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  احمد درديش لألستاذالسيرة الذاتية المفصلة 

  التعليم العاليستاذ أ

  2البليدةلونيسي علي، جامعة 

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم العلوم االجتماعية 

  المعلومات الشخصية -1

 درديش: اللقب ♦

 احمد: االسم ♦

 .الميزان، والية تيزي وزوبتازروت، بلدية ذراع  1965جانفي  22: تاريخ ومكان الميالد ♦

 .جزائرية: الجنسية ♦

 05 57 67 12 71 :الهاتف ♦

قسم العلوم االجتماعية والديموغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،       : العنوان األكاديمي ♦

 2جامعة البليدة

أوالد ،  09، رقم الباب 03Aمسكن، المزرعة التجريبية، عمارة رقم  150حي : العنوان الشخصي ♦

 .يعيش، البليدة

 DEMDERDICHE@yahoo.com: البريد اإلليكتروني ♦

  الشهادات العلمية -2

 .من الثانوية المختلطة بذراع الميزان) 1986(شهادة البكالوريا في شعبة العلوم  ♦

 .وزومن جامعة تيزي ) 1990(شهادة ليسانس في العلوم المالية  ♦

 .من جامعة سعد دحلب بالبليدة) 1996(شهادة ماجيستير في الديموغرافيا  ♦

 . من جامعة سعد دحلب بالبليدة) 2011(شهادة دكتوراه في علم االجتماع، تخصص ديموغرافيا  ♦

  .2من جامعة الجزائر ) 2013(شهادة التأهيل الجامعي في علم االجتماع، تخصص ديموغرافيا  ♦

  الخبرة المهنية -3

- 1990أستاذ مؤقت في مادة الرياضيات في ثانوية تيزي غنيف بوالية تيزي وزو في السنة الدراسية  ♦

1991. 
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 .إلى يومنا هذا 1998أستاذ دائم بجامعة البليدة، قسم العلوم االجتماعية والديموغرافيا من سنة  ♦

 .2018ابتداء من جويلية  2بجامعة البليدةأستاذ التعليم العالي  ♦

  التكوينيةالشهادات  -4

 1994 سنة باريس جامعة في المدى قصير تكوين ♦

 مارس 21- 17 الفترة خالل بالبليدة دحلب سعد جامعة في الكيفية المقاربة حول المدى قصير تكوين ♦

2009. 

شهادة تكوين في برنامج استراتيجيات التدريب االحترافي من المنظمة العربية للتدريب واالستشارات  ♦

 .2015نوفمبر  19ية في وتنمية الموارد البشر

  المسار البيداغوجي -5

 التدريس بالجامعة -5-1

ا���� ا������� �� ا��ا�
: ���ان أ��و� ا��آ	�را�*   

 ا������	��* ���� ا������ �� ا��ا�
: ���ان ر�أ*
 ا%(�)ام و%��  $#" ا��!  �  

  د والماستير.م.المقاييس المدرسة في مسار ليسانس ل

  د .م.المقاييس المدرسة في مسار ليسانس ل

جمع المعطيات الديموغرافية، ليسانس، محاضرات وأعمال موجهة سنة ثانية تخصص مصادر  - 1

  ؛2018 - 2011د، خالل الفترة .م.ديموغرافيا، نظام ل

الفترة د، خالل .م.مدخل إلى الديموغرافيا، ليسانس، أعمال موجهة سنة أولى جذع مشترك، نظام ل - 2

  ؛2019- 2016

  :إحصاء تطبيقي - 3

د، خالل السنة الجامعية .م.ليسانس، محاضرات وأعمال موجهة سنة ثالثة تخصص ديموغرافيا، نظام ل - 

  ؛2013 - 2012

  ؛2018 - 2016د، خالل الفترة .م.ليسانس، محاضرات وأعمال موجهة سنة أولى جذع مشترك، نظام ل - 

د، خالل الفترة .م.أعمال موجهة سنة أولى جذع مشترك، نظام لإحصاء وصفي، ليسانس، محاضرات و - 4

  ؛2020-  2016

د، .م.التحليل الكمي للهجرة، ليسانس، محاضرات وأعمال موجهة سنة ثالثة تخصص ديموغرافيا، نظام ل - 5

  ؛2017/2020خالل السنة الجامعية 
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سنة ثالثة تخصص ديموغرافيا، التشيخ والعالقات بين األجيال، ليسانس، محاضرات وأعمال موجهة  - 6

  .2019/2020، 2017/2018د، خالل السنة الجامعية .م.نظام ل

ليسانس، محاضرات وأعمال موجهة سنة ثالثة تخصص ديموغرافيا، نظام مكمل اإلحصاء الرياضي،  - 7

  .2019/2020د، خالل السنة الجامعية .م.ل

  المقاييس المدرسة في مسار الماستير

 - 2016د، خالل الفترة .م.ماستير، تخصص ديموغرافيا، نظام ل: طيات الديموغرافيةجمع المعمصادر  - 1

  ؛2018

  ؛2013-2012د، خالل الفترة .م.إحصاء تطبيقي، ماستير، تخصص ديموغرافيا، نظام ل - 2

  ؛2018 – 2016د، خالل الفترة .م.رياضيات، ماستير، تخصص ديموغرافيا، نظام ل - 3

د، خالل السنة الجامعية .م.ماستير، تخصص إعالم واتصال، نظام لتحليل وعرض البيانات،  - 4

2015/2016  

د، خالل السنة الجامعية .م.الدوال العددية والجبر الخطي، ماستير، تخصص ديموغرافيا، نظام ل - 5

2017/2018.  

، 2018- 2017د، خالل الفترة .م.ماستير، تخصص ديموغرافيا، نظام لالصحة اإلنجابية،  - 6

2019/2020.  

  المقاييس المدرسة في مسار الماجستير والدكتوراه

  المقاييس المدرسة في مسار الماجستير 

  ؛2014 - 2011جمع المعطيات الديموغرافية، ماجستير، تخصص ديموغرافيا، خالل الفترة مصادر  - 1

  ؛2013- 2012إحصاء تطبيقي، ماجستير، تخصص تنظيم وعمل، خالل الفترة  - 2

  .2015- 2014ستير، تخصص جريمة، خالل الفترة إحصاء وصفي، ماج - 3

  المقاييس المدرسة في مسار الدكتوراه

د، خالل الفترة .م.جمع المعطيات الديموغرافية، دكتوراه، تخصص التنمية والسكان، نظام لمصادر  - 1

  ؛2017-  2015

  .2016-  2014د، خالل الفترة .م.إحصاء تطبيقي، دكتوراه، تخصص جريمة، نظام ل - 2

  :ملتقى التدريب - 3

  ؛2015/2016دكتوراه، تخصص التنمية والسكان، خالل السنة الدراسية  -     

  .2016/2017د، خالل السنة الدراسية .م.دكتوراه، تخصص جريمة، نظام ل -     
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  ؛2019/2020، 2017/2018أعمال منزلية، دكتوراه، تخصص التنمية والسكان، خالل السنة الدراسية  - 4

  .2018/2019خالل السنة الدراسية جمع وتحليل البيانات، كل تخصصات علم االجتماع،  - 5

  تأطير ومناقشة أطروحة الدكتوراه ومذكرات الماجستير والماستر - 2- 5

  تأطير ومناقشة أطروحة الدكتوراه -5-2-1

لحاالت في  ميدانيةدراسة –العنف الرمزي ضد المرأة المطلقة في المجتمع الجزائري : بوصبيعات حياة -

 السنة الجامعية ،وباتالعقاجتماع العنف وعلم تخصص علم  -بعض األسر واليتي الجزائر وجيجل

  .2، جامعة البليدة 2016/2017

  مذكرات الماجستيرتأطير ومناقشة  -5-2-2

دراسة إحصائية  –العوامل السوسيوديموغرافية المؤثرة في حوادث المرور  : بلعيدي محمد أمين - 1

، 2014/2015 السنة الجامعية ، تخصص ديموغرافيا،2012لمعطيات حوادث المرور في الجزائر لسنة 

  .2جامعة البليدة 

- 1980دراسة تحليلية قياسية في الجزائر خالل الفترة : الخصوبة والنمو االقتصادي: حطاب مهدي - 2

  .2، جامعة البليدة 2014/2015 السنة الجامعية ، تخصص ديموغرافيا،2012

دراسة تحليلية باستعمال تحليل المعطيات لسنتي : واقع الصحة العمومية في الجزائر: بركاني امينة - 3

  .2، جامعة البليدة 2015/2016 السنة الجامعية ، تخصص ديموغرافيا،2010- 2005

، تخصص 2014دراسة وصفية وتحليلية لسنة : واقع حوادث المرور في الجزائر: بوجالل صونية - 4

  .2، جامعة البليدة 2015/2016 السنة الجامعية افيا،ديموغر

لتحول الديمغرافي وآثاره االقتصادية واالجتماعية في الجزائر دراسة إحصائية تحليلية ا: زعموم صبرين - 5

  .2، جامعة البليدة2016/2017 السنة الجامعية ، تخصص ديموغرافيا،2012- 1970في الفترة 

  الماسترمذكرات تأطير ومناقشة  -5-2-3

 العنف ضد المرأة في البيت، تخصص علم اجتماع العنف وعلم العقاب،: مولبات أسماء، دحماني رزيقة - 1

  .2، جامعة البليدة 2011/2012 السنة الجامعية

دراسة ميدانية بملبنة عريب، عين "عالقة التسويق باإلشهار وتأثيره على سلوك المستهلك : تاحي آسيا - 2

  .2، جامعة البليدة2012/2013 السنة الجامعيةلوجيا االتصال والعالقات العامة، الدفلة، تخصص سوسيو

 السنة الجامعية بن طيبة صفية، الرقابة وتأثيرها على األداء الوظيفي، تخصص عالقات عامت واتصال، - 3

  .2، جامعة البليدة 2012/2013
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حضيرية في تهيئة الطفل لالندماج مع دور المرحلة الت: بن عائشة معطي عتيقة، عثمان فاطمة الزهراء - 3

  .2جامعة البليدة ، 2014/2015 السنة الجامعية ،المدرسة، تخصص علم االجتماع التربوي

تأثير سياسة التوظيف داخل المؤسسة على فعالية التنظيم، تخصص علم االجتماع التنظيم : بن نونة إيمان - 4

  .2جامعة البليدة  ،2014/2015 السنة الجامعية والعمل،

الجماهير العدوانية وعالقتها بالعنف داخل مالعب كرة القدم، تخصص علم اجتماع العنف : حمينة سفيان - 5

  .2، جامعة البليدة 2014/2015 السنة الجامعية وعلم العقاب،

االجتماع  ضغط البرامج التعليمية وتأثيرها على أداء معلمي التعليم االبتدائي، تخصص علم: هندي سالمة - 

  .2جامعة البليدة  ،2014/2015 السنة الجامعية التربوي،

الخدمة االجتماعية في مؤسسات إعادة التربية ودورها في تربية : بن قرماز معمر، العكروت محمد - 6

  .2جامعة البليدة  ،2015/2016 السنة الجامعية األحداث الجانحين، تخصص السياسة االجتماعية،

 اعة الرفاق وعالقتها بانحراف األحداث، تخصص علم اجتماع العنف وعلم العقاب،جم: بودالي فيصل - 7

  .2جامعة البليدة  ،2015/2016 السنة الجامعية

 السنة الجامعية الرعاية الصحية للمرأة الحامل، تخصص علوم سكانية،: محمد بوزيان لويزة - 8

  .2، جامعة البليدة 2016/2017

 كلية الماستير، شهادة لنيل مذكرة الجزائر، في والمكان الزمان حسب الخصوبة تباينات أمينة، كرفاح بن -9

  .2018 جوان، ،2البليدة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم

 كلية ،عن بعد  الماستير شهادة لنيل مذكرة، نمط القيادة وعالقته باألداء الوظيفي ، حتوت أعمر - - 10

  .2018/2019، السنة الجامعية 2البليدة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم

 اإلنسانية العلوم كلية الماستير، شهادة لنيل مذكرة، واقع الصحة المدرسية في الجزائربوتومي رميساء،  -11

  .2البليدة واالجتماعية،

  عضوية مناقشة األطروحات والمذكرات -3- 5

  عضوية مناقشة أطروحات الدكتوراه - 3-1- 5

دراسة ميدانية بمؤسسة بوفال - الرمزية للتحرش الجنسي على النساء العامالتبن مزيان حنان، األبعاد  - 

جامعة  ،2015/2016 السنة الجامعية تخصص سوسيولوجيا العنف وعلم العقاب،- بالبرواقية بوالية المدية

  .2البليدة

 علميحياوي فاطمة، اتجاهات الشباب نحو الزواج، دراسة ميدانية على عينة من الشباب، تخصص  - 

  .1، جامعة الجزائر2017/2018، السنة الجامعية االجتماع الديموغرافي
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قريش إلياس، دور المؤسسات التربوية ووحدات الكشف الصحي والمتابعة في توفير بيئة صحية للتلميذ في  - 

 السنة الجامعيةالجزائر، دراسة ميدانية بالمدارس االبتدائية في والية سكيكدة، تخصص ديموغرافيا، 

  .2جامعة البليدة ،2018/2019

  عضوية مناقشة التأهيل الجامعي - 3-2- 5

، جامعة "أ"مصلي رضوان، بيان المؤهالت والخبرة العلمية لنيل التأهيل الجامعي رتبة أستاذ محاضر  - 1

  . 2014/2015 السنة الجامعية ،2البليدة 

، جامعة "أ"الجامعي رتبة أستاذ محاضر معزازي يونس، بيان المؤهالت والخبرة العلمية لنيل التأهيل  - 2

  ؛2014/2015 السنة الجامعية ،2البليدة 

، جامعة "أ"عبد العزيز ديلمي، بيان المؤهالت والخبرة العلمية لنيل التأهيل الجامعي رتبة أستاذ محاضر  - 3

  ؛2015/2016 السنة الجامعية ،2البليدة 

،  جامعة "أ"ية لنيل التأهيل الجامعي رتبة أستاذ محاضر بوتفنوشنت حياة، بيان المؤهالت والخبرة العلم - 4

  ؛2016/2017، 2البليدة 

،  جامعة "أ"بيان المؤهالت والخبرة العلمية لنيل التأهيل الجامعي رتبة أستاذ محاضر قند عبد الهاني،  - 5

  ؛2016/2017، 2البليدة 

، جامعة حسيبة "أ"امعي رتبة أستاذ محاضر زيوش سعيد، بيان المؤهالت والخبرة العلمية لنيل التأهيل الج - 6

  .2017/2018 السنة الجامعية بن بوعلي بالشلف،

،  جامعة "أ"قاسم سمية، بيان المؤهالت والخبرة العلمية لنيل التأهيل الجامعي رتبة أستاذ محاضر  - 7

  .2017/2018، 2البليدة

،  جامعة "أ"الجامعي رتبة أستاذ محاضر  بيان المؤهالت والخبرة العلمية لنيل التأهيلسبخاوي خديجة،  - 8

  .2018/2019، 2البليدة

  عضوية مناقشة أطروحات الماجستير - 3-3- 5

 السنة الجامعية مفاهيم ومؤشرات القياس، نخصص ديموغرافيا،: خالدي عبد الكامل، قياس التنمية - 1

  .2، جامعة البليدة 2011/2012
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، 2002حالة المسح الجزائري لصحة األسرة : االستجابة في المسوحعرابة عبد الرحمان، معالجة عدم  - 2

  .2جامعة البليدة  ،2013/2014 السنة الجامعية تخصص ديموغرافيا،

ونوقي عبد القادر، دور األستاذ الجامعي في تفعيل الدافعية للتعلم لدى الطلبة في الجامعة الجزائرية،  - 3

  .2جامعة البليدة  ،2013/2014 عيةالسنة الجام تخصص علم االجتماع التربوي،

فور خديجة، دراسة تحليلية للحالة الصحية للمسنين في الجزائر حسب معطيات المسح الجزائري لألسرة  - 4

  .2جامعة البليدة  ،2013/2014 السنة الجامعية ، تخصص ديموغرافيا،2002

دراسة ميدانية بوالية سطيف  -حليغوالم جما الدين، المؤسسات المصغرة ودورها في تنمية المجتمع الم - 5

جامعة  ،2013/2014 السنة الجامعية ، تخصص علم االجتماع التنظيم والعمل،)بعض المؤسسات نموذجا(

  .2البليدة 

السنة ، تخصص ديموغرافيا، 2006مفتاح قياش، عدم االستجابة في المسح العنقودي متعدد المؤشرات  - 6

  .2جامعة البليدة  ،2013/2014 الجامعية

دراسة تحليلية بناء على معطيات المسح العنقودي متعدد  - لقبج حمزة، واقع اإلعاقة في الجزائر - 7

  .2جامعة البليدة ، 2013/2014 السنة الجامعية، نخصص ديموغرافيا، 2006المؤشرات 

دراسة تطبيقية –الجزائر  علي جباري، أثر المتغيرات الديموغرافية واالقتصادية على ظاهرة البطالة في - 8

  .2جامعة البليدة ،2013/2014 السنة الجامعية ، تخصص ديموغرافيا،2012- 1980خالل الفترة 

دراسة ميدانية لفئة المسنين بوالية باتنة، تخصص  –قمرة اسماعيل، الشيخوخة وعالقتها بالعمل والتقاعد  - 9

  .2 جامعة البليدة ،2014/2015 السنة الجامعية ديموغرافيا،

عرفات ريمي، دراسة تحليلية لمدى استيعاب برامج الضمان االجتماعي ومعاشات التقاعد لكبار السن  -10

، 2014/2015 السنة الجامعية ، تخصص ديموغرافيا،)2002الملف الخاص بالمسنين مسح (في الجزائر

  .2جامعة البليدة 

معطيات المسح العنقودي متعدد المؤشرات سماتي كاهنة، واقع عمال األطفال في الجزائر بناء على  -11

  .2جامعة البليدة ، 2015/2016 السنة الجامعية ، تخصص ديموغرافيا،2006

دراسة تحليلية لكل المؤسسات  –سعدي حكيم، مؤشرات الصحة المدرسية في ظل التباين الجغرافي  -12

  .2جامعة البليدة ،2015/2016 الجامعية السنة التعليمية بوالية المدية، تخصص تنمية وسكان،
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سالم الياس، أثر النمو االقتصادي واالستقرار المالي على ظاهرة الفقر في الجزائر، تخصص تنمية  -13

  .2جامعة البليدة ، 2015/2016 السنة الجامعية وسكان،

وديموغرافيا، محمودي عمر، دراسة إحصائية لبعض خصائص المتفوقين دراسيا في الجزائر اجتماعيا  -14

 السنة الجامعية بناء على معطيات مسح مس طلبة ثانوية الرياضيات بالقبة، الجزائر، تخصص ديموغرافيا،

  .2، جامعة البليدة 2015/2016

 –فوضيل عويدات عبد الحق، الخصوبة وعالقتها بالمتغيرات االقتصادية واالجتماعية في الجزائر -15

  .2، جامعة البليدة2016/2017 السنة الجامعيةتخصص ديموغرافيا،  ،2012- 1970دراسة تحليلية للفترة 

محمد مالحي، الفوارق في قطاع التربية في الجزائر، مقاربة باستخدام القياس االقتصادي المكاني،  - 16

  .2، جامعة البليدة 2016/2017تخصص ديموغرافيا، السنة الجامعية 

  عضوية مناقشة أطروحات الماستر - 3-4- 5

سارة، الثقافة التنظيمية ومكانة المرأة العاملة داخل المؤسسة الجزائرية، تخصص علم اجتماع  بناي - 

  .2، جامعة البليدة2012/2013التنظيم، السنة الجامعية 

تخصص  - قصاص ياسمين، قريش عبد القادر، أثر التحكيم في ظاهرة العنف في مالعب كرة القدم - 

  .2جامعة البليدة ، 2012/2013العامة، سوسيولوجيا االتصال والعالقات 

دراسة ميدانية بثانوية  -محادني الحاج، جماعة الرفاق وعالقتها بالعنف بين تالميذ المرحلة الثانوية،  - 

، 2012/2013 السنة الجامعية األمل بزدين والية عين الدفلى، تخصص سوسيولوجيا العنف وعلم العقاب،

 .2جامعة البليدة 

أسباب عنف التالميذ ضد بعضهم البعض في المؤسسات التعليمية، تخصص علم اجتماع  فاطمة واضحة، - 

  .2، جامعة البليدة2012/2013العنف وعلم العقاب، السنة الجامعية 

دراسة بعض الحاالت من جرائم القتل  –جريمة القتل نموذجا : حدان عائشة، العنف األسري بين الزوجين - 

  .2، جامعة البليدة 2012/2013 السنة الجامعية بين األزواج،

دراسة ميدانية بمركز  –شبيلي مهدية، نوح عائشة، دور مراكز إعادة التربية في إدماج األحداث الجانحين  - 

 ،2013/ 2012السنة الجامعيةتخصص علم الجريمة واالنحراف،  - إعادة التربية للبنات ببن عاشور البليدة

  .2جامعة البليدة 

رقية حبيبة، وسائل االتصال الحديثة ودورها في بروز أشكال جديدة من العالقات لدى المراهقين،  - 

  .2جامعة البليدة  ،2012/2013 السنة الجامعيةتخصص سوسيولوجيا االتصال والعالقات العامة، 
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مديرية النشاط دراسة ميدانية ب –سعدي أسماء، أسباب العنف الممارس ضد المرأة في المجتمع الجزائري  - 

االجتماعي والتضامن ومصلحة المالحظة والتربية في الوسط المفتوح وعينة من الشارع في والية البويرة، 

  .2جامعة البليدة ،2013/2014 السنة الجامعيةتخصص سوسيولوجيا العنف وعلم العقاب، 

رة الجزائرية المعاصرة، بوشول محفوظ، مالكي فريد، التفكك األسري وعالقته بجنوح األحداث في األس - 

  .2جامعة البليدة ، 2014/2015تخصص علم الجريمة واالنحراف، 

دراسة ميدانية  –سنال حبيبة، شوافي وهيبة، دور األنترنت في تفعيل البحث العلمي لدى الطلبة الجامعيين  - 

جامعة  ،2014/2015 السنة الجامعيةتخصص علم اجتماع االتصال والعالقات العامة،  -بجامعة البليدة

  .2البليدة

دراسة حالة لعينة الشباب المفرج عنهم من  –طريق جمال، ظاهرة العود إلى الجريمة لدى فئة الشباب  - 

السنة بمدينة قصر البخاري، تخصص سوسيولوجيا العنف وعلم العقاب، ) اإلصالحية(المؤسسات العقابية 

  .2، جامعة البليدة 2014/2015 الجامعية

، 2015/2016 السنة الجامعية، فاطمة، الفقر والدعارة في الجزائر، تخصص السياسة االجتماعيةمسدور  - 

  .2جامعة البليدة 

دراسة  –بومدين زكرياء، دور مراكز إعادة التربية في الحد من عود األحداث الجانحين إلى االنحراف  - 

 السنة الجامعية، تخصص علم الجريمة واالنحراف - ميدانية بمركز إعادة التربية للبنات ببن عاشور البليدة

  .2جامعة البليدة  ،2015/2016

دراسة ميدانية بجامعة  –قزاير أميرة، عالقة االتصال التنظيمي باألداء الوظيفي في المؤسسة العمومية  - 

جامعة  ،2016/2017 السنة الجامعية، تخصص علم اجتماع تنظيم وعمل، )المصالح المركزية( 2البليدة

  .2البليدة

 - اتقريني عبد الحفيظ، دور الجمعيات الثقافية والنوادي الرياضية في الحد من السلوك العنيف لدى األحداث - 

تخصص سوسيولوجيا العنف وعلم العقاب،  - دراسة ميدانية لبغض المؤسسات الشبانية ببلدية واد العاليق

  .2جامعة البليدة ، 2016/2017 السنة الجامعية

ومضات اإلشهارية في الفضائيات الجزائرية الخاصة وطريقة تعاملها مع الومضات ياسمينة بوعمامة، ال - 

اإلشهارية بقناتي الشروق والنهار الجزائريتين، تخصص اتصال وعالقات عامة، السنة الجامعية 

  .2، البليدة2016/2017
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  المطبوعات البيداغوجية المؤلفة- 3-5- 5

  .الديموغرافية، موجهة لطلبة ليسانس تخصص الديموغرافيامحاضرات في مصادر جمع المعطيات 

  المسار العلمي -6

  المشاركة في الملتقيات الدولية -1- 6

 18حول جرائم االستعمار الفرنسي قبل االستقالل وبعده المنعقد يومي  الملتقى الدوليعضو مشارك في  ♦

عدوانية فرنسا اتجاه الجزائريين وأثرها على الحياة "، بمداخلة عنوانها 2بجامعة البليدة 2014فيفري  19و

 ".الفكرية والثقافية

 28المنعقد يومي المحددات واألبعاد، : حول دور الجزائر اإلقليمي الملتقى الدوليعضو مشارك في  ♦

مكافحة اإلرهاب بوابة الدور اإلقليمي للجزائر في دول "، جامعة تبسة بمداخلة عنوانها 2014افريل  29و

 .الساحل

 يومي المنعقد والمتغيرات الثوابت بين باألسرة المتعلقة األحكام حول الدولي الملتقى في مشارك عضو ♦

 تحديات ظل في الجزائرية األسرة واقع" عنوانها بمداخلة مليانة خميس جامعة ،2014 ماي 05و 04

  ".العولمة

حول آليات عملية تفعيل حقوق الطفل في األسرة والمجتمع المنعقد أيام   المؤتمر الدوليعضو مشارك في  ♦

آثار ومخاطر األلعاب االلكترونية على "بمداخلة عنوانها  2، جامعة الجزائر2014ماي  06و 05و 04

 ".صحة وسلوك الطفل

 2014 أكتوبر 22و 21 المنعقد والمجتمع المدني الدينوالهوية  حول الدولي الملتقى في مشارك عضو ♦

 على المحافظة في المدني المجتمع دور "عنوانها مداخلة تبسة جامعة ،واالجتماعية اإلنسانية العلوم كليةب

  ".  العولمة ظل في الثقافية الهوية

 كلية ،2014 أكتوبر 29- 28- 27 أيام المنعقد د.م.ل نظام حول الدولي المؤتمر في مشارك عضو ♦

 التقييم وسياسات النظام طبيعة: الجزائر في" د.م.ل" نظام "عنوانها بمداخلة 1قسنطينة بجامعة واللغات اآلداب

 ".المنتهجة

 في والمتفوقين الموهوبين لرعاية وطنية استراتيجية نحو"  حول الدولي المؤتمر في مشارك عضو ♦

 في األسرة دور "عنوانها وبمداخلة بالجزائر 2014 ديسمبر 1و نوفمبر 30و 29 أيام المنعقد ،"الجزائر

  ". الموهوبين األطفال ورعاية اكتشاف
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 المنعقد" المؤسسة بين الخدمة العمومية وإدارة الموارد البشرية" حول الدولي المؤتمر في مشارك عضو* 

 الموارد إلدارة الحديثة االتجاهات" عنوانها بمداخلة ،2 البليدة بجامعة 2015 نوفمبر 18و 17 يومي

 ".البشرية

 25و 24 يومي المنعقد ،"الجزائر في للتنمية الثقافية المعوقات" حول الدولي الملتقى في مشارك عضو ♦

 االجتماعية المعيقات بين المحلية التنمية" عنوانها بمداخلة بالشلف، بوعلي بن حسيبة بجامعة 2015 نوفمبر

 ".السوسيوثقافية والمعيقات

 ،"العقالني والتسيير الواقع متطلبات بين الجزائر في السياحة" حول الدولي المؤتمر في مشارك عضو ♦

 لصناعة االقتصادية اآلثار" عنوانها بمداخلة ،2 الجزائر بجامعة 2016 مارس 10و 09 يومي المنعقد

 ".الجزائر في السياحة

 ،""الجزائر في التشغيلية السياسة تفعيل في والتعليم التكوين جودة"" حول الدولي الملتقى في مشارك عضو ♦

 ،2 البليدة بجامعة التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية 2017 ديسمبر 6و 5 يومي المنعقد

 ". الجزائرية الجامعة في العالي التعليم في الشاملة الجودة إدارة تطبيق"  عنوانها بمداخلة

 البدنية النشاطات وتقنيات لعلوم التكوين برامج وهندسة تكييف"" حول الدولي الملتقى في مشارك عضو ♦

 بجامعة 2017 أفريل 5و 4 يومي المنعقد ،""المواطنة مبادئ لترسيخ الحديثة التوجهات ظل في والرياضية

 لدى) فيديو( البصرية السمعية الوسائل استخدام واقع"  عنوانها بمداخلة البواقي، بأم مهيدي بن العربي

 ".اليد كرة في األساسية المهارات تعلم في ودوره المدربين

 18، المنعقد يومي "ثقافة الحوار وإشكالية التواصل في المجتمع"حول  المؤتمر الدولي في مشارك عضو ♦

الحوار األسري ودوره في تحقيق التوازن "بجامعة خميس مليانة بمداخلة عنوانها  2017أكتوبر  19و

 ". األسري

العمل السياحي وتنمية الموارد البشرية بين الخصوصيات المحلية "حول  المؤتمر الدولي في مشارك عضو ♦

واقع القطاع "بمداخلة عنوانها  2بجامعة البليدة  2017نوفمبر  29و 28، المنعقد يومي "والتجارب العالمية

 ".السياحي في الجزائر ومكانته بين السياحة في كل من تونس والمغرب

آليات تفعيل االستثمار ودورها في تحسين مؤشرات قطاع "األول حول  الملتقى الدولي في مشارك عضو ♦

إستراتيجية التنمية السياحية "بجامعة باتنة بمداخلة عنوانها  2017ديسمبر  07و 06، المنعقد يومي "ةالسياح

 ".اآلليات والبرامج –في الجزائر 

 5، المنعقد يومي "الطفل ومشكالته في ظل التغيرات االجتماعية"حول  الملتقى الدولي في مشارك عضو ♦

 الجزائر في األطفال عمالة واقع "لبويرة بمداخلة عنوانها بجامعة أكلي محند أولحاج با 2018مارس  6و

 ".2012/2013 المؤشرات المتعدد العنقودي المسح معطيات على بناءا
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، تحت "صناعة السياحة بين متطلبات التنمية وترقية المجتمع"حول  الملتقى الدولي في مشارك عضو ♦

بجامعة أكلي محند أولحاج  2018مارس  12و  11و 10من أجل خلق ثقافة سياحية،  المنعقد أيام : شعار

 ". الجزائر في السياحية والمقومات المواقع "بالبويرة بمداخلة عنوانها 

  المشاركة في الملتقيات الوطنية -2- 6

حول دور علم االجتماع في تنمية المجتمع الجزائري المنعقد بجامعة  الملتقى الوطنيعضو مشارك في  ♦

 06و 05يومي " أزمة علم االجتماع في الجامعة الجزائرية"عباس لغرور بجامعة خنشلة، بمداخلة عنوانها 

 .2014مارس 

 2البليدة بجامعة المنعقد - وآفاق واقع- الجزائر في البيئية التربية حول الوطني الملتقى في مشارك عضو ♦

 في واإلعالمية التربوية المؤسسات ودور البيئية التربية ماهية" عنوانها بمداخلة 2014 ماي 08و 07 يومي

 ".الجزائر في وتنميتها نشرها

، "األخطاء الطبية بين التبرير والتجريم في المجتمع الجزائري"حول  الملتقى الوطنيعضو مشارك في  ♦

: الخطأ الطبي"بمداخلة عنوانها  2014نوفمبر  27و 26المنعقد بجامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية يومي 

 ".مفهومه وأسبابه وأساليب الوقاية منه

 الدكتور بجامعة المنعقد ،"التلفزيون في الترفيه سوسيولوجيا" حول الوطني الملتقى في مشارك عضو ♦

 التسلية بين التلفزيوني الترفيه برامج" عنوانها بمداخلة ،2014 ديسمبر 3و 2 يومي بالمدية فارس يحيى

 ".العنف ثقافة ونشر والترفيه

 اإلقتصادي واإلنعاش التنمية برامج إطار في التشغيل سياسات" حول الوطني الملتقى في مشارك عضو ♦

 2014 ديسمبر 3و 2 يومي  بالبويرة أولحاج محند أكلي بجامعة المنعقد ،"م2014-2001 الجزائر في

 ".مهنيا الجامعة خريجي إدماج في التشغيل قبل ما عقود برامج فعالية" عنوانها بمداخلة

 ،"الجزائر في البشرية التنمية في ودورها االجتماعية العلوم" حول الوطني الملتقى في مشارك عضو ♦

: البشرية التنمية" عنوانها بمداخلة 2014 ديسمبر 9و 8 يومي بلعباس بسيدي ليابس جياللي بجامعة المنعقد

 ".قياسها وكيفية مؤشراتها مفهومها،

 - علي لونيسي – 2 البليدة بجامعة المنعقد ،"التاريخ عبر متيجة" حول الوطني الملتقى في مشارك عضو ♦

 االستعمار ضد الجزائري الصمود قالع من قلعة المتيجة" عنوانها بمداخلة 2015 أفريل 15و 14 يومي

 ".الفرنسي

 20 يومي مليانة خميس بجامعة المنعقد ،"واالنحراف الشباب" حول الوطني الملتقى في مشارك عضو ♦

 ".معالجته وطرق الجزائري المجتمع في الشباب انحراف عوامل" عنوانها بمداخلة 2015 أفريل 21و
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 المنعقد ،"االجتماعية والثقافة المؤسسة ثقافة بين البشري المرد" حول الوطني الملتقى في مشارك عضو ♦

 البشرية الموارد إدارة دور" عنوانها بمداخلة 2015 ماي 07و 06 يومي - علي لونيسي – 2 البليدة بجامعة

 ".التنظيمي التغيير في

 والواقع الماضي بين الجزائري المجتمع في اإلجرامية الظاهرة" حول الوطني الملتقى في مشارك عضو ♦

 والنظريات الجريمة ماهية" عنوانها بمداخلة 2 البليدة بجامعة 2015 ديسمبر 9و 8 يومي المنعقد" الراهن

 ".لها المفسرة االجتماعية

 ،"المعاصرة الجزائرية األسرة ثقافة على وتأثيرها العولمة" حول الوطني الملتقى في مشارك عضو ♦

 األسرة دور"  عنوانها بمداخلة مليانة، بخميس بونعامة الجياللي بجامعة   2017فيفري  20 المنعقد يوم

  ".العولمة ظل في االجتماعية التنشئة عملية في الجزائرية

، "صحة السكان في الجزائر مع بداية القرن الحادي والعشرين" حول الوطني الملتقى في مشارك عضو ♦

واقع القطاع الصحي في الجزائر " عنوانها بمداخلة 2 البليدة بجامعة 2018 جانفي 11 يومي المنعقد

 ".ومحدداته االجتماعية واالقتصادية

، المنعقد بجامعة العربي بن "قضايا المرأة في المجتمع الجزائري" حول الوطني الملتقى في مشارك عضو ♦

االجتماعية والسياسية التمثالت "بمداخلة عنوانها  2018مارس  07و 06مهيدي أم البواقي، يومي 

 ".واالقتصادية للمرأة الجزائرية

 المنعقد، "ميكانيزمات الجريمة واالنحراف في المجتمع الجزائري" حول الوطني الملتقى في مشارك عضو ♦

 " االنحرافي بالسلوك وعالقتها الرفاق جماعة" عنوانها بمداخلة خميس مليانة بجامعة 2018 مارس 13 يومي

، المنعقد بجامعة "المأمول و الواقع بين الجزائر في الصحية الثقافة"حول الوطني الملتقى في مشارك عضو ♦

، بمداخلة الكبرى المحاضرات بقاعة 2018 أفريل 30و  29 يومي، 2جامعة الجزائر، أبو القاسم سعد اهللا

 المتعدد العنقودي المسح معطيات على بناءا اإلنجابية للمرأة في الجزائر الصحية الثقافة واقع " موسومة بـ

 ".2012/2013 و 2006 المؤشرات

عضو مشارك في الملتقى الوطني حول إسهامات علم االجتماع في تنمية المجتمع بمداخلة تحت عنوان  ♦

بكلية العلوم  2019أكتوبر  31- 30، المنعقد يومي "دور علم االجتماع في تشخيص األزمات االجتماعية"

  .2معة البليدةاإلنسانية واالجتماعية بجا

  المشاركة في األيام الدراسية والتكوينية -3- 6

األلعاب "عضو مشارك في اليوم الدراسي التكويني حول سوسيولوجية الطفولة بمداخلة عنوانها  ♦

 .2013أفريل  23في  2بجامعة البليدة " اإللكترونية
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الجزائري، بمداخلة عنوانها عضو مشارك في اليوم الدراسي التكويني حول التعليم واحتياجات المجتمع  ♦

 .2013جوان   10في  2بجامعة البليدة " تطور المنظومة التعليمية في الجزائر"

جامعة ب 2013ديسمبر  04د المنعقد يوم . م. عضو مشارك في اليوم الدراسي التكويني حول نظام ل ♦

 ".د.م.نظام الجودة في نظام ل"بمداخلة عنوانها  2البليدة 

بمداخلة  2وم الدراسي التكويني حول منهجية البحث في علم االجتماع بجامعة البليدة عضو مشارك في الي ♦

 .2014مارس  10في " أدوات ووسائل جمع البيانات"عنوانها 

، المنعقد يوم "استعمال برامج معالجة البيانات في العلوم االجتماعية"عضو مشارك في اليوم الدراسي حول  ♦

 ".أهمية استخدام برامج معالجة البيانات" بمداخلة عنوانها  2بجامعة البليدة  2014ماي  6

 7 يوم المنعقد" العالي التعليم في الجودة" المعنونة الدكتوراه لطلبة التكوينية الدورة في مشارك عضو ♦

 ".الجامعة في الجودة ثقافة" عنوانها بمداخلة بالشلف بوعلي بن حسيبة بجامعة 2016 مارس

 2016 افريل 17 يوم المنعقد ،"الجزائر في الصحية الثقافة واقع" حول الدراسي اليوم في مشارك عضو ♦

 ".المرض من الوقاية في ودوره الصحي التثقيف" عنوانها بمداخلة  ،2البليدة بجامعة

 2017نوفمبر  16المنعقد يوم ، "La santé par le sport"حول  التكويني الدراسي اليوم في مشارك عضو ♦

واقع السلوك الصحي "وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة أم البواقي، بمداخلة عنوانها بمعهد علوم 

 ".الرياضي لدى طلبة معاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية في الجزائر

  المشاركة في تنظيم التظاهرات العلمية -4- 6

علم االجتماع في تنمية المجتمع بمداخلة تحت عنوان رئيس اللجنة التنظيمي للملتقى الوطني حول إسهامات  - 

بكلية العلوم   2019أكتوبر  31- 30، المنعقد يومي "دور علم االجتماع في تشخيص األزمات االجتماعية"

  .2اإلنسانية واالجتماعية بجامعة البليدة

جتماعية، المنعقد يومي حول الطفل ومشكالته في ظل التغيرات اال الدولي الملتقىعضو في اللجنة العلمية،  -

  .بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة 2018مارس  06و 05

، "حول ميكانيزمات الجريمة واالنحراف في المجتمع الجزائري الوطني الملتقىعضو في اللجنة العلمية،  - 

  .بجامعة خميس مليانة 2018مارس  13المنعقد يوم 

صحة السكان في الجزائر مع بداية القرن الحادي " حول الوطني الملتقىعضو في اللجنة العلمية،  -

 .2البليدة بجامعة 2018 جانفي 11 يوم المنعقد، "والعشرين

الملتقى الوطني حول العولمة وتأثيرها على ثقافة األسرة الجزائرية المعاصرة، عضو في اللجنة العلمية،  - 

  .2017مليانة، سنة  بخميس بونعامة الجياللي جامعة
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السياحة في الجزائر بين متطلبات الواقع والتسيير "المؤتمر الدولي حول عضو في اللجنة العلمية،  - 

  .2 الجزائر بجامعة 2016 مارس 10و 09، يومي "العقالني

، "االجتماعية والثقافة المؤسسة ثقافة بين البشري المرد" حول الوطني الملتقىعضو في اللجنة العلمية،  - 

  .2بجامعة البليدة  2015ماي  07و 06يومي 

، "" المؤسسة بين الخدمة العمومية وإدارة الموارد البشرية" حول الدولي المؤتمرعضو في اللجنة العلمية،  - 

  .2بجامعة البليدة  2015نوفمبر  18و 17 يومي

 الماضي بين الجزائري المجتمع في اإلجرامية الظاهرة" حول الوطني الملتقىعضو في اللجنة العلمية،  - 

  .2بجامعة البليدة  2015ديسمبر  9و 8 يوميالراهن،  والواقع

، "صحة السكان في الجزائر مع بداية القرن الحادي والعشرين" حول الوطني ملتقىرئيس اللجنة التنظيمية لل - 

 .2البليدة بجامعة 2018 جانفي 11 يوم المنعقد

،  "االجتماعية والثقافة المؤسسة ثقافة بين البشري المرد" حول الوطني الملتقىعضو في الجنة التنظيمية،  - 

  .2 البليدة بجامعة 2015ماي  07و 06 يومي

، "المؤسسة بين الخدمة العمومية وإدارة الموارد البشرية" حول الدولي المؤتمرعضو في الجنة التنظيمية،  - 

  .2 البليدة بجامعة 2015 نوفمبر 18و 17 يومي

 الماضي بين الجزائري المجتمع في اإلجرامية الظاهرة" حول الوطني الملتقىعضو في الجنة التنظيمية،  - 

  .2بجامعة البليدة  2015ديسمبر  9و 8 يوميالراهن،  والواقع

 18 وبعده، يومي  االستقالل قبل الفرنسي االستعمار جرائم حول الدولي الملتقىعضو في الجنة التنظيمية،  - 

  .2بجامعة البليدة 2014فيفري  19و

االجتماعية، يوم  العلوم في البيانات معالجة برامج استعمال" حول الدراسي اليومعضو في الجنة التنظيمية،  - 

  .2بجامعة البليدة  2014ماي  6

  المنشورات الدولية والوطنية -5- 6

  المنشورات الدولية - 5-1- 6

-  Entre impératif de développement et appréhension de surpopulation en Algérie : analyse 

rétrospective et prospective 

، مركز جيل البحث العلمي، لبنان، ص ص 2018، يناير 38مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 

107-120 .ISSN 2311-5181        
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- The Reality Traffic Accidents in Algeria A comparative study between Algeria and the Arab 

countries and the developed, International Journal of Business and Social Science (Center for 

Promoting Ideas, USA), 2017,  PP 158-170.   ISSN 2219-1933 (Print), 2219-6021 (Online) 

، )الشلف جامعة( واإلنسانية االجتماعية للدراسات األكاديمية المجلة، العنف ضحية للمرأة القانونية الحماية -

    ISSN 2437-0320 .177-  165، ص ص2017، جوان 18العدد 

، مركز لندن 14االضطرابات واألمراض المزمنة عند كبار السن في الجزائر، مجلة بحوث، العدد  - 

  ISSN 2313-1004.   107- 81،  ص ص 2017لالستشارات والبحوث، الشارقة، يناير 

للمقريزي، مجلة العلوم اإلنسانية، بسكرة، العدد، جوان " بكشف الغمةإغاثة األمة "تحليل اقتصادي لكتاب  - 

     ISSN 1112-3176 .568- 549، ص ص 2016

أسباب حوادث المرور في الجزائر وطرق الوقاية منها، دراسة وصفية تحليلية، مجلة حوليات جامعة  - 

 ISSN  .   199- 174ص  ، ص1، جامعة الجزائر2016، الجزء الثاني، ديسمبر 30، العدد 1الجزائر

1111-0910 

-Pratique religieuses et culturelles en rapport au statut des femmes françaises d’origine algériennes 

au travail,…religion ou laïcité؟, les annales de l’université d’alger1, N°29, tome 01, juin 2016, 

université d’alger1, PP 10-51.    ISSN 1111-0910. 

، 2016، )2جامعة البليدة(مجلة الصوتيات ، العولمة على الهوية الثقافية في المجتمعات العربية انعكاسات - 

      ISSN 1112-6426 .355- 337ص ص

دراسة وصفية تحليلية، مجلة البحوث والدراسات : إسهامات العلماء المسلمين في مجال الفكر االقتصادي - 

     ISSN 2090-9993 .160- 131، ص ص 2015، )القاهرة(الشرعية 

، 2015- 01، المجلد 14دراسة وصفية تحليلية، مجلة االقتصاد الجديد، العدد : واقع البطالة في الجزائر - 

  ISSN 2170-1776 .   239- 219جامعة خميس مليانة، ص ص 

 اإلنسانیة، العلوم مجلة، - المتقدمة والدول زائرالج بین مقارنةراسة د –الجزائر في المرور حوادث واقع - 

. 1133-1118 ص ص، الجزائر البواقي، أم المهيدي، بن العربي جامعة، 2017، جوان 7، العدد البواقي أم

ISSN 1112-9255  

- 2002 للفترة إحصائية دراسة* الوطني  االقتصاد تنمية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور - 

.       419-395، ص ص 2018، ديسمبر 34العدد ، 32المجلد ، 1الجزائر جامعة حوليات ، مجلة*2016
ISSN: 1111-0910      EISSN: 2600-6952  
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مستوى وعي المرأة بمرض اإليدز وسلوكها اتجاه المصابين به في الجزائر بناءا على معطيات مسحي  - 

ديسمبر الجزء الرابع، ، 33العدد ، 32، المجلد 1الجزائر جامعة حوليات ، مجلة2012/2013 -2006

  ISSN: 1111-0910      EISSN: 2600-6952.       593- 570، ص ص 2019

  المنشورات الوطنية - 5-2- 6

، ص جامعة البليدة، 2009، 2رعاية األمهات صحيا في الجزائر، مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية، العدد  - 

 ISSN 2352-9849 .       223- 199ص 

ص ص . جامعة البليدة، 2012، 5الحقوق اإلنجابية للمرأة، مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية، العدد  - 

115 -133       .ISSN 2352-9849 

، 2آفاق علم االجتماع، العدد ، مجلة )دراسة ديموغرافية(متوسط العمر عند الزواج األول في الجزائر  - 

 EISNN : 2600-6855      ISSN 1112-8259  .140- 117، ص ص جامعة البليدة، 2012

، ص 2013، ديسمبر 2، جامعة البليدة 5آفاق علم االجتماع، العدد مجلة ، السياسة السكنية في الجزائر - 

  EISNN : 2600-6855      ISSN 1112-8259 .  36- 9ص 

اآلداب والعلوم االجتماعية، العدد ، مجلة 2006- 1986تطور تنظيم الوالدات في الجزائر خالل الفترة  - 

  ISSN 2352-9849 .    174- 149، ص ص  2جامعة البليدة ،2015 ،13

أثر العوامل االقتصادية على الرعاية الصحية اإلنجابية للمرأة في الجزائر، مجلة دراسات نفسية وتربوية،  - 

   ISSN 1112-7376 .  108- 81، ص ص 2جامعة البليدة ، 2014، مارس 11العدد

، ديسمبر 8، العدد )2جامعة البليدة(آفاق علم االجتماع مجلة العنف الرمزي في المجتمع الجزائري،  - 

  EISNN : 2600-6855     ISSN 1112-8259  .  77- 64، ص ص 2014

دراسة وصفية تحليلية، مجلة الحكمة للدراسات االجتماعية، : في الجامعة الجزائرية" د.م.ل"واقع نظام  -

 ISSN.    264- 238مؤسسة كنوز الحكمة للنشر، الجزائر، ص ص . 2014، السداسي الثاني 29العدد 

1112-9662   

جامعة (آفاق علم االجتماع ة، مجلة السكن العشوائي في الجزائر وآثاره على البيئة الطبيعية والعمراني -

  EISNN : 2600-6855     ISSN 1112-8259 . 62- 49، ص ص 2016، جويلية 11، العدد )2البليدة

، جويلية 13، العدد )2جامعة البليدة(آفاق علم االجتماع واقع ومكانة علم االجتماع في الجزائر، مجلة  - 

  EISNN : 2600-6855     ISSN 1112-8259. 97- 76، ص ص 2017
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- Perspectives démographiques et développement : Éléments de convergence entre l’Algérie et le 

Mexique      

  .201- 187، ص ص  2017، ديسمبر 14، العدد )2جامعة البليدة(آفاق علم االجتماع مجلة  

EISNN : 2600-6855   .ISSN 1112-8259  

مجلة العلوم قراءة وإيضاءات لصناعة مفهوم التنمية البشرية، : بين الديموغرافيا، السياسة واالقتصاد - 

 . 238- 228، ص ص 2018، جانفي 28االجتماعية، جامعة األغواط، العدد 

EISNN : 2602-6090   .ISSN 1112-6752  

  مجلة دراسات في التنمية والمجتمعية،  التنمية المحلية بين المعيقات االجتماعية والمعيقات السوسيولوج - 

، جوان 9مخبر المجتمع ومشاكل التنمية المحلية في الجزائر، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، العدد 

2018    .ISSN 2473-0436 

جامعة ، 2016، 16مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية، العدد  ماهية الصحة اإلنجابية والعوامل المحددة لها، - 

  EISSN 2602-6929     ISSN 2352-9849 .    102- 86، ص ص 2البليدة

ول المؤسسات حمجلة الدراسات الجزائر،   بينها من دولة 91 في البشرية التنمية لمسارات إحصائية قراءة - 

   ،66- 42ص ص  ،2019، جوان 5بكر بلقايد، تلمسان، العدد  ووالتنمية، جامعة أب

   ISSN 2335-1845   5280-2602    EISNN:  

، العدد 5مجلة التنمية وإدارة الموارد البشرية، المجلد  ،مفهومها، مؤشراتها وكيفية قياسها: التنمية البشرية - 

  .71-51، ص ص 2019، جوان 2، جامعة البليدة11
           0657-2437 ISSN:      EISSN: 2602-6937         

-  ،�ا�� ا������� �� ا���ا��، 5مجلة التنمية وإدارة الموارد البشرية، المجلد ا�%�ز#� ا��"ا�� �!� ��� وا�

  .174- 152، ص ص 2019 انفي، ج2، جامعة البليدة12العدد 
           0657-2437 ISSN:      EISSN: 2602-6937         

حوث بدراسة مقارنة بين كل من الجزائر، المغرب وتونس، مجلة ال: السياحي في الجزائرواقع القطاع   - 

  ISSN: 1112-  7511 ،146-125، جامعة المدية، ص ص 2020، 13، العدد 12والدراسات العلمية، المجلد 

 المداخالت الدولية المنشورة - 5-3- 6

ثقافة الحوار وإشكالية التواصل في المجتمع، الحوار األسري ودوره في تحقيق التوازن األسري، كتاب  - 

  .1919/4/2017، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، األردن، رقم اإليداع 2018الطبعة األولى 

مجلة التنمية وإدارة واقع القطاع السياحي في الجزائر ومكانته بين السياحة في كل من تونس والمغرب،  - 

  .2437- 0657.د.م.رت. 2، جامعة البليدة2017 ،2الموارد البشرية، جامعة البليدة
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دور األسرة في اكتشاف ورعاية األطفال الموهوبين، أوراق عمل المؤتمر العلمي الدولي األول لرعاية  - 

، الجزء الثاني، ديسمبر 2الموهبة واإلبداع، جامعة البليدة - التربية –الموهوبين، مخبر الصحة النفسية 

  . 8-4836-0-9947-978ردمك . 156-142ص ص . 2016

مجلة التنمية وإدارة الموارد البشرية، العدد الثالث، سبتمبر االتجاهات الحديثة إلدارة الموارد البشرية،  - 

  .2437- 0657.د.م.رد.  166- 158، ص ص 2، جامعة البليدة2015

  المداخالت الوطنية المنشورة - 5-4- 6

، كتاب العولمة وتأثيرها على ثقافة االجتماعية في ظل العولمةدور األسرة الجزائرية في عملية التنشئة  - 

، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، 2018األسرة الجزائرية المعاصرة، الجزء الثاني، الطبعة األولى 

  .1919/4/2017رقم اإليداع .   234-209األردن، ص ص 

  خبرة، عضوية لجنة قراءة -7

  2017/2018، للفترة 2اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة البليدةعضو في اللجنة العلمية، مجلة  -

  2017/2018عضو في اللجنة العلمية، مجلة العلوم االجتماعية، جامعة أم البواقي، للفترة  - 

  2015/2018عضو في اللجنة العلمية، مجلة العلوم االجتماعية، جامعة سطيف، للفترة  -

  2012/2018، للفترة 2علم االجتماع، جامعة البليدة عضو في اللجنة العلمية، مجلة آفاق - 

  2014/2018، للفترة 2عضو في اللجنة العلمية، مجلة متيجة للدراسات اإلنسانية، جامعة البليدة - 

  .2015/2018، للفترة 2عضو في اللجنة العلمية، مجلة التنمية وإدارة الموارد البشرية، جامعة البليدة - 

  ة وتحكيم المطبوعاتالعضوية في لجنة قراء - 8

موجهة لطلبة السنة أولى جذع مشترك " علم اجتماع السكان"عضو في لجنة قراءة وتحكيم مطبوعة لمقياس  - 

  .2014/2015خالل السنة الجامعية  2د علوم اجتماعية، جامعة البليدة.م.ل

د .م.ة الثانية ليسانس لموجهة لطلبة السن" الجغرافيا البشرية"عضو في لجنة قراءة وتحكيم مطبوعة لمقياس - 

  .2015/2016خالل السنة الجامعية  2علوم اجتماعية، جامعة البليدة

موجهة لطلبة السنة أولى " مدخل إلى علم السكان"مطبوعة " عضو في لجنة قراءة وتحكيم مطبوعة لمقياس - 

  .2016/2017خالل السنة الجامعية  2د علوم اجتماعية، جامعة البليدة.م.جذع مشترك ل

موجهة لطلبة السنة أولى جذع " مدخل إلى علم السكان"عضو في لجنة قراءة وتحكيم مطبوعة لمقياس  -

  .2016/2017خالل السنة الجامعية  2د علوم اجتماعية، جامعة البليدة.م.مشترك ل
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  العضوية واالنتماء لفرق البحث العلمي - 9

 Les différentiels territoriaux des phénomènes démographiques «عضو في وحدة بحث حول  - 

en Algérie « ، 2011جامعة سعد دحلب بالبليدة سنة. 

ضمن مخبر السكان، الصحة والتنمية في " واقع الثقافة اإلنجابية للمرأة في الجزائر"رئيس وحدة بحث حول  - 

  .  إلى يومنا هذا 2014، سنة 2الجزائر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة البليدة

  العضوية واالنتماء للمخبر -10

   .2والتنمية المستدامة في الجزائر، جامعة البليدةمخبر الدراسات السكانية، الصحة عضو في  - 

  الخبرة اإلدارية -11

  2رئيس تحرير مجلة آفاق علم االجتماع الصادرة من قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة البليدة - 

  العضوية في لجان مسابقة الماجستير والدكتوراه -12

االختبارات الكتابية، ماجستير، تخصص التنمية والسكان للسنة عضو في هيئة صياغة األسئلة وتصحيح   -

  .2بجامعة البليدة 2013/2014الدراسية 

عضو في هيئة صياغة األسئلة وتصحيح االختبارات الكتابية، ماجستير، تخصص التنمية والسكان للسنة  -

  .2بجامعة البليدة 2014/2015الدراسية 

د، تخصص علم التنظيم وإدارة .م.االختبارات الكتابية، دكتوراه لعضو في هيئة صياغة األسئلة وتصحيح  - 

  .بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 2014أكتوبر  21المؤسسات االجتماعية يوم 

د، تخصص التنمية والسكان .م.عضو في هيئة صياغة األسئلة وتصحيح االختبارات الكتابية، دكتوراه ل - 

  .2يدةبجامعة البل 2015/2016للسنة الدراسية 

د، تخصص التنمية والسكان .م.عضو في هيئة صياغة األسئلة وتصحيح االختبارات الكتابية، دكتوراه ل - 

  .2بجامعة البليدة 2016/2017للسنة الدراسية 

د، تخصص التنمية والسكان .م.عضو في هيئة صياغة األسئلة وتصحيح االختبارات الكتابية، دكتوراه ل - 

  .2بجامعة البليدة 2017/2018للسنة الدراسية 

د، تخصص التنمية والسكان .م.عضو في هيئة صياغة األسئلة وتصحيح االختبارات الكتابية، دكتوراه ل - 

  .2بجامعة البليدة 2019/2020للسنة الدراسية 

  


