة میدانیة"     

المدرسة " الباحث بمجلة" دور مستشار التوجیھ المدرسي" نشر مقال علمي بعنوان - 10
.2013سنة ببوزریعة  " العلیا لألساتذة   

دور المؤسسات اإلجتماعیة في الوقایة من السلوك " نشر مقال علمي دولي بعنوان  - 11
.2014 بمجلة دار الحكمة الجزائر سنة" اإلنحرافي داخل المجتمع الجزائري  

بمجلة التنمیة " واقع المؤسسة بین المقاومة والتغییر:" عنوان ب نشر مقال علمي دولي -12
لمخبر التنمیة التنظیمیة وإدارة الموارد  التابعة - بحوث ودراسات  –وإدارة الموارد البشریة 
  . 2015العدد الثالث سبتمبر  2البشریة بجامعة البلیدة 
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  معـلومـات خاصـة:   
  فتیحة                          :اإلسم 
  بن فرحات                          :اللقب 

  بالمدیة 18/03/1977          : تاریخ ومكان المیالد
  جزائریة                      : الجنسیة

  متزوجة:                 الحالة المدنیة 
  تیبازة –دواودة  28أوت رقم  02حي              : العنوان البریدي 

  051315701                     :الهاتف  
   sabira_ferhat@yahoo fr :            البرید اإللكتروني

  

   الشهـادات المحصل علیـها :  
  تیبازة  -ثانویة دواودة–بكالوریا آداب    1996جوان  -   
   -جامعة الجزائر –لیسانس علم االجتماع ثقافي   2001 جوان -   
  .بتقدیر مشرف جدا  -جامعة الجزائر –ماجستیر علم االجتماع ثقافي   2005جوان  -   
  بتقدیر مشرف جدا-جامعة الجزائر –دكتوراه في علم االجتماع الثقافي  2009جویلیة -   
  2جامعة الجزائرشعبة علم االجتماع من هیل الجامعي الحصول على التأ 2013ماي  -   
  

  نــیةــــرة المهــــالخـب :  
   2200-الجیل  –یومیة  و - أخبار األسبوع –العمل بجریدة أسبوعیة  -



 
2 

–بمدیریة التشغیل ، وكالة التنمیة قبل التشغیل  مساعد مكتبي في إطار عقود ما -
  2006فري فی 25إلى غایة  2004فیفري  24منذ  -تیبازة

  2008 / 2005 منذ –جامعة سعد دحلب -بقسم علم االجتماع  ةمؤقت ةأستاذ -
تدریس ب 2006/2007بقسم علم النفس بجامعة سعد دحلب بالبلیدة  ةمؤقتأستاذة  -

  .مقیاس األنثروبولوجیا 
  .تدریس مقیاس المنهجیة ب 2008لسنة  -جامعة الجزائر–بقسم التاریخ  ةمؤقتأستاذة  -
 في قسم علم االجتماع و 2010/ 2008 سنةمن "  ب"ة مساعدة قسم أستاذ -

   -جامعة سعد دحلب بالبلیدة -الدیموغرافیا
الدیموغرافیا  قسم علم االجتماع وب 2013إلى  2010منذ ) ب(أستاذة محاضرة  -

  2البلیدة ـــ بجامعة بالقطب الجامعي العفرون 
  2010/2011بالبلیدة لسنة الجامعیة مؤقتة بكلیة الحقوق جامعة سعد دحلب أستاذة  -

  بتدریس مقیاس التربیة واإلعالم البیئي 
 2011/2012أستاذة مؤقتة بكلیة الحقوق جامعة سعد دحلب بالبلیدة لسنة الجامعیة  -    

بتدریس المقاییس التالیة علم اجتماع البیئة سنة أولى ماستر ، ومقیاس التحلیل المؤسساتي 
  . ة واإلعالم البیئي للبیئة ومقیاس التربی

بالقطب الجامعي بقسم علم االجتماع و الدیموغرافیا  2014منذ ) أ(أستاذة محاضرة  -
  .إلى یومنا هذا 2البلیدة ـــ بجامعة العفرون 

  
 یةـالبیداغوج و لمیةـات العــالنشاط :  

  .2013إلى 2010  غرافیا منو الدیم عضوة  باللجنة العلمیة لقسم علم االجتماع و -

الجامعة وٕادارة الجودة الشاملة : عنوان تحت   R.N.Pالوطني  مشروع ال ضمنعضوة  -
   .2014إلى غایة / 2011من سنة 
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 - مدیر المخبر الدكتور بورایو عبد الحمید -   أطلس الثقافة الشعبیة رعضوة في مخب -
  .2009إلى  2004 - جامعة الجزائر

مدیرة المخبر الدكتورة  -االنحراف  من الوقایــــــــــــــة عضوة في مخبر األسرة ، التنمیة ، و -
  .2013إلى 2004-جامعة الجزائر -عیاشي صباح

عدد من مذكرات التخرج في النظام الكالسیكي ونظام ل م تأطیر ومناقشة  واإلشراف  -
في علم االجتماع ( واالطوار لیسانس وماستر ودكتوراه د في مختلف التخصصات 

  ...)ــ االنثروبولوجیا نحرافواالــ التربوي ــ الجریمة  االتصال
في علم االجتماع بجامعة سعد والدكتوراه ماستر  ورسائل الماجستیر عدد من مناقشة  -

  دحلب بالبلیدة 
مخبر الوقایة -محققة اجتماعیة في فرقة بحث میداني حول قانون المرور في الجزائر  -

2002/2005جامعة الجزائر -واألرغونومیا  
فرقة بحث میداني حول حوادث المرور وطرق الوقایة لدى مستعملي  محققة اجتماعیة في -

2006/2007األرغونومیا  الطریق مخبر الوقایة و  
" التحلیل الكمي والكیفي" أیام حول المنهجیة 2009المشاركة في تربص لمدة ثالث  -

         :   تحت إشراف األستاذة الدیموغرافیا بالبلیدة  ومنظم من قبل قسم علم االجتماع و
  myriam de loenzien  .(IRD-LPED) 

  الى یومنا هذا 2008منذ عضوة بإتحاد الكتاب الجزائریین  -
، لكلیة اآلداب الدیموغرافیا  قسم علم االجتماع وعلمیة لمجلة آفاق للعضوة باللجنة ا -

  إلى غایة یومنا هذا  2010والعلوم االجتماعیة بجامعة سعد دحلب بالبلیدة  منذ 
  . قسم علم االجتماع والدیموغرافیا بجامعة البلیدةآفاق بفي مجلة تقویم عدد من المقاالت  - 
  2011المركز الجامعي بالبویرة ،  -تقویم عدد من المقاالت بمجلة معارف  -
المقاالت الخاصة بمجلة كلیة اآلداب والعلوم  تقویم عضوة ضمن لجنة تصحیح و  -

  2011/2012لبلیدة للموسم الجامعي االجتماعیة بجامعة سعد دحلب با
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عضوة باللجنة التنظیمیة في الملتقى الوطني العدالة التصالحیة في التشریع الجزائري  -
  .2017جویلیة  02المنعقد یوم 

  
  میة ـقیات العلـة في الملتـالمشارك :  

  2006-بدار الثقافة تیبازة -" المرأة و الثامن مارس" المشاركة بمحاضرة حول  -    
  جامعة–األول للعالمة الدكتور محمد بن أبي شنب  وطنيالمشاركة في الملتقى ال -
  "محمد بن شنب رائدا وأدیبا: "بمداخلة تحت عنوان  2006 ماي –المدیة  

المشاركة في الملتقى الوطني األول حول التغیر االجتماعي و المجتمع الجزائري المنعقد  -
البلیدة، كلیة اآلداب و العلوم االجتماعیة  -حلب، جامعة سعد د2007ماي /22/23یومي 

مسار تغیر وضع ومكانة المرأة " ، قسم علم االجتماع و الدیموغرافیا، بمداخلة عنوانها
"الجزائریة   

 الواقع والرهانات الجزائر المجتمع المدني فيحول  الخامسالملتقى الوطني  المشاركة في   -
ملحقة بوزریعة ، قسم علم االجتماع  الجزائرمعة ، جا2007 دیسمبر/15/16المنعقد یومي 

".الزوایا كمكون لخصوصیة المجتمع الجزائري"بمداخلة عنوانها      
 18بمناسبة شهر التراث  " األدب الشعبي بوالیة تیبازة" المشاركة في الندوة الفكریة حول  -

  2008ماي 18/أفریل
قسم علم –لتقى العلوم االجتماعیة المشاركة في الملتقى الوطني األول االتصال في م -

المداخلة المرأة عبر الملفوظ  : "، عنوان 2008جوان  08/09المنظم بتاریخ  -النفس
. - جامعة البلیدة -" الشفهي  

المشاركة في فعالیات الملتقى الوطني السادس حول موضوع التنظیمات التقلیدیة في  -
عالقة القبیلة " :عنوانهابمداخلة  2009فیفري  24/25المجتمع الجزائري المنعقد یوم 
." بالحركات الصوفیة في الجزائر  
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 2009دیسمبر 01/02المشاركة في الملتقى الدولي حول المجتمع والجریمة یومي  -
   -جامعة البلیدة–" الالمعقول  العنف ضد المرأة بین المعقول و" : ـبمداخلة موسومة ب

تحت ة في العلوم االجتماعیة بمداخلة ول المنهجیحالتكویني المشاركة في الیوم الدراسي  -
قسم علم –جامعة البلیدة  2010جوان  " تحلیل المحتوى بین النظري والتطبیق :" عنوان

  . االجتماع 
المشاركة في الملتقى الوطني الثاني حول واقع مناهج البحث العلمي في العلوم  -

النظریة المعاصرة وتطبیقاتها " :  االجتماعیة بالجامعة الجزائریة بمداخلة تحت عنوان
 بقسم علم النفس وعلوم التربیة و 2011دیسمبر    07/08، المنظم یومي "  االمبریقیة

  .األرطوفونیا ، جامعة سعد دحلب بالبلیدة 
 المشاركة في حصص إذاعیة بإذاعة الجزائر القناة األولى والبهجة وٕاذاعة تیبازة  -
الوطنیة حول العنف ضد المرأة المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة الندوة المشاركة في  -

  .2011بشؤون األسرة والمرأة لسنة 
المشاركة في الیومین الدراسیین حول التعلیم العالي في الجزائر واقع ورهانات بمداخلة  -

ظم یومي ، المن" نظام ل م د في الجامعة الجزائریة بین الواقع و المأمول : "تحت عنوان 
بقسم علم النفس وعلوم التربیة و األرطوفونیا ، جامعة سعد دحلب  2012أفریل  04/05

  .بالبلیدة 
تحت بمداخلة  علم االجتماع في البحث حول منهجیةالتكویني المشاركة في الیوم الدراسي  –

قسم علم ب 2012 أفریل 19 بتاریخ ،" كیف یبني الطالب تصور الموضوع :     "عنوان 
  .و الدیموغرافیا ، جامعة سعد دحلب بالبلیدةجتماع اال
: " المشاركة في الیوم الدراسي التكویني حول العنف في المجتمع بمداخلة تحت عنوان  -

و قسم علم االجتماع ب 2012أفریل  30بتاریخ " العنف ضد المرأة أرقام وتحالیل 
  .الدیموغرافیا ، جامعة سعد دحلب بالبلیدة
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الیوم الدراسي التكویني حول واقع التعلیم الخاص في الجزائر بمداخلة تحت المشاركة في  -
ماي 11، بتاریخ "واقع التعلیم العام في الجزائر في ظل توسع التعلیم الخاص : " عنوان 
  .والدیموغرافیا بجامعة سعد دحلب بالبلیدةقسم علم االجتماع ب 2012

بعد األمني في مواجهة الجریمة في المجتمع المشاركة في فعالیات الملتقى الوطني حول ال -
ماي  29/30،  بتاریخ " التسلط األسري طریق إلى االنحراف : "الجزائري ، بمداخلة عنوانها 

، كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة مع االتحاد الوطني للطلبة الجزائریین بجامعة سعد 2012
  . البلیدة - دحلب 

ول إسهامات في التحلیل السوسیولوجي للمنظمة بمداخلة المشاركة في الملتقى الدراسي ح -
بقسم علم  2012ماي  30، المنظم بتاریخ " مفهوم التنظیم في علم االجتماع :   "موسومة بـ

  . االجتماع و الدیموغرافیا ، جامعة سعد دحلب بالبلیدة 
وسیولوجي المشاركة في تنظیم فعالیات الملتقى الدراسي حول إسهامات في التحلیل الس -

بقسم علم االجتماع و الدیموغرافیا ، جامعة سعد دحلب  2012ماي  30للمنظمة   بتاریخ 
  .بالبلیدة 

 24و 23المشاركة في الملتقى الدولي األول حول المخدرات بین الوقایة والعالج یومي  -
ر بتنظیم مخبر استراتیجیات و آلیات الوقایة ومكافحة المخدرات في الجزائ 2013أفریل 

االدمان على المخدرات وعالقته "بجامعة زیان عاشور بالجلفة ، بمداخلة تحت عنوان 
  . باالعتداء على األصول 

 06المشاركة في الملتقى العلمي الدولي األول الموسوم بالمجتمع والعنف المنعقد یومي  -
ئم الجرا"بجامعة أكلي محند أولحاج بالبویرة ، بمداخلة تحت عنوان  2013ماي  07و

  ".األسریة في المجتمع الجزائري،  جرائم القتل بین األزواج أنموذجا 
المشاركة في أشغال الیوم الدراسي الوطني األول حول عوامل تكامل استراتیجیات  -

إصالحات المنظومة التربویة والطموحات األسریة في تربیة المراهق الثانوي المنظم في جوان 
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مخبر األسرة ، التنمیة ، الوقایة من االنحراف واإلجرام ، ، بإشراف 2بجامعة الجزائر 2013
  ".األمن االجتماعي كأحد اآللیات للتكامل التربوي " بمداخلة تحت عنوان 

المشاركة في أشغال الملتقى الوطني األول حول المشكالت النفسیة والتربویة في الوسط  -
معة حسیبة بن بوعلي بجا 2013دیسمبر  04و 03المدرسي الجزائري  المنظم یومي 

التنشئة االجتماعیة األسریة وعالقتها بالسلوك العنیف لدى " بالشلف ، بمداخلة تحت عنوان 
  ".التلمیذ

جرائم االستعمار الفرنسي قبل االستقالل وبعده : الموسوم بـ  المشاركة في الملتقى الدولي -
،  2بجامعة البلیدة رافیا بقسم علم االجتماع والدیموغ 2014فیفري  19و 18المنعقد یومي 

  ".آثار جرائم فرنسا النوویة في الصحراء الجزائریة : " بمداخلة تحت عنوان
حول آلیات عملیة لتفعیل حقوق الطفل في األول  المؤتمر الدوليالمشاركة في أشغال  - 

، بمداخلة  2الجزائر بجامعة  2014ماي  06و  05و 04أیام  المنظماألسرة والمجتمع    
  ".دور األسرة البدیلة في اندماج وتعاطي الطفل الغیر شرعي مع المجتمع " عنوان  تحت

أیة استراتیجیة بالنسبة : المشاركة في الملتقى الدولي العاشر حول السیاحة والعولمة  -
الجمعیة الوطنیة  بتنظیم  2014جوان  17و 16للجزائر ؟ المنعقد بالجزائر العاصمة یومي 

صناعة السیاحة والسفر "، بمداخلة تحت عنوان  3ئریین وجامعة الجزائر الجزا لالقتصادیین
  ".في الجزائر بین مقومات الحضور ومعوقات الظهور

اتلظاهرة االجرامیة في المجتمع الجزائري : المشاركة في الملتقى الوطني االول الموسوم بـ -
بمداخلة  02معة البلیدةبجا2015دیسمبر  09و08بین الماضي والواقع الراهن المنعقد یومي 

  .دور األحیاء الشعبیة في إحیاء وتنامي  السلوك االجرامي: تحت عنوان
كیفیة إعداد وتطبیق تقنیات جمع المعطیات وتحلیلها الدراسي حول  الیوم المشاركة في -

 مارس 02، المنظم بتاریخ تحلیل محتوى الخطاب لألمثال الشعبیة :   بمداخلة موسومة بـ
  . 02لبلیدة اعلم االجتماع و الدیموغرافیا ، جامعة  بقسم 2016
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الطفولة المعنفة نحو فهم ورعایة ووقایة المنعقد : المشاركة في الملتقى الدولي األول حول-
األمن االجتماعي للطفل الغیر : بمداخلة تحت عنوان 02أفریل بجامعة البلیدة  05و04یومي

  .شرعي في المجتمع الجزائري
  
العدالة التصالحیة في التشریع الجزائري المنعقد یوم : الملتقى الوطني حولالمشاركة في -

محاوالت الصلح في جرائم : بمداخلة تحت عنوان 02بجامعة البلیدة  2017جویلیة  02
  .نظرة سوسیوتحلیلیة -الشرف

ثقافة الحوار وإشكالیة التواصل في المجتمع یومي : دولي حولالمؤتمر ال في المشاركة  -
  .خمیس ملیانة 2017أكتوبر  19و 18
  

 ر ــــشــــنــال االت وــــــقــالم:    
، دراسة  األمثال الشعبیة الجزائریة من خاللالمرأة  صورة" : مقال منشور تحت عنوان -

. 2007 ، 10العدد  ، الجزائر ،ثقافة تصدر عن وزارة الثقافة ال مجلة"  سوسیولوجیة  
دراسة وتحلیل المرأة عبر األدب الشعبي الجزائري،  صورة" : مقال منشور تحت عنوان  -

الشعر الشعبي والحكایة الشعبیة واألمثال (  محتوى ثالث أشكال من األدب الشعبي الجزائري
، مجلة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، " ، وتمثالت الحضور األنثوي فیه) الشعبیة

. 2009جامعة الجزائر،  
الالمعقول ، قراءة  خلفیات العنف ضد المرأة بین المعقول و"  : نشر مقال تحت عنوان -

 بمجلة اآلداب والعلوم االجتماعیة العدد السادس" في المخیال االجتماعي وقضایا الجندر 
.ة ة سعد دحلب البلیدبجامع 2012فیفري   

 ثالث مشاریع قید اإلنجاز مع األستاذ الدكتور معتوق جمال األول حول خارطة التصوف  -
بالجزائر والثاني حول المخیال في التصوف اإلسالمي والثالث حول حفریات في الواقع 

.    السوسیوــــ انثروبولوجي للمرأة   
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بحوث في التغیر االجتماعي ، فینومنولوجیا التصوف : كتاب مطبوع تحت عنوان  -

كتاب الحدیث ، اإلسالمي ، باالشتراك مع األستاذ الدكتور معتوق جمال بدار النشر دار ال
  .2013القاهرة ، 

 
ثقافیة لألمثال -الكتاب الجزائریین تحت عنوان الدالالت السوسیو باتحادمنشور كتاب  -  

.الشعبیة الجزائریة   
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                 « curriculum vitae (détaillé) »:  السیرة الذاتیة المفصلة 

  :المعلومات الشخصیة 

  شیخي : اللقب 

  رشید : االسم 

  م 1975/ 07/04: تاریخ المیالد  

  " .الجزائر" الیة المدیة بلیدیة بوشراحیل و : مكان المیالد 

  .أستاذ : الوظیفة 

  " .أ " محاضر قسم : الرتبة العلمیة 

  " .البلیدة " جامعة سعد دحلب : مكان العمل 

  : المراحل التعلیمیة 

ببوشراحیل " یخلف شاوش"  م بمدرسة1987م إلى غایة 1981من : المرحلة االبتدائیة  

  المدیة 

بوشراحیـل " عیسى ذیاب" م بإكمالیة  1990غایة م إلى  1987من : مرحلة المتوسطة 

  .المدیة 

" بالبرواقیة " عبد السالم " م بثانویة  1994م إلى غایة  1990من : مرحلة الثانویة 

  المدیة 

  . 1996جوان : تاریخ الحصول على شھادة البكالوریا 

  . م  2001إلى غایة  1996من : المرحلة الجامعیة لنیل شھادة اللسانس  

  .م  2001: ریخ الحصول على شھادة اللسانس تا
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  .  م 2004م إلى غایة  2002من : المرحلة الجامعیة لنیل شھادة الماجستیر 

  .م  2004مارس : تاریخ الحصول على شھادة الماجستیر 

  . م  2006دیسمبر : تاریخ أول تسجیل لنیل شھادة الدكتوراه 

  م 2011تاریخ الحصول على شھادة الدكتوراه جویلیة 

  م 2013جانفي  30تاریخ الحصول على شھادة التأھیل الجامعي  

  :المرحلة المھنیة 

  .م بقسم علم االجتماع  2004/ 2003البلیدة في سنة " سعد دحلب"أستاذ مؤقت بجامعة  

)                                                                                      م2005/ 2004( بالجلفة لمدة ثالث سنوات " زیان عاشور " عملت أستاذ دائم بجامعة 

  . بقسم علم االجتماع برتبة أستاذ مساعد ) م 2007/  2006)( م2006/ 2005(

م أعمل بھا أستاذ دائم إلى  2007البلیدة بتاریخ أكتوبر "دحلب سعد"ثم انتقلت إلى جامعة 

  . یومنا ھذا بقسم علم االجتماع و الدیموغرافیا 

بالمدیة كأستاذ مؤقت لمدة أربعة " یحي فارس " كما مارست مھنة التدریس في جامعة 

) م2007/2008(بكلیة  علوم التسییر ، ) م2005/2006) (م2004/2005(   سنوات 

  . بقسم علم االجتماع بنفس الكلیة )  2011/  2010(الصحافة كلیة اآلداب و بقسم 

  ) م 2011/2012(كما درست في جامعة ببوزریعة بقسم العلوم اإلنسانیة للموسم الجامعي 

  .كما درست في جامعة الخمیس بصفتي أستاذ مؤقت في جامعة الخمیس لعدة سنوات 

  :  الرتبة و الترقیة المھنیة 

  .أستاذ مساعد متربص " م  2004 - 12 - 04لتوظیف تاریخ ا

  .م 2005- 09- 04ابتداءا من  1أستاذ مساعد الصنف أ القسم 
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  .م  2008-01- 01ابتداء من " ب" أستاذ مساعد قسم 

  .م  2008-12-31ابتداء من " أ " أستاذ مساعد قسم 

  .م  2011-06- 07ابتداء من " ب " أستاذ محاضر قسم 

  .م   2013جانفي  30من   ءاابتد" أ " أستاذ محاضر قسم 

  .م  2018 جویلیة  ابتداء أستاذ التعلیم العالي 

  :  المقاالت المنشورة 

بمجلة اآلداب و العلوم " أسالیب التنشئة األسریة و عالقتھا بالعنف المدرسي " مقال حول  -

  االجتماعیة ، مجلة دوریة علمیة محكمة تصدر عن كلیة اآلداب و العلوم االجتماعیة بجامعة 

  .البلیدة " سعد دحلب " 

دوریة محكمة مجلة " قراءة سوسیودینیة لظاھرة االنتحار في الجزائر " مقال حول  -

  . تصدرعن جامعة یحیى فارس بالمدیة 

بمجلة اآلداب و " التغیر وبعض العوامل المؤدیة إلى تعاطي المخدرات " مقال حول  -

العلوم االجتماعیة مجلة دوریة علمیة محكمة تصدر عن كلیة اآلداب و العلوم االجتماعیة 

  .م  2012العدد السابع جوان . بجامعة سعد دحلب البلیدة 

بمجلة أفاق " العنف في المؤسسات التعلیمیة من حیث النماذج و األسباب " مقال حول  -

دوریة محكمة تصدر عن قسم علم االجتماع و الدیموغرافیا بكلیة اآلداب و العلوم 

  .م  2012العدد الثاني ماي . االجتماعیة جامعة سعد دحلب البلیدة 

صدر بمجلة البحوث و الدراسات العلمیة " ائر واقع ظاھرة االنتحار في الجز" مقال حول  -

مجلة علمیة محكمة تصدر عن جامعة  د یحیى فارس بالمدیة  ، العدد السادس ، جوان 

  . م  2012
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عنف فرنسا اتجاه الجزائریین و أثره على حیاتھم الفكریة و الثقافیة خالل " مقال حول  -

أكادیمیة محكمة متخصصة ، بمجلة الصوتیات ، و ھي حولیة  1940/  1830الفترة 

لونیسي  2بجامعة البلیدة  2013دیسمبر  14تصدر عن مخبر اللغة العربیة و آدابھا ،العدد 

  .علي

صدر بمجلة الباحث ن مجلة دوریة "عوامل و عوائق التحصیل الدراسي "مقال حول  -

  . 2014 جوان 10محكمة ، تصدر عن المدرسة العلیا لألساتذة ببوزریعة الجزائر ، العدد 

صدرت بمجلة " دور األسرة الجزائریة في الحد من مخاطر االنترنت " مقال حول  -

 1دراسات إنسانیة و اجتماعیة ، و ھي مجلة دوریة محكمة ، تصدر عن جامعة وھران 

  .  أحمد بن بلة 

و ھي " مقاربات "صدرت بمجلة " الطب الشعبي في المجتمع الجزائري " مقال حول _ 

  . 2017،  30محكمة ، تصدر عن جامعة الجلفة ، العدد مجلة دولیة 

صدرت " التخطیط التربوي و التقدیرات السكانیة دراسة حالة الجزائر " مقال حول _ 

و ھي مجلة دولیة محكمة ، تصدر عن جامعة أالنیا " العلوم االجتماعیة و التربویة  "بمجلة 

  . 2018، ابریل  26، العدد  -تركیا  –عالء الدین كیكوبات الحكومیة بأنطالیا 

صدرت بمجلة " أزمة السكن في الجزائر من منظور بعض األساتذة" مقال حول _ 
،ماي  32، العدد  1و ھي مجلة دولیة محكمة ، تصدر عن جامعة الجزائر " الحولیات "

2018 .   

" الطب الشعبي البعاد و العوامل المساعدة في توجیھ األفراد نحو ممارسات " مقال حول  -

  بمجلة اآلداب و العلوم االجتماعیة ، مجلة دوریة علمیة محكمة تصدر عن كلیة اآلداب

  . 2البلیدة لونیسي علي و العلوم االجتماعیة بجامعة  

  :المھام اإلداریة 

  .إلى یومنا ھذا   2013مسؤول میدان العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة منذ تاریخ جانفي 
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  : لتقیات و األیام الدراسیة المشاركة في الم

، المنعقد یومي " التغیر االجتماعي و المجتمع الجزائري"المشاركة في ملتقى وطني حول * 

التغیر " البلیدة بمداخلة موسومة ب " سعد دحلب " م بجامعة  2007ماي  23و  22

   " .  االجتماعي في الجزائر 

دیسمبر  2و  1، المنعقد یومي " المجتمع و الجریمة"المشاركة في ملتقى دولي حول * 

االتجاھات األساسیة لتفسیر " البلیدة بمداخلة موسومة ب " سعد دحلب " م بجامعة  2009

  " ظاھرة العنف  

  . كما سلمت لي شھادة منظم في ھذا الملتقى نظیر مساھمتي الفعالة في إنجاحھ * 

جانفي  12المنعقد یوم " منھجیة العلوم االجتماعیة " ة في یوم دراسي حول المشارك* 

الذي نظمھ قسم علم االجتماع و الدیموفرافیا " البلیدة " م بجامعة سعد دحلب  2012

كیفیة تطبیق المنھج اإلحصائي في الدراسات المیدانیة لعلم  االجتماع  " بمداخلة موسومة ب 

 . "  

 25المنعقد یوم " مسألة علم االجتماع في الجزائر " اسي حول المشاركة في یوم در* 

الذي نظمھ قسم علم االجتماع بمداخلة " خمیس ملیانة "م بالمركز الجامعي  2012أفریل 

  " . وضعیة علم االجتماع في الجزائر  " موسومة ب 

م  2012أفریل  30المنعقد یوم " الجریمة و المجتمع " المشاركة في یوم دراسي حول * 

الذي نظمھ قسم علم االجتماع و الدیموفرافیا بمداخلة " " البلیدة " بجامعة سعد دحلب 

  " . عنف التالمیذ في المؤسسات التعلیمیة " موسومة ب 

ماي   14المنعقد یوم " الجریمة و المجتمع المعاصر " المشاركة في یوم دراسي حول * 

ظمھ قسم علم االجتماع  بمداخلة موسومة م بجامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف الذي ن 2012

  " . العنف المدرسي " ب 
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" العنف الرمزي الممارس على الطفل في األسرة  " المشاركة في یوم دراسي حول * 

الذي نظمھ قسم علم " " البلیدة " م بجامعة سعد دحلب  2012ماي  17المنعقد یوم 

ماھیة العنف الرمزي و بعض " ومة ب االجتماع              و الدیموفرافیا بمداخلة موس

  " . مظاھره في األسرة 

، المنعقد یومي " أزمة قطاع السكن في الدول العربیة "المشاركة في ملتقى دولي حول * 

بالمدیة ، المنظم من طرف كلیة " یحي فارس  " م بجامعة  2012ماي  24و     23

موقف بعض " ر، بمداخلة موسومة ب العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسیی

  " .األساتذة الجامعیین من ظاھرة أزمة السكن في الجزائر 

البعد األمني في مواجھة الجریمة في المجتمع "المشاركة في ملتقى وطني  حول * 

البلیدة المنظم " سعد دحلب " م بجامعة  2012ماي  30و  29، المنعقد یومي " الجزائري 

و العلوم االجتماعیة باالشتراك مع اإلتحاد الوطني للطلبة الجزائریین    من طرف كلیة اآلداب

  " .أسباب العنف في المجتمع الجزائري   " بمداخلة موسومة ب 

"  إسھامات في التحلیل السوسیولوجي للمنظمة  " المشاركة في ملتقى دراسي حول * 

لیدة ، المنظم من طرف الب" سعد دحلب " م بجامعة  2012ماي  30و  29المنعقد یومي 

التنظیم "قسم علم االجتماع  بكلیة اآلداب و العلوم االجتماعیة ، بمداخلة موسومة ب 

  ." الرسمي و غیر الرسمي في المنظمة 

  .كما سلمت لي شھادة منظم في ھذا الملتقى نظیر مساھمتي الفعالة في إنجاح ھذا الملتقى * 

و   13، المنعقد یومي " ، العائلة و المجتمع   المرأة"المشاركة في ملتقى وطني  حول * 

البلیدة المنظم من طرف قسم علم االجتماع               " سعد دحلب " م بجامعة  2012نوفمبر  14

و الدیموغرافیا بكلیة اآلداب و العلوم االجتماعیة باالشتراك مع الوكالة الموضوعاتیة للبحث 

أسباب ممارسة العنف على المرأة في " موسومة ب  في العلوم و التكنولوجیا ،  بمداخلة

  " .المجتمع الجزائري   
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، المنعقد یومي " منھاج التعلیم بالكفاءات البیداغوجیة"المشاركة في ملتقى وطني حول * 

بالمدیة ، المنظم من طرف كلیة  " یحي فارس  " م بجامعة  2013ماي  07و       06

دراسة فاعلیة " تماعیة و اإلنسانیة  ، بمداخلة موسومة ب اآلداب واللغات    و العلوم االج

حالة التعلیم االبتدائي والمتوسط في "النظام التربوي اثر التدریس بالكفاءات ، دراسة میدانیة

  " .والیة المدیة

، المنعقد یومي " سوسیولوجیا الترفیھیة في التلفزیون" المشاركة في ملتقى وطني حول * 

بالمدیة ، المنظم من طرف كلیة  " یحي فارس  " م بجامعة  2013دیسمبر  03و    02

أثر المادة " اآلداب واللغات و العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة  ، بمداخلة موسومة ب 

  " .الترفیھیة على قیم بعض الجزائریین

    م بقسم علم االجتماع         2013دیسمبر  04تنظیم یوم دراسي حول نظام ل م د بتاریخ * 

  .و الدیموغرافیا 

م  2013دیسمبر  04المنعقد یومي "  نظام ل م د  " المشاركة في یوم  دراسي حول * 

البلیدة ، المنظم من طرف كلیة  العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة ، " سعد دحلب " بجامعة 

  ." ركیفیة التقییم و االنتقال والتوجیھ لمرحلتي اللسانس و الماست" بمداخلة موسومة ب 

، " جرائم فرنسا في الجزائر قبل و بعد االستقالل "المشاركة في ملتقى دولي  حول * 

المنظم من طرف قسم العلوم "  2البلیدة " م بجامعة  2014فیفري   19و  18المنعقد یوم 

" اإلنسانیة           و االجتماعیة  بكلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة  بمداخلة موسومة ب 

  " .انیة فرنسا اتجاه الجزائریین  وأثرھا على الحیاة الفكریة و الثقافیة    عدو

دور  علم االجتماع في تنمیة المجتمع الجزائري، " المشاركة في ملتقى وطني حول * 

بخنشلة ، المنظم من " عباس الغرور" م بجامعة  2014مارس  06و  05المنعقد یومي 

نسانیة بالتنسیق مع مخبر العنف االتصال و الظاھرة طرف كلیة  العلوم االجتماعیة و اإل

  .أزمة علم االجتماع في جامعات الجزائر " الدینیة  ، بمداخلة موسومة ب 
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األحكام المتعلقة باألسرة بین الثوابت و المتغیرات  " المشاركة في الملتقى الدولي   حول* 

المنظم من طرف كلیة " م بجامعة خمیس ملیانة    2014ماي  5و 4، المنظم  یومي " 

تحدیات األسرة الجزائریة في ظل " الحقوق      و العلوم السیاسیة   بمداخلة موسومة ب 

  " .انتشار تكنولوجیات االتصال  

آلیات عملیة تفعیل حقوق الطفل في األسرة         "المشاركة في المؤتمر الدولي األول  حول * 

المنظم من طرف " م بجامعة الجزائر   2014ماي   6و  4،5، المنظم  أیام " و المجتمع 

كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة  بالتنسیق مع مخبر األسرة ، التنمیة ، الوقایة من 

العنف الممارس على الطفل في األسرة  " االنحراف        و اإلجرام   بمداخلة موسومة ب 

  " .و أثره على التحصیل الدراسي  

، " واقع و أفاق    –التربیة البیئیة في الجزائر "لملتقى الوطني األول حول المشاركة في ا* 

لونیسي علي المنظم من طرف قسم  2م بجامعة البلیدة  2014ماي  8و  7المنعقد یومي 

ما ھیة " العلوم االجتماعیة  بكلیة  العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة ،  بمداخلة موسومة ب 

" المؤسسات التربویة و اإلعالمیة في نشرھا و تنمیتھا في الجزائر   التربیة البیئة    و دور

.  

المنعقد یومي " التقویم في نظام ل م د " المشاركة في فعلیات الملتقى الدولي األول حول  -

، بجامعة قسنطینة المنظم من قبل كلیة اآلداب واللغات  2014أكتوبر  29و  28،  27

  .طبیعة النظام و سیاسات التقییم المنتھجة: في الجزائر  نظام ل م د" بمداخلة موسومة ب 

األخطاء الطبیة بین التبریر و التجریم " المشاركة في فعلیات الملتقى الوطني األول حول  -

یحي فارس  " ، بجامعة  2014نوفمبر  27و  26المنعقد یومي " في المجتمع الجزائري 

" نسانیة و االجتماعیة  ،بمداخلة تحت عنوان بالمدیة ، المنظم من طرف كلیة العلوم اإل" 

  .الخطأ الطبي مفھومھ و أسبابھ و أسالیب الوقایة منھ 

العلوم االجتماعیة و دورھا في التنمیة " المشاركة في فعلیات الملتقى الوطني  حول  - 

، بجامعة جیاللي لیابس  2014دیسمبر  9و  8المنعقد یومي " البشریة في الجزائر  
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العباس  ، المنظم من طرف كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة  ،بمداخلة تحت بسیدي ب

  ".مفھومھا ، مؤشراتھا و كیفیة قیاسھا : التنمیة البشریة " عنوان 

المورد البشري بین ثقافة المؤسسة و الثقافة " المشاركة في فعلیات الملتقى الوطني  حول  -

، المنظم من طرف كلیة 2، بجامعة البلیدة  2015ي ما 7و  6المنعقد یومي " االجتماعیة  

  .ثقافة المؤسسة في النسق الجمعي  " العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة  ،بمداخلة تحت عنوان 

المؤسسة بین الخدمة العمومیة        " المشاركة في فعلیات المؤتمر الدولي األول الموسوم ب  -

 2بجامعة البلیدة  2015نوفمبر  18و  17مي المنعقد یو" و إدارة الموارد البشریة 

" لونیسي علي المنظم من طرف كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة بمداخلة تحت عنوان

  .واقع العالقات العامة في المؤسسة الخدمیة الجزائریة 

    20المنعقد یومي " الشباب و االنحراف " المشاركة في فعلیات الملتقى الوطني  حول  -

، بجامعة خمیس ملیانة ، المنظم من طرف كلیة العلوم اإلنسانیة و  2015نوفمبر  21و 

العوامل انحراف الشباب في المجتمع الجزائري و " االجتماعیة  ،بمداخلة تحت عنوان 

  ".طرق معالجتھا

قراءات في قضایا التغیر االجتماعي " المشاركة في فعلیات الیوم الدراسي الوطني حول  -

بالجلفة ، المنظم من طرف كلیة " زیان عاشور" ، بجامعة  2017أفریل  7د یوم المنعق" 

اإلعالم و التواصل االجتماعي " العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة  ،بمداخلة تحت عنوان 

  " .كوسیلتان للتأثیر في التغیر االجتماعي 

الموارد البشریة بین  العمل السیاحي و تنمیة" المشاركة في فعلیات المؤتمر الدولي  حول  -

،  2017نوفمبر  29و  28المنعقد یومي " الخصوصیات المحلیة و التجارب العائلیة  

، المنظم من طرف كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة  ،بمداخلة تحت  2بجامعة البلیدة 

  .  - الجزائر أنموذجا –الصناعات التقلیدیة و الحرف و دورھا في السیاحة " عنوان 

األلقاب العائلیة الجزائریة و عالقتھا بنظام " المشاركة في فعلیات الملتقى الوطني حول  -

بجامعة  2017دیسمبر 7و  6المنعقد یومي "  1962-1870الحالة المدنیة في الجزائر 
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" ، المنظم من طرف كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة  ،بمداخلة تحت عنوان 2البلیدة 

  " . حنة یتوارثھا األحفاد بحثت عن حلاأللقاب السیئة م

المنعقد أیام " نظرة نحو المستقبل   " المشاركة في فعلیات المؤتمر العلمي الدولي  حول  -

، المنظم من طرف جامعة أالنیا عالء الدین كیكوبات الحكومیة ،  2018أبریل   15- 13

 -التقدیرات السكانیة  التخطیط التربوي و" ، بمداخلة تحت عنوان  -تركیا  - بأنطالیا 

  .الجزائر 

المؤسسة بین الخدمة " عضو في اللجنة العلمیة للمؤتمر الدولي األول الموسوم ب -

بجامعة  2015نوفمبر  18و  17المنعقد یومي " العمومیة     و إدارة الموارد البشریة 

  لونیسي علي  2البلیدة 

  :المساھمة في المجال البیداغوجي و العلمي 

 2011و شاركت في تحضیر و تنظیم مسابقة الماجستیر للموسم الجامعي  ساھمت -

علم  -علم االجتماع التنظیم و العمل  -: م ، لكل التخصصات و المتمثلة في  2012/

علم  -علم االجتماع االتصال  - علم االجتماع التربیة  - االجتماع الجریمة       و االنحراف 

  .االجتماع التنمیة و السكان 

اھمت و شاركت في تصحیح أوراق مسابقة الماجستیر تخصص علم االجتماع التنمیة         س -

  .م  2012/  2011و السكان للسنة الجامعیة 

للموسم " اإلحصاء " قمت بتدریس طلبة الماجستیر تخصص علم االجتماع التربیة مقیاس  -

  .   م  2012/  2011الجامعي 

" ص علم االجتماع الجریمة و االنحراف مقیاس  قمت بتدریس طلبة الماجستیر تخص -

  . م  2012/  2011للموسم الجامعي " اإلحصاء 

اإلشراف على العدید من مذكرات التخرج  لطلبة اللسانس و الماستر ، الماجستیر ،  -

  . دكتوراه نظام ل م د 
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توراه ، الماجستیر، دك –الماستر  –اللسانس : ناقشت العدید من رسائل نھایة التخرج  -

  .التأھیل الجامعي 

  .مسؤول تخصص األنثروبولوجیا في مرحلة الدكتوراه ل م د  -

شاركت و ساھمت في مسابقة الدكتوراه ل م د في وضع األسئلة و التصحیح للمواسم  -

لتخصص علم االجتماع   2016، 2014/2015، 2013/ 2013، 2012:الجامعیة 

 .الجریمة ، األنثروبولوجیا 

التي تصدر عن قسم العلوم االجتماعیة بكلیة " آفاق " اللجنة العلمیة لمجلة عضو في  -

  .لونیسي علي  2العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة بجامعة البلیدة 

التي تصدر عن قسم العلوم " متیجة للدراسات اإلنسانیة" عضو في اللجنة العلمیة لمجلة  -

  .لونیسي علي  2یة بجامعة البلیدة اإلنسانیة بكلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماع

التي تصدر عن كلیة العلوم " العلوم االجتماعیة  " عضو في اللجنة العلمیة لمجلة  -

  .لونیسي علي  2اإلنسانیة      و االجتماعیة بجامعة البلیدة 

  .عضو في المجلس العلمي بالمدرسة العلیا لقیادة الدرك العلمي بزرالدة  -

  

  

  

  

  
 



  السیرة الذاتیة

 مصبایح فوزیة 

 

  :البیانات الشخصیة

 27/09/1984:تاریخ المیالد جزائریة: الجنسیة

  متزوجة: الحالة االجتماعیة أنثى: الجنس

بلول أحمد عین البنیان  دائرة حي : العنوان
 ، عین الدفلى حمام ریغة

  :البرید االلكتروني

mosbaiyahfouzia@yahoo.fr 

  00213780307324: الھاتف

  

 :المؤھالت العلمیة

  .2016-04 -10في ،  2شھادة التأھیل الجامعي ،من جامعة البلیدة -

  2014، قسم علم االجتماع 2دكتوراه علم االجتماع الجنائي             جامعة الجزائر  -

  بتقدیر مشرف جدا

  2009جتماع ماجستیر علم االجتماع الجریمة واالنحراف   جامعة سعد دحلب، قسم علم اال -

  بتقدیر حسن

  2007لیسانس علم االجتماع اإلتصال            جامعة سعد دحلب، قسم علم االجتماع  -

  . 2002بكالوریا اداب وعلوم إنسانیة            ثانویة محمد بوراس ملیانة  -

  :الخبرة العملیة

  .منا ھذاإلى یو 2014، جامعة خمیس ملیانة، عین الدفلى، "ب"أستاذ محاضر صنف  -

  .2014إلى  2013، جامعة خمیس ملیانة، عین الدفلى، "أ"أستاذ مساعد صنف  -

 .2013إلى  2012، جامعة خمیس ملیانة، عین الدفلى، "ب"أستاذ مساعد صنف  -

  .CNEPRU ،2014مشروع " الھجرة السریة   "  عضو فرقة بحث حول  -



المي عضو في جیل البحث العلمي، ھیئة علمیة عن جامعة أر - یس الدولیة، عضو في االتحاد الع
  .لجیل البحث العلمي

  . عضو في اللجنة العلمیة لمجلة جیل العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، التابعة لجیل البحث العلمي -

ذ  - درج ماستر، من د الت ا بع درج وم قائم على مقیاس اإلحصاء الوصفي، محاضر، لمستویات الت
  .إلى یومنا ھذا 2010

  .إلى یومنا ھذا 2012لى مقیاس سوسیولوجیا الجزائر، محاضر، لمستویات التدرج، قائم ع -

  .إلى یومنا ھذا 2012قائم على مقیاس علم العقاب، محاضر، لمستویات التدرج،  -

  .اإلشراف على العدید من األعمال العلمیة، في مستوى التدرج وما بعد التدرج -

أفریل  21/ 20الشباب واالنحراف، بتاریخ : تقى الوطني شھادة مشاركة في اللجنة العلمیة للمل -
  .، جامعة الجیاللي بونعامة، خمیس ملیانة 2015

  :الملتقیات العلمیة واألیام الدراسیة

  :الملتقیات الدولیة/ 1

ري "جرائم االستعمار الفرنسي قبل االستقالل وبعده" الملتقى الدولي األول حول  - ، 2014، فیف
  .02الدراسات الكولونیالیة كعوامل لطمس الھویة، جامعة البلیدة : انالمداخلة تحت عنو

ول  - اني ح دولي الث ي ال ؤتمر العلم ذكاء االقتصادي" الم ة وال ة الرقمی ل "األنظم ، 2014، أفری
  .إشكالیة التجارة االلكترونیة في الجزائر، جامعة خمیس ملیانة: المداخلة تحت عنوان

ول  - دولي ح ى ال راتاألحك" الملتق ت والمتغی ین الثواب رة ب ة باألس اي "ام المتعلق ، 2014، م
  .، جامعة خمیس ملیانة)الطالق(التفكك األسري : المداخلة تحت عنوان

ول  - دولي ح ي ال ى العلم ة " الملتق ة االلكترونی ل الحكوم ي ظ ة ف ة العمومی ودة الخدم ة  -ج حال
ة الحك: ، المداخلة تحت عنوان2014نوفمبر " البلدان العربیة ومة االلكترونیة بین الواقع والتطبیق، جامع

 .بومرداس

ث: " المؤتمر الدولي السادس - اري الثال ول االختی ، "الحمایة الدولیة للطفل بعد بدء نفاذ البروتوك
رابلس ان، : ط وفمبر  22-21-20لبن وان 2014ن ت عن ة تح ع : ، المداخل ي المجتم ال ف ة األطف عمال

 .ستوى الدراسيالجزائري وعالقتھا بانخفاض الم

اد : المؤتمر الدولي السادس - ة واتح س الدولی عالمیة الزكاة بین الواقع والمأمول، جامعة أری
وبر  26 -25 - 24المنظمات األھلیة في العالم اإلسالمي ، اسطنبول،   وان 2014أكت ، عن

 .اثر الزكاة والصدقة في الوقایة من الجریمة: المداخلة

دولي األول - ؤتمر ال ان، ا: الم رابلس، لبن ي، ط لم األھل رأة والس ارس  21. 20. 19لم م
  .مكانة المرأة في الشریعة اإلسالمیة: ، عنوان المداخلة2015



دولي األول - ؤتمر ال ة : الم ة ، جامع ات العربی ي الجامع ز ف ودة واألداء المتمی إدارة الج
ة،  ة، المدی ارس بالمدی ي ف دكتور یحی ل  16و 15ال وان المداخ2015أفری ة، عن یم : ل التعل

 .االلكتروني في الجامعة الجزائریة بین الواقع والتطبیق

دولي األول - ى ال ة : الملتق ي بونعام ة الجیالل ر، جامع ي الجزائ ي ف تالل الفرنس رائم االح ج
ة،  یس ملیان اي  07/ 06خم ة2015م وان المداخل ي : ، عن الي ف تعمار الكلونی رائم االس ج

 .الجزائر بین الدراسة والتحلیل

وم الملتقى الدولي حول   - ع ی ي المجتم وبر  19و  18ثقافة الحوار و اشكالیة التواصل ف اكت
ل  2018 وین المتواص ة التك وان  –جامع ت عن ة تح ة بمداخل یس ملیان ة : خم ة كآلی اللغ

  ).مجتمع المتسولین نموذجا( للتواصل و تدعیم ثقافة الحوار  

ي ضل ال - وم الملتقى الدولي حول الطفل و مشكالتھ ف ة ی رات االجتماعی ارس  6و  5تغی م
ل  2018جامعة البویرة   تقبل الطف ى مس ھ عل بمداخلة تحت عنوان اشكالیة التسول و تداعیات

  .المتسول

وم   لالملتقى الدولي حول االعالم و االتصا ي عصر التفاعل الرقمي ی ارس  19و  18ف م
یة و  2018 ات التنافس وان رھان ت عن ة تح ي بمداخل و ظب ة اب ائل جامع ع وس دیات تموق تح

  .االعالم التقلیدیة في ضل االتجاه نحو الفضاء الرقمي االفتراضي

وم  ي ی اع المدرس ة االنقط ین و مقاوم ة المدرس ول احترافی دولي ح ى ال ارس  2و  1الملتق م
اع  2018 ھ باالنقط ي و عالقت اخ المدرس ع المن وان واق ت عن ة تح ة بمداخل ة قفص جامع

  .حلة الثانویةالمدرسي للمتعلمین في المر

  :الملتقیات الوطنیة/ 2

ول  - وطني ح ى ال ري" الملتق ع الجزائ ي المجتم ة ف ة الجریم ي مواجھ ي ف د األمن اي "البع ، م
  .02ماھیة الجریمة والنظریات المفسرة لھا، جامعة البلیدة : ، المداخلة تحت عنوان2012

ي صن" الملتقى الوطني األول حول  - ة ف رأة الطالب ى تشارك الم رارحت ارس "ع الق ، 2011، م
  .العنف ضد المرأة، المركز الجامعي  خمیس ملیانة: المداخلة تحت عنوان

وطني حول  - ب" الملتقى ال ي شخصیة الطال ة ف روح الوطنی ز ال اي "تعزی ة 2011، م ، المداخل
  .العقید بوقارة أمحمد، المركز الجامعي خمیس ملیانة: تحت عنوان

ة القضیة الصحراویةأجی" الملتقى الوطني األول  - ة لخدم ارس "ال طالبی ة 2011، م ، المداخل
  .المرأة الصحراویة، المركز الجامعي خمیس ملیانة: تحت عنوان

وطني حول  - ى ال انون" الملتق زان الشرع والق ي می ة ف ات االجتماعی راف واآلف ري "االنح ، فیف
  .المجتمع، جامعة خمیس ملیانة إدمان اآلباء على الكحول وتأثیره على: ، المداخلة تحت عنوان2012



ي" الملتقى الوطني األول حول  - ن نب ك ب ة لمال ة والمعرفی دائرة الفكری ي ال ر ف ري "الجزائ ، فیف
 .إسھامات مالك بن نبي في الحضارة، بلدیة زرالدة: ، المداخلة تحت عنوان2014

ي " الملتقى الوطني األول حول  - ر والتجریم ف ین التبری ة ب رياألخطاء الطبی ع الجزائ " المجتم
  .األخطاء الطبیة ودورھا في حدوث الضرر، جامعة المدیة: ، المداخلة تحت عنوان2014نوفمبر 

ول  - وطني األول ح ى ال ري"الملتق ل الجزائ ي أدب الطف ة ف ئة الثقافی مبر "التنش ، 2014، دیس
 ).دواوبو(المسرح ودوره في تقویة ثقافة الطفل، جامعة بومرداس : المداخلة تحت عنوان

وطني األول - ى ال ة، : الملتق ة والفنی ھاماتھا األدبی ر وإس ة التحری ي عملی ة ف رأة الجزائری دور الم
ارس  وان2015م ت عن ة تح ري : ، المداخل وي الجزائ ي األدب النس ر ف ة التغی تغانمي ( ثقاف الم مس أح
 .، جامعة الدكتور یحیي فارس المدیة)نموذجا

وطني األول - ى ال ین ال: الملتق ارس تمك ر، م ي الجزائ ادیة ف ة االقتص ى التنمی ره عل رأة وأث م
وان2014 ت عن ة تح ات : ، المداخل الل االتجاھ ن خ ادیة م ة االقتص ي التنمی لمة ف رأة المس ھامات الم إس

 .لونیسي علي 2المعاصرة، جامعة البلیدة 

ذوي االحتیاجات الخاصة، : الملتقى الوطني األول - ل  29/30الرعایة القانونیة ل ،  2015أفری
ز : المداخلة تحت عنوان ع، المرك دمجھم داخل األسرة والمجتم ال ذوي االحتیاجات الخاصة ل تأھیل أطف

 . تیبازة -الجامعي مرسلي عبد هللا

ة، : الملتقى الوطني األول - ة االجتماعی اي  07/ 06المورد البشري بین ثقافة المؤسسة والثقاف م
وان2015 ة ا: ، المداخلة تحت عن ف ثقاف يتكی ة لونیسي عل ر التنظیمي، جامع  -لمؤسسة إلحداث التغیی
  .2البلیدة 

ابعاد و دالالت تنامي ظاھرة الجریمة عند المرأة في المجتمع الملتقى الوطني حول  -
ة  2017افریل  24الجزائري یوم  ي بونعام ة الجیالل ة  –جامع ة بمداخل یس ملیان ة خم جریم

  .االجھاض عند المرأة بین القانون الوضعي و الشریعة االسالمیة

وم  - اء ی ى االبن الق عل ة للط یة و االجتماعی ار النفس ول االث وطني ح ى ال  25الملتق
ف  2017افریل  ي مختل اء ف جامعة مستغانم بمداخلة بعنوان االثار النفسیة للطالق على االبن

  .المراحل العمریة

وم  الملتقى الوطني - ة ی ة التربوی  25حول دور المكتبات المدرسیة في دعم المنظوم
ل  ة  2017افری یس ملیان ة خم ي  –بجامع یة ف ة المدرس وان دور المكتب ت عن ة تح بمداخل

  .التنشئة االجتماعیة للمتمدرس

ول  - وطني ح ى ال وم الملتق اعة ی ایا الس الم و قض مبر  20االع ة  2017دیس جامع
ة و خمیس ملیانة بمداخلة تحت ع یم االجتماعی ى تشكیل الق نوان تداعیات وسائط االعالم عل

  .بناء الھویة لدى الشباب الجزائري



وم  - ر ی ي الجزائ ل ف الم و الطف ائل االع ول وس وطني ح ى ل مبر  6و  5الملتق دیس
ة  2017 ى ھوی وني عل ف الكرت اثیر العن وان ت ة  تحت عن زان بمداخل امعي غلی ز الج المرك

  .الطفل الجزائري

ة الم - ي التنمی لتقى الوطني حول العلوم االجتماعیة في الجامعة الجزائریة و دورھا ف
وم  اق ی ع و اف تدامة واق ل  5المس وان  2017افری ت عن ة تح ة بمداخل یس ملیان ة خم جامع

  .د.م . تداعیات اصالح منظومة التعلیم العالي و تأسیس نظام ل 

ي  - ادیة ف ة االرش ل العملی ول تفعی وطني ح ى ال وم  الملتق ة ی ة التربوی  19المنظوم
ل ھ   2018افری ار التوجی ام مستش ع و مھ وان واق ت عن ة تح ة بمداخل یس ملیان ة خم جامع

  .المدرسي داخل المنظومة التربویة

الحات  - ل االص ي ض اني ف ل الث ة للجی اھج التربوی ع المن ول واق وطني ح ى ال الملتق
وم   ة ی ارس  12الحدیث ة  2018م ة بمداخل یس ملیان ة خم ل جامع اھج الجی وان من ت عن تح

  .الثاني و دینامیة االصالح  في الجزائر

وم  - الملتقى الوطني حول میكانیزمات الجریمة و االنحراف في المجتمع الجزائري ی
ى  2018مارس  13 ھ عل جامعة خمیس ملیانة بمداخلة تحت عنوان االجرام البیئي و تداعیات

  .المناطق الغابیة

ت - ي الملتقى لوطني حول االس تدامة ف ة المس ق التنمی ي تحقی ثمار السیاحي و دوره ف
ین  2018ماي  12الجزائر یوم  ر ب ي الجزائ ة ف البلیدة بمداخلة تحت عنوان السیاحة العالجی

  .الواقع و المأمول

ر  - ي الجزائ اتي ف ن الھوی افي و االم وع الثق ول التن وطني ح ى ال اد و ( لملتق االبع
ة جا 2018افریل  24یوم ) الدالالت  معة  خمیس ملیانة بمداخلة تحت عنوان التمسك بالھوی

  .الوطنیة و اثرھا على استقرار المجتمع

وم  - ري  26و  25الملتقى الوطني حول السیاحة البیئیة و الترفیھ ی ام  2018فیف بحم
ة  یاحة العالجی ة الس ي ترقی ي ف ل البیئ وان دور العم ت عن ة تح دة بمداخل وان البلی ة ( مل حال

  ).ذجاالجزائر نمو

دى الملتقى الوطني حول  - ة ل ا الحدیث ائل التكنولوجی ة لوس االستخدامات الغیر عقالنی
وم  ري  15الطلبة الجامعیین ی زو  2017فیف وان الغ ة تحت عن ة بمداخل یس ملیان ة خم جامع

  .التكنولوجي و تداعیاتھ على قیم و ممارسات الطلبة الجامعیین



ي ا - وم الملتقى الوطني حول ظاھرة العنف ف ري ی ع الجزائ ل  18لمجتم  2018افری
ي  اھمة ف یة المس ل المدرس وان العوام ت عن ة تح لف بمداخل افي االسالمي  الش ز  الثق المرك

  .بروز العنف المدرسي

الملتقى الوطني حول الرسالة االعالمیة في الجزائر بین االعالم التقلیدي و االعالم  -
اي  3الجدید یوم  ابس 2018م ي لی ة الجیالل وان  – جامع ة تحت عن اس   بمداخل سیدي بلعب

  .تداعیات العولمة على تراجع وسائل االعالم التقلیدیة في ضل ثورة االعالم الجدید

  

  :األیام الدراسیة/ 3

ة" الیوم الدراسي حول  - ات المواجھ اد الظاھرة والی ري أبع ع الجزائ ي المجتم ف ف اي "العن ، م
  .ط الجامعي، المركز الجامعي خمیس ملیانةالعنف في الوس: ، المداخلة تحت عنوان2011

ول  - ي ح وم الدراس ر" الی ي الجزائ اء ف كلة الم ارس "مش وان2011، م ت عن ة تح : ، المداخل
  .التوعیة المائیة وأثرھا في الوقایة من الفقر المائي، المركز الجامعي خمیس ملیانة

ول  - ي ح وم الدراس ر" الی ي الجزائ الم ف ة اإلع ارس "حری وان، ا2013، م ت عن ة تح : لمداخل
  .، جامعة خمیس ملیانة"إشكالیة اإلعالم وحریتھ في الجزائر

وان2012، ماي "العنف ضد األحداث في الجزائر" الیوم الدراسي حول  - ة تحت عن : ، المداخل
  .العنف الجنسي ضد األحداث، المركز الجامعي خمیس ملیانة

: ، المداخلة تحت عنوان2012، أفریل "زائرمسالة علم االجتماع في الج" الیوم الدراسي حول  -
  .األسرة ودورھا في ظھور الجریمة، المركز الجامعي خمیس ملیانة

ل "القضاء الدستوري وضمانات حمایة الدستور" الیوم الدراسي حول  - ة 2012، أفری ، المداخل
  .نةالوقایة الشعبیة في الثقافة الدیمقراطیة، المركز الجامعي خمیس ملیا: تحت عنوان

ر" الیوم الدراسي حول  - ي الجزائ ال واستغاللھم ف ة لظاھرة اختطاف األطف ، "المعالجة القانونی
وان2014جوان  یس : ، المداخلة تحت عن ة خم ة، جامع ة أم قضیة أخالقی ة اجتماعی ال آف اختطاف األطف
  .ملیانة

ة" الیوم الدراسي حول  - ة والمراھق وبر  ،"االضطرابات النفسیة في مرحلتي الطفول ، 2014أكت
ة : المداخلة تحت عنوان ل، جامع یة للطف ور االضطرابات النفس ي ظھ ا ف أسالیب المعاملة الوالدیة ودورھ
 .یحیي فارس بالمدیة

الجزائر" الیوم الدراسي حول  - وفمبر "أھمیة الحكم الراشد في تفعیل أداء الجماعات المحلیة ب ، ن
وان2014 م الراشد كم: ، المداخلة تحت عن ي الحك ة الجیالل اد اإلداري، جامع ن الفس دخل حدیث للحد م

  ).خمیس ملیانة(بونعامة 



ة 2015جانفي  24، "رؤى وتوجھات معاصرة -التربیة البیئیة" الیوم الدراسي حول  - ، المداخل
ة : تحت عنوان ري، الجمعی الثقافة البیئیة كآلیة لحمایة وترشید السلوكات االستھالكیة عند المواطن الجزائ

 .طنیة الوعي والتنمیة االجتماعیة، بالمركز الثقافي بونعامة الجیاللي، البلیدةالو

ع وتحدیات" الیوم الدراسي حول  - ة واق ة الجزائری ي التجرب ات ف ة للمطلق  03، "صندوق النفق
اي  وان2015م ت عن ة تح وم : ، المداخل م العل ریة، قس ة األس یم الرابط ي تحط اره ف ة وأث ندوق النفق ص

 .امعة الجیاللي بونعامة، خمیس ملیانةالسیاسیة، ج

ول  - ي ح وم الدراس ة" الی ات التربوی ي المؤسس یة ف ة النفس اق الممارس ع وأف وان  07، "واق ج
وان2015 ة تحت عن ل : ، المداخل وین المتواص ة التك درس، جامع ق المتم دى المراھ دواني ل لوك الع الس

  .ومخبر الطفولة والتربیة ما قبل التمدرس، خمیس ملیانة

  باإلضافات إلى عدة شھادات شرفیة وتقدیریة 

  :المقاالت المنشورة

ال تحت عن - ي ت: وانمق ة ف ع دور الجامع ة المجتم ة نمی ة، 2012، جویلی ة فضاء الجامع ، مجل
 .مجلة نصف سنویة تصدرھا جامعة خمیس ملیانة، الجزائر

، العدد 2014فیفري ، العنف ضد الزوجة في األسرة الجزائریة المعاصرة : مقال تحت عنوان -
المیة، 19 كاة اإلس ة مش درھا جامع ة تص رعیة محكم ة ش رعیة، مجل ات الش وث والدراس ة البح ، مجل

  .القاھرة، مصر

  .بمجلة فكر و مجتمع  2014مقال تحت عنوان في الیات التسول و اعادة تكوینھ و انتاجھ ،  -

  .2014میة بمجلة الحكمة ، مقال تحت عنوان التسول بین القانون الوضعي و الشریعة االسال -

  .2015مقال تحت عنوان المثلیة الجنسیة في المجتمع الجزائري ، بمجلة افاق ،  -

  .باالضافة الى مقاالت اخرى في مجالت الكترونیة محكمة 

  :الكتب

  2018.، دار االیام ، االردن  1التسول و المجتمع ، ط  -1

ر  -2 ي الجزائ ة ف ول مشكالت و ح( السالمة المروری ة ) ل اعي ، جامع اب جم ، كت
ة  ي بونعام المركز + الجیالل ة  ب یة و االنثربولوجی ة و النفس ات االجتماعی ر الدراس مخب

  2018. مطبعة عالیة بریستیج + الجامعي غلیزان 

  .2018ثقافة الحوار و اشكالیة التواصل ، كتاب جماعي ، دار االیام  -3

ین -4 ي ب ع العرب ي المجتم اعي ،  القیم االخالقیة ف اب جم ر و الممارسة  ، كت التنظی
  .2018دار االیام ، االردن ، 



ا للنشر و  -5 اعي ، دار الف اب جم ري ، كت ع الجزائ میكانیزمات الجریمة في المجتم
  .2018التوزیع ، 

ة  -6 ال  ، جامع الم و االتص ول االع دولي ح ؤتمر ال ى الم ال ملتق م اعم اب یض كت
  .2018ابوظبي االمارات 

 



 - 1 - 

 (C.V)السیرة الذاتیة 
 

  جمال :اإلسم
  معتوق :اللقب

  البلیدة: ب  27/01/1959 :تاریخ و مكان المیالد
 علیم العاليتالأستاذ  :الرتبة

  0553873647 : الھاتف النقال
  matouk59@yahoo.fr :البرید االلكتروني 

  
  1981/1983مؤداة خالل الفترة الممتدة من  :الخدمة العسكریة الوطنیة

 
  :  الشھادات المتحصل علیھا

  باكالوریا اداب  -
  لیسانس في علم االجتماع  ثقافي  تربوي  -
  ماجستیر في علم االجتماع ثقافي تربوي بمالحظة مشرف جدا  -
  .دكتوراه دولة علم االجتماع ثقافي تربوي مشرف جدا -
   

  :المسار المھني
  
  .سنة  16الثانوي لمدة  المتوسط و التعلیم اللغة فرنسیة في  أستاذ -
   .1997إلىغایة  1994أستاذ مساعد بجامعة سعد دحلب البلیدة من  -
إلى غایة  1997أستاذ مساعد بجامعة سعد دحلب البلیدة مكلف بالدروس من  -
.2000.  
  .2008إلى 2002أستاذ محاضر بجامعة سعد دحلب البلیدة من  -
  .الى یومنا ھذا 2008التعلیم العالي بجامعة سعد دحلب البلیدة من  استاذ -
  

  :داغوجیةالمھام البی
  
   و الدیموغرافیا بجامعة سعد  رئیس دائرة جذع مشترك لقسم علم االجتماع*

  .2000إلى غایة  1996من   -البلیدة-دحلب
     

  .)الھیكلة للكلیة(  2001إلى غایة  2001مدیر معھد العلوم االجتماعیة من سنة  *    
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   2003نائب رئیس المجلس العلمي لكلیة اآلداب و العلوم االجتماعیة من سنة  *    
  .2005إلى غایة     
  

            2003رئیس اللجنة العلمیة لقسم علم االجتماع و الدیموغرافیا من سنة *    
  .2008إلى    
  

       إلى  2000نائب رئیس اللجنة الوطنیة لتقییم برامج علم االجتماع من سنة  *    
  .غایة حل اللجنة الوطنیة   
  
إلى  2008رئیس المجلس العلمي لكلیة اآلداب و العلوم االجتماعیة من سنة *    

2010       
    

من   مدیر مجلة كلیة االداب و العلوم االجتماعیة جامعة سعد دحلب البلیدة * 
  .الى یومنا ھذا 2012

 
     القطب الجامعي  02العلوم االنسانیة و االجتماعیة بجامعة البلیدة  ةعمید كلی     *

  .2018الى غایة مارس  2012  منذ     
  

  :النشاطات العلمیة
  
القاعدي للموظف و عالقتھ رقم الدلیل رئیس فرقة بحث التكوین *

2000/04/0901V  
  
الفحص " عضو في فرقة األستاذ الدكتور عبد الرحمان بوزیدة عنوان المشروع *

  .2006إلى غایة  2004االجتماعي و المستقبلیات 
عضو في مخبر التغیر االجتماعي بجامعة الجزائر ملحقة بوزریعة من سنة  *

  .إلى یومنا ھذا 2004
  
إلنجاز قاموس األساطیر الجزائریة من سنة  R.N.Pو في مشروع عض *

  .2006إلى غایة  2004
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 : Projet"الجریمة و االنحراف بین الثقافة و التنشئة" رئیس فرقة بحث حول *
Crime et Déviance entre Culture et Socialisation à partir  de 

Janvier 2007_ V00420060059     
 
العلمیة للمجلة الجزائریة للدراسات السوسیولوجیة مجلة سداسیة عضو اللجنة *

الى  2007محكمة تابعة لقسم علم االجتماع و الدیموغرافیا جامعة جیجل منذ سنة 
  .یومنا ھذا

  
–االجتماعیة بجامعة قاصدي مرباح استاذ محاضر  بكلیة العلوم االنسانیة و *
نظیم و الدینامیكیات االجتماعیة مدرسة الدكتوراه تخصص علم اجتماع الت -رقلةو

  .2010/2011و المجتمع خالل السنة الجامعیة  
 
نظام قدیم و  رئیس العدید من المشارع البحثیة و التكوینیة على مستوى الدكتوراه*

  .ستراجدید باالضافة الى كل من الماجستیر والم
 
تحت عنوان الجامعة الجزائریة و ادارة   PNRرئیس مشروع بحث وطني *

  2011الجودة الشاملة 
  
واضع البرنامج الوطني لتخصص علم االجتماع الجریمة و االنحراف على *

  .1998لیسانس و الماستر و الدكتوراه و معتمد منذ لمستوى كل من ا
  
مسؤول تخصص علم االجتماع جریمة و انحراف شعبة علوم اجتماعیة میدان *

  .2012سانیة و اجتماعیة منذ ماي علوم ان
  
  .2012رئیس مشروع دكتوراه نظام جدید منذ  *
  
عضو اللجنة العلمیة للملتقى الدولي حول التلفزیون و التغییر االجتماعي المنعقد *

  .29/30/2013بجامعة المدیة في 
  
حقائق و –یس لجنة تنظیم الیومین الدراسیین حول االعاقة العقلیة في الجزائر ئر*

یة و االجتماعیة قسم المنعقد بجامعة سعد دحلب البلیدة كلیة العلوم االنسان -كفالة
  .2013/ 08/09المنعقد یومي  وفونیام التربیة و االرطوعلو علم النفس
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المنعقد یومي '' المجتمع و العنف''  ـعضو اللجنة العلمیة الدولي االول الموسوم ب*
  .بجامعة اكلي محند اولحاج بالبویرة 2013ماي  07و  06
  
مجتمع المعرفة بین تحدیات الواقع و ''جنة العلمیة للملتقى الدولي لعضو في ال*

بكلیة العلوم االنسانیة  2013نوفمبر  13و  12المنعقد یومي '' رھانات المستقبل 
  .االجتماع بجامعة جیجل و االجتماعیة قسم علم

  
المجتمع و االزمات ''جنة العلمیة للملتقى الدولي االول حول لعضو في ال *

بجامعة حسیبة بن  2013نوفمبر  27و  26المنظم یومي '' االجتماعیة المعاصرة
  .الشلف–علي بو
  

  : عضویة في المراكز البحثیة
  
  األردن -عمان–خبیر في مراكز إبن تیمیة للدراسات واألبحاث *
  
  T.O.H.A.R.Dعضو المنظمة العربیة للتدریب وتنمیة الموارد البشریة *
  
عضو في اللجنة اإلستشاریة العلمیة لتحكیم أبحاث مجلة بحوث الصادرة عن *

  .S.C.R Londonمركز لندن لإلستشارات والبحوث اإلجتماعیة 
 
  .األردن- أربد -جامعة الیرموك–خبیر في لجنة الترقیة العلمیة لالساتذة *
 
  :والتأطیر لرسائل الماجستیر والدكتوراه المناقشات -
مذكرة نھایة اللیسانس في علم  300التأطیر على مستوى الجامعة أزید من *

  .و الدیموغرافیا على مستوى جامعة البلیدة و الجزائر   االجتماع
 .رسالة ماجستیر تم مناقشھا 80اإلشراف على أكثر من *
  
 .نظام جدید الدولة و دكتوراه  رسالة دكتوراه 85تأطیر أكثر من *
 
رسالة ماستر في علم االجتماع العنف و العقاب  و علم  12تأطیر أكثر من *

 .االجتماع التنظیم 
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المشاركة في أعضاء اللجان لمناقشة رسائل الماجستیر كعضو مناقش أو *
 ".مذكرة 60أزید من " رئیس 

 
رسائل الدكتوراه نظام قدیم و جدید  في  المشاركة في أعضاء اللجان لمناقشة*
 ".رسالة  120أزید من" 

 
  :ت الوطنیةایالملتق

  
في الملتقى " واقع و آفاق علم االجتماع في الجزائر" مداخلة تحت عنوان *

الوطني المنظم من طرف قسم علم االجتماع جامعة الجزائر في 
24/12/1999. 
  
البحث العلمي في فعالیات الملتقى  الجامعة الجزائریة و" مداخلة تحت عنوان *

 .2000جامعة البلیدة ماي " الدولي حول الخطاب العلمي
 
في فعالیات الملتقى " إشكالیة التراث قراءة نقدیة" مداخلة تحت عنوان *

الوطني حول التراث و المفھوم المنظم من طرف قسم األدب العربي جامعة 
 .2001البلیدة سنة 

 
راءة سوسیولوجیة لظاھرة العنف الممارس ضد ق" مداخلة تحت عنوان *

 .2004مخبر التغیر االجتماعي جامعة الجزائر " النساء
 
ندوة من " إسھامات المسلمین في العلوم االجتماعیة " مداخلة تحت عنوان *

 .25/01/2001تنظیم المركز الثقافي االسالمي للبلیدة في 
 
قى الدولي المنظم من طرف الملت" العنف ضد النساء " مداخلة تحت عنوان *

 .2003جامعة بسكرة ماي 
 
من " یولوجیة لظاھرة االنتحار بالجزائرمقاربة سوس" مداخلة تحت عنوان *

 .12/10/2000تنظیم المركز الثقافي االسالمي للبلیدة في 
 
یوم دراسي من تنظیم قسم علم " السیدا و المجتمع" مداخلة تحت عنوان *

 .19/04/2003جامعة البلیدة في  االجتماع و الدیموغرافیا
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سوسیولوجیة المجتمعات " المشاركة في اللجنة العلمیة للملتقى األول حول*

 "الصحراویة 
 
واقع و آفاق علم " المشاركة في فعالیات الملتقى الوطني األول حول  *

المنظم من طرف قسم علم االجتماع و مخبر المسألة التربویة في " االجتماع 
قراءة نقدیة لوضع علم االجتماع " ظل التحدیات الراھنة بمداخلة تحت عنوان

 .2005دیسمبر  07/08بجامعة بسكرة یومي " في الجزائر
 
المشاركة في فعالیات الملتقى المنظم من قبل قسم علم االجتماع و *

 2006أكتوبر  29/30/31الدیموغرافیا بجامعة عمار ثلیجي باألغواط أیام 
 ".الفكر التربوي عند ابن خلدون" بمداخلة عنوانھا 

 
الملتقى " قراءة سوسیولوجیة في التغیر االجتماعي بالمجتمع الجزائري" *

حول التغیر االجتماعي و المجتمع الجزائري المنعقد یومي الوطني األول 
البلیدة، كلیة اآلداب و العلوم  -، جامعة سعد دحلب2007ماي /22/23

 .االجتماعیة ، قسم علم االجتماع و الدیموغرافیا
 
في ندوة تحت عنوان زملة التعب العصبي المنظمة من طرف قسم  المشاركة*
وفونیا بكلیة االداب و العلوم االجتماعیة رطلم النفس و علوم التربیة و االع

داخلة تحت عنوان مب 05/2011/ 18جامعة سعد دحلب البلیدة المنعقدة یوم 
 .المقاربة السوسیولوجیا للتعب العصبي

 
تیجیات التكوین المھني في عالم ااستر المشاركة في فعالیات الملتقى الوطني*

قسم علم االجتماع و  طرفالمنظم من  الشغل المنعقد بجامعة المسیلة
افریل  24و  23الدیموغرافیا بكلیة االداب و العلوم االجتماعیة المنعقد بتاریخ 

 .بمداخلة تحت عنوان واقع و افاق التكوین المھني في الجزائر 2012
 
الرابع حول عنف المدن االسباب   المشاركة في فعالیات الملتقى الوطني*

قسم العلوم االجتماعیة بكلیة العلوم  طرفاالبعاد و الدالالت المنظم من 
سكیكدة و المنعقد  1955اوت  20بجامعة  االجتماعیة و العلوم االنسانیة

بمداخلة تحت عنوان الشباب في الوسط   2012فیفري  29و  28بتاریخ 
 .الحضري بین االندماج االجتماعي و االقصاء



 - 7 - 

 
لب البلیدة جمعیة سعد دحجامعة " التربیة و دورھا في التنمیة في الجزائر"*

 .2012افریل  29/30الجزائریین  جیل صناع الحیاة
 
الثالث تحت عنوان الشباب و العنف   المشاركة في فعالیات الملتقى الوطني*

في المجتمع الجزائري المنعقد بجامعة جیجل و منظم من طرف قسم علم 
ماي  03و  02االجتماع بكلیة االداب و اللغات و العلوم االجتماعیة یومي 

 .بمداخلة تحت عنوان قراءة سوسیونقدیة للنظریات المفسرة للجریمة 2012
 
یوم دراسي تحت عنوان الجریمة و المجتمع المعاصر المنظم  في المشاركة*

من طرف قسم العلوم االجتماعیة بجامعة حسیبة بن بو علي  بالشلف  و 
ریات المفسرة للسلوك بمداخلة تحت عنوان النظ 04/05/2012نعقد بتاریخ مال

 .االجتماعي
 

الملتقى الدراسي حول اسھامات " قراءات في مقاربات التنظیم البیروقراطي"*
في التحلیل السوسیولوجي للمنظمة جامعة سعد دحلب البلیدة  كلیة االداب و 

 . 30/05/2012العلوم االجتماعیة 
 

الوطني االول حول  الملتقى" التربیة البیئیة في المنھاج المدرسي بالجزائر"*
م النفس ة المنظم من طرف مخبر تطبیقات علالتربیة البیئیة و التنمیة المستدام

جوان  27و  26و علوم التربیة من اجل التنمیة في الجزائر جامعة وھران 
2012.  

و المجتمع  المراة العائلة المشاركة في فعالیات الملتقى الوطني األول حول*
لمنعقد في جامعة سعد دحلب البلیدة كلیة االداب و في المجتمع الجزائري  ا

داخلة تحت عنوان مالعلوم االجتماعیة قسم علم االجتماع و الدیموغرفیا  ب
نوفمبر  13/14خصائص و سلوكیات االسرة الجزائریة المتغیرة یومي 

2012. 
 

المراة في المجتمع  المشاركة في فعالیات الملتقى الوطني األول حول*
الجزائري امال للتغییر بناسبة الیوم العالمي للمراة المنظم من طرف مخبر 
فلسفة علوم و تنمیة في الجزائر مخبر االبعاد القیمیة و التحوالت الفكریة و 

   السیاسیة في الجزائر بكلیة العلوم االجتماعیة بجامعة وھران المنعقد یومي 
 .بمداخلة تحت عنوان العنف ضد المراة 2013مارس  04و 03
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بعنوان  الھانات المستقبلیة في الوطني األول المشاركة في فعالیات الملتقى  -

تكوین الكفاءات االعالمییة الجزائریة في ظل انفتاح القطاع السمعي البصري 
المنعقد في جامعة المسیلة كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة من طرف مخبر 

 2013 /06/07المنعقد یومي  لموارد البشریة و تحسین االداء اتخطیط 
رؤیة جدیدة في االعالم / داخلة تحت عنوان شبكات التواصل االجتماعيمب

 .االلكتروني
 

المشاركة في فعالیات الملتقى الدراسي حول القیادة و ادارة الموارد البشریة *
ة  بقسم علم االجتماع و و المنظم من طرف كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعی

داخلة تحت عنوان القیادة و التنظیم مالدیموغرافیا  جامعة سعد دحلب البلیدة ب
 .13/05/2013االداري و ذلك یوم 

 
بعنوان  الجریمة المعاصرة في الوطني األول المشاركة في فعالیات الملتقى *

وم كلیة العل-المجتمع الجزائري و المنظم من طرف قسم علم االجتماع
 2013ماي /25/26/27المنعقد ایام  رف اجامعة الط-االجتماعیة و االنسانیة

  .بمداخلة تحت عنوان قراءة للمقاربات الالمعیاریة في تفسیر الجریمة
  
الظاھرة اإلجرامیة في "المشاركة في الملتقى الوطني األول الموسوم بـ*

طرف مخبر  والمنظم من" المجتمع الجزائري بین الماضي والواقع الراھن
الجریمة واإلنحراف بین الثقافة والتمثالت اإلجتماعیة، كلیة العلوم اإلنسانیة 

قراءة سوسیولوجیة للنظریات المفسرة : واإلجتماعیة بمداخلة تحت عنوان 
  .2015دیسمبر  08/09للجریمة النسائیة والمنعقد یومي 

التدجریس آلیات تطویر وتطبیق استراتجیات "الملتقى الوطني األول حول*
وفق جودة التكوین الجامعي ومتطلبات الشغل في تخصص العلوم االجتماعیة 
المنظمة من طرف جامعة الجلفة كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة قسم العلوم 

أھم االستراتجیات التعلیم "بمداخلة تحت عنوان  08/12/2016االجتماعیة یوم 
  في العالم

وجھة نظر الدوركایمیة جامعة الجلفة كلیة  الوضغیة االجتماعیة للدین من*
العلوم االنسانیة واالجتماعیة قسم العلوم االجتماعیة ، الملتقى الوطني األول 

لفكر العربي المعاصر حول المقاربة السسیولوجیة عند دور كایم وأثرھا في ا
   .2017مارس 06یوم 
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  :لملتقیات الدولیةا
  

البیئة المدرسیة و إشكالیة تنامي السلوك " المشاركة بمداخلة تحت عنوان*
العنف و " ي الثاني حولالملتقى الدول" العنیف عند كل من المعلم و المتعلم

 .بجامعة محمد خیضر بسكرة 2007أفریل  17/18المنعقد یومي  " المجتمع
  

" النخبة و اإلغتراب حالة علماء االجتماع الجزائریین " مداخلة تحت عنوان *
الملتقى الدولي لجامعة الربیع المنظم من طرف جامعة البلیدة و جامعة فعالیات 
 .8باریس 

 
المشاركة في الملتقى الدولي االول تحت عنوان االصالح التربوي في *

الجزائر نحوى رؤیة تقویمیة المنظم من طرف مخبر المسالة التربویة في 
ة و االنسانیة بجامعة الجزائر في ظل التحدیات الراھنة بكلیة العلوم االجتماعی

بمداخلة تحت  2011ماي  10و  09خ ینعقد بتارممحمد خیضر ببسكرة و ال
مقاربة التدریس ( عنوان موقف المعلم من اصالح المنظومة التربویة

 ).بالكفاءات
 

المشاركة في الملتقى الدولي االول تحت عنوان النشاط البدني و الریاضي *
قسم التربیة الریاضیة بالتعاون مع  طرفلدى الطفل و المراھق المنظم من 

مخبر المسالة التربویة في الجزائر بكلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة بجامعة 
داخلة تحت مب 2012افریل  26و  25محمد خیضر بسكرة  و المنعقد یومي 

 .عنوان الریاضة بین الذوق و الحتمیة القھریة
 

البرامج السكنیة المقترحة من طرف  اسباب ازمة السكن في الجزائر و اھم" *
الملتقى الدولي جامعة المدیة كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة " الدولة

  .2012ماي  23/24وعلوم التسییر 
  
المشاركة في الندوة  الدولیة االولى بین جامعة تبسة الجزائریة و جامعة قفصة *

 11-10ت الجامعیة المنعقدة بتاریخ التونسیة حول االدماج المھني لحملة الشھادا
الفعل المقاوالتي لدى خریجي التعلیم "بمداخلة تحت عنوان  2012اكتوبر 

  ".العالي
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تسییر الموارد البشریة في ظل بالمشاركة في الملتقى الدولي االول الخاص *
بمداخلة  2012اكتوبر  16و15ادارة المعرفة المنعقد بجامعة الطارف یومي 

  ".االتجاھات المعاصرة في بیئة ادارة الموارد البشریة"تحت عنوان 
  
المشاركة في الملتقى الدولي االول حول النظام التربوي و التنمیة االجتماعیة  *

" في الجزائر المنعقد بجامعة تبسة بقسم العلوم االجتماعیة بمداخلة تحت عنوان
سوق العمل  تنویع التعلیم الثانوي في الجزائر و ربط مساراتھ باحتیاجات

  ".المتغیرة
السادس حول شبكات التواصل االجتماعي و المشاركة في الملتقى الدولي  *

التغیر االجتماعي  المنعقد بجامعة محمد خیضر كلیة العلوم االنسانیة االجتماعیة 
دیسمبر  09/10بالتنسیق مع مخبر التغیر االجتماعي و العالقات العامة یومي 

 تواصل االجتماعي في صقل سلوكیات دور شبكة ال بمداخلة تحت عنوان 2012
  .و ممارسات االفراد في المجتمع 

  
الثاني حول ظاھرة المعاناة في العمل بین التناول  المشاركة في الملتقى الدولي *

 15السیكولوجي و السوسیولوجي المنعقد بجامعة قاصدي مرباح بورقلة یومي 
مل بین االندماج المھني و االغتراب بمداخلة تحت عنوان العا 2013جانفي  16/

  .في العمل
  
ماعي المنعقد التلفزیون و التغییر االجت المشاركة في الملتقى الدولي االول حول *

بمداخلة تحت  2013افریل /29/30فارس بالمدیة یومي  بجامعة الدكتور یحي
  .عنوان التلفزیون و اشكالیة العنف و الجریمة

 
المنعقد بجامعة  الموسوم المجتمع و العنف الدولي االولالمشاركة في الملتقى * 

ماي  06/07اكلي محند اولحاج بالبویرة كلیة العلوم االجتماعیة و االنسانیة یومي 
  .بمداخلة تحت عنوان القراءة في مقاربات نظریة للعنف و المراة 2013

  
االجتماعیة المجتمع و االزمات ''الموسوم  المشاركة في الملتقى الدولي االول *

المعاصرة بقسم العلوم االجتماعیة شعبة علم االجتماع بجامعة حسیبة بن بو علي 
الشباب '' بمداخلة تحت عنوان 2013نوفمبر  27و  26بالشلف و المنعقد یومي 

  .''المعاصر و ازدواجیة الھویة في المجتمع
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المؤسسة بین الخدمة *المشاركة في فعالیات الملتقى الدولي االول الموسوم ب*
–المنعقد بكلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة * العمومیة وإدارة الموارد البشریة 

والمنظم من طرف مخبر التنمیة التنظیمیة وإدارة الموارد البشریة  2جامعة البلیدة
المنعقد  -دمة العمومیة في المؤسسةضمان جودة الخ–بمداخلة تحت عنوان 

 . 2بجامعة البلیدة 2015نوفمبر  18و17بتاریخ 
الموروث الثقافي ودوره في خدمة :"المشاركة في الملتقى الدولي األول حول*

بجامعة غردایة،مخبر التراث  2016نوفمبر  09-08المجتمع والتنمیة المنعقد یوم 
الموروث الثقافي "خلة تحت عنوان الثقافي واللغوي بالجنوب الجزائري، بمدا

 "ودوره في خدمة المجتمع والتنمیة وطنیا
  
  :مقاالت منشورة في مجالت وطنیة  
   

مجلة المشكاة ، المركز الثقافي " اسھامات المسلمین في العلوم االجتماعیة" *
 .2004اإلسالمي فرع البلیدة، جوان 

  
بالجزائر حالة معھد علم لمحة تاریخیة عن الممارسة السوسیولوجیة *

االجتماع بالعاصمة ، مجلة البحوث السوسیولوجیة الدفاتر الجزائریة لعلم 
 .2000، السنة 01االجتماع، العدد 

 
مجلة " إسھامات المسلمین في العلوم االجتماعیة عامة و علم االجتماع خاصة*

، السنة 02د الدراسات اإلنسانیة ، كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة ، العد
2002. 

 
المجلة الجزائریة " مسیرة علم االجتماع في الجزائر من النشأة إلى النكبة" *

  .2005للدراسات السوسیولوجیة ، جامعة جیجل ، العدد التجریبي جوان 
 
التراث و كیفیة االستعانة بھ من أجل بناء سوسیولوجیة مغاربیة ، مجلة " *

تصدر عن قسم علم االجتماع و العلوم االجتماعیة ، مجلة سداسیة 
الدیموغرافیا، كلیة الحقوق و العلوم االجتماعیة، األغواط ، العدد األول، السنة 

 .2006/2007الدراسیة 
دفاتر المخبر المسألة التربویة " قراءة نقدیة ألزمة التعلیم العالي بالجزائر" *

رة، كلیة بسك –في الجزائر في ظل التحدیات الراھنة ، جامعة محمد خیضر 
 .2006اآلداب و العلوم االجتماعیة، العدد الثاني ، سبتمبر 
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مجلة اآلداب و العلوم " دراسة سوسیولوجیة حول اإلغتراب  * 

مجلة دوریة علمیة تصدر عن كلیة _ البلیدة_ االجتماعیة،جامعة سعد دحلب
  .2008اآلداب و العلوم الجتماعیة، العدد األول، سبتمبر 

  
اعي عند الراغب االصفھاني مجلة تطویر العلوم االجتماعیة مجلة الفكر االجتم* 

دوریة محكمة تصدر عن مخبر استراتیجیات الوقایة و مكافحة المخدرات في 
  .2012العدد الخامس جوان .الجزائر 

  
اسھامات ابن المقفع في الفكر السیاسي االسالمي مجلة االداب و العلوم *

در عن كلیة االداب و العلوم االجتماعیة االجتماعیة مجلة دوریة محكمة تص
  .2012السنة  09لجامعة سعد دحلب البلیدة العدد 

  
منشورات دار أسریم جامعة أكلي محند ولحاج، كلیة العلوم اإلنسانیة *

عدد خاص حول أعمال الملتقى  -البویرة- 2014، ماي05-04واإلجتماعیة، العدد
راءة نقدیة لفعل المقاولة عند المرأة الوطني األول تحت عنوان المرأة والعمل، ق

  . الجزائریة
  
الفكر التربوي عند إبن سحنون، مجلة األداب والعلوم اإلجتماعیة مجلة دوریة *

 2015/ 12علمیة محكمة تصدر عن كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة العدد
 .لونیسي علي 2جامعة البلیدة

  
المجلة الجزائریة للطفولة والتربیة،  "ظاھرة المقروئیة في المجتمع الجزائري *"

مجلة علمیة دوریة محكمة تصدر عن مخبر الطفولة والتربیة ماقبل التمدرس 
  .2، جامعة البلیدة2015، سبتمبر 08العدد

  
  
  :مقاالت منشورة في مجالت دولیة 
   
مجلة التربیة، مجلة علمیة محكمة للبحوث " مسیرة علم االجتماع بالجزائر"  *

التربویة    و النفسیة و االجتماعیة، كلیة التربیة، جامعة األزھر، مصر، العدد 
 .2005، دیسمبر 128
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النخبة الفرنسیة وموقفھا من اإلیدیولوجیا والكولونیالیة حالة ألكسیس دي *
ندن لإلستشارات والبحوث في الشارقة العدد التاسع توكفیل،مجلة بحوث مركز ل

  2016اإلمارات العربیة المتحدة ماي 
قراءة في التنشئة االجتماعیة والسلطویة والتسلطیة في الوطان العربیة، مجلة *

بحوث،مركز لندن لإلستشارات والبحوث في الشارقة العدد الرابع عشر، 
  2017اإلمارات العربیة المتحدة ینایر 

كز جیل البحث العلمي، مجلة جیل العلوم االنسانیة واالجتماعیة علمیة دولیة مر*
دور "طرابلس، لبنان، مقال تحت عنوان 2016مایو 20محكمة،العام الثالث العدد

  "مناھج التربیة المدنیة بمرحلة التعلیم االبتدائي في التربیة على المواطنة
لكتاب الدولي لمجلة دراسات ا"الطفولة في الوطن العربي ومعیقات المواطنة*

وأبحاث، مجموعة أعمال الملتقى الدولي المنعقد بجامعة مؤتة بالمملكة الھاشمیة 
  األردنیة، عدد خاص من مجلة دراسات وأبحاث

اسھامات ابن المقفع في الفكر السیاسي االسالمي، مقال مقدم للملتقى الدولي *
مع مركز لندن لإلستشارات الرابع للبحث العلمي،مركز االحتواء االجتماعي 

عدد -2015والبحوث في الشارقة، مكتبة البطابطین للنشر العربي دولة الكویت 
   . خاص

  
  :المقاالت في الصحف*
  

جریدة األیام الجزائریة ، العدد " و الطریق إلى اللعنة.... فقدان العذریة " *
 .10/01/2003إلى  04/01/2003، من 22
  
، من 24جریدة األیام الجزائریة ، العدد " قراءة في لباس المرأة " *

 .31/01/2006إلى  18/01/2003
 
، من 25جریدة األیام الجزائریة ، العدد " وقفة مع الكتابات الحائطیة" *

  .31/01/2003إلى 2003/    25/01
 
جریدة " من یقف وراء إغراق الجامعة في مستنقع الفساد و االضطرابات" *

 .22/03/2003إلى  15/03/2003األیام الجزائریة ، من 
 
جریدة األیام الجزائریة ، " ظاھرة استغالل األطفال في المجتمع الجزائري" *

 .28/03/2003إلى  22/03/2003، من 30العدد ، 
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جریدة األیام الجزائریة ، العدد " صورة المرأة من خالل األمثال الشعبیة " *

 .28/02/2003إلى  22/02/2003، من 28
 
، من 23جریدة األیام الجزائریة ، العدد " الزوایا بین الرفض و االنبعاث " *

 .17/01/2003إلى  11/01/2003
 
، من 12جریدة األیام الجزائریة ، العدد " المرأة و جحیم العنف" *

 .12/05/2002إلى  05/10/2002
 
، من 40جریدة حوادث الخبر ، العدد " لماذا ینتحر الجزائریون" *

 .09/05/2004إلى  26/04/2004
 
جریدة األیام الجزائریة ، من " الوجھ اآلخر لبؤس القیم عندنا... السرقة " *

 .21/02/2003إلى  15/02/2003
  

  :المنشورة الكتب
دار اإلمام مالك للنشر و " صفحات مشرقة من الفكر التربوي عند المسلمین" *

  .2004التوزیع، الجزائر، 
  
دار اإلمام مالك للنشر " من النشأة إلى یومنا ھذا علم االجتماع في الجزائر" *

 .2004والتوزیع، الجزائر، 
 
قاموس االساطیر الجزائریة عمل مشترك المركز الوطني للبحث في *

 2005وھران   crascاالتروبولوجیا االجتماعیة و الثقافیة منشورات 
 

دار بن مرابط للنشر الجزائر  مدخل لعلم االجتماع الجریمة واالنحراف*
2006  

 
عمل مشترك مع االستاذ الدكتور رتیمي الفضیل   المبسط في علم االجتماع*

 2008دار بن مرابط للنشر الجزائر
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دار بن مرابط للنشر  منھجیة العلوم االجتماعیة والبحث االجتماعي*
  2009الجزائر

 
 .2011لجزائر دار بن مرابط للنشر ا مدخل الى سوسیولوجیة العنف*

 
عمل ( فھم التجربة الصوفیة االسالمیة.فینومنولوجیا التصوف االسالمي *

 .2013دار الكتاب الحدیث القاھرة )  مشترك
 

  :اعادة نشر الكتب التالیة
 

دار الكتاب الحدیث القاھرة  منھجیة العلوم االجتماعیة والبحث االجتماعي*
2013. 

 
 .2013الكتاب الحدیث القاھرة دار  مدخل الى سوسیولوجیة العنف*

 
 
 
  

  
الفروع والمداخل النظریة ، دار الكتاب الحدیث، القاھرة : األنثروبولوجیا*

 .2016مصر
  
دار الكتاب  مدخل الھم النظریات المفسرة لجرائم النساء:  المراة و الجریمة*

  . 2017الحدیث، القاھرة
 

  
 اعمال تحت الطبع *

  .قراءة في االدیولوجیا الكولونیالیة. الكولونیالیةالجزائر من خالل الكتابات 
 
 دراسة سوسیوثقافیة_ حفریات في مسیرة المرأة العربیة *
 

  معجم االولیاء و الكرامات بالجزائر*
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  ة الجزائریةأمرالسوسیولوجیة *
  
  

ھذا  باالظافة الى العدید من النشاطات العلمیة االخرى في میادین الفكر و قضایا 
  .خیال و التنشئة االجتماعیةماالنحراف و اشكالیات ال الجریمة و

  
  
  

 



  علي مقداد: االسم و اللقب 

  "أ " أستاذ محاضر: المھنة 

  علم االجتماع الثقافي: التخصص 

  

  ملخص السیرة الذاتیة و العلمیة

  
بمناصر والیة تیبازة ، متحصل على شھادة  1977جانفي  08مقداد علي من موالید      

و متحصل على شھادة الدكتوراه من  2015سنة  "2 "التأھیل الجامعي من جامعة الجزائر

 "أ " أعمل حالیا أستاذا محاضرا .  2012الجامعة نفسھا ، في علم االجتماع الثقافي ، سنة 

  .بجامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف بقسم علم االجتماع 

على الطلبة إلعداد مذكرات التخرج لنیل شھادات الماستر و اللیسانس في  أشرفتو قد     

لم اإلجتماع العام و في علم االجتماع التربوي و علم اجتماع الجریمة واالنحراف و علم ع

  .اجتماع الخدمة االجتماعیة

       كما شاركت في لجان مناقشة  مذكرات التخرج في الماستر و اللیسانس و الدكتوراه    

  .و لجان التأھیل الجامعي 

     متدخال ،أو  منظمافي أیام دراسیة بصفتي  و قد شاركت في ملتقیات دولیة ووطنیة و    

) إسھام الجامعة في التنمیة االجتماعیة و االقتصادیة( مداخلة بعنوان  ؛و من بین المداخالت 

 االجتماعیةانفتاح المدارس العلیا لألساتذة على المؤسسات ( في الملتقى الدولي الرابع حول 

  .ببوزریعة  لألساتذةبالمدرسة العلیا  2017أفریل  27 – 26المنعقد یومي )  االقتصادیةو 

، في مجلة ) معوقات البحث العلمي الجامعي في الجزائر ( كما نشرت مقاال بعنوان    

  . 2018سنة  11الحكمة للدراسات الفلسفیة ، عدد 

    


