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 (C.V)السيرة الذاتية 

 

 جمال اإلسم:
 معتوق اللقب:

 ب : البليدة 27/01/1959 تاريخ و مكان الميالد:
 عليم العاليتالأستاذ  الرتبة:

 0556762818 : الهاتف النقال
  matouk59@yahoo.fr :البريد االلكتروني

 
 1981/1983مؤداة خالل الفترة الممتدة من  :الخدمة العسكرية الوطنية

 

 :  الشهادات المتحصل عليها
 باكالوريا اداب  -
 ليسانس في علم االجتماع  ثقافي  تربوي  -
 ماجستير في علم االجتماع ثقافي تربوي بمالحظة مشرف جدا  -
 دكتوراه دولة علم االجتماع ثقافي تربوي مشرف جدا. -
  

 :المسار المهني
 
 سنة في اللغة الفرنسية 16الثانوي لمدة  المتوسط و التعليم أستاذ -
  1997إلىغاية  1994أستاذ مساعد بجامعة سعد دحلب البليدة من  -
إلى غاية  1997أستاذ مساعد بجامعة سعد دحلب البليدة مكلف بالدروس من  -

2000. 
 .2008إلى 2002أستاذ محاضر بجامعة سعد دحلب البليدة من  -
 الى يومنا هذا 2008التعليم العالي بجامعة سعد دحلب البليدة من استاذ  -
 
 
 
 

 :داغوجيةالمهام البي
 
   و الديموغرافيا بجامعة سعد  رئيس دائرة جذع مشترك لقسم علم االجتماع*

 .2000إلى غاية  1996من   -البليدة-دحلب
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 .2001إلى غاية  2001مدير معهد العلوم االجتماعية من سنة  *    
   2003نائب رئيس المجلس العلمي لكلية اآلداب و العلوم االجتماعية من سنة  *    

 .2005إلى غاية     
 

            2003رئيس اللجنة العلمية لقسم علم االجتماع و الديموغرافيا من سنة *    

 .2008إلى    
 

       إلى  2000ئب رئيس اللجنة الوطنية لتقييم برامج علم االجتماع من سنة نا *    

 يومنا هذا.   
 
إلى  2008رئيس المجلس العلمي لكلية اآلداب و العلوم االجتماعية من سنة *    

2010       

   
من   مدير مجلة كلية االداب و العلوم االجتماعية جامعة سعد دحلب البليدة * 

 .ومنا هذاالى ي 2012
 

     القطب الجامعي  02العلوم االنسانية و االجتماعية بجامعة البليدة  ةعميد كلي     *

 إلى يومنا هذا. 2013  منذ     
 

 النشاطات العلمية:
 
رئيس فرقة بحث التكوين القاعدي للموظف و عالقته رقم الدليل *

2000/04/0901V 

 

عضو في فرقة األستاذ الدكتور عبد الرحمان بوزيدة عنوان المشروع" الفحص  *
 .2006إلى غاية  2004االجتماعي و المستقبليات 

عضو في مخبر التغير االجتماعي بجامعة الجزائر ملحقة بوزريعة من سنة  *
 إلى يومنا هذا. 2004

 
سنة  إلنجاز قاموس األساطير الجزائرية من R.N.Pعضو في مشروع  *

 .2006إلى غاية  2004
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 : Projetرئيس فرقة بحث حول" الجريمة و االنحراف بين الثقافة و التنشئة" *

Crime et Déviance entre Culture et Socialisation à partir  de 

Janvier 2007_ V00420060059    
 

اسية عضو اللجنة العلمية للمجلة الجزائرية للدراسات السوسيولوجية مجلة سد*
الى  2007محكمة تابعة لقسم علم االجتماع و الديموغرافيا جامعة جيجل منذ سنة 

 يومنا هذا.
 
–االجتماعية بجامعة قاصدي مرباح استاذ محاضر  بكلية العلوم االنسانية و *
مدرسة الدكتوراه تخصص علم اجتماع التنظيم و الديناميكيات االجتماعية  -رقلةو

 .2010/2011و المجتمع خالل السنة الجامعية  
 

نظام قديم و  رئيس العديد من المشارع البحثية و التكوينية على مستوى الدكتوراه*
 ستر.اجديد باالضافة الى كل من الماجستير والم

 

تحت عنوان الجامعة الجزائرية و ادارة   PNRرئيس مشروع بحث وطني *
 2011الجودة الشاملة 

 
واضع البرنامج الوطني لتخصص علم االجتماع الجريمة و االنحراف على *

 .1998ليسانس و الماستر و الدكتوراه و معتمد منذ لمستوى كل من ا
 
مسؤول تخصص علم االجتماع جريمة و انحراف شعبة علوم اجتماعية ميدان *

 .2012انسانية و اجتماعية منذ ماي علوم 
 
 .2012رئيس مشروع دكتوراه نظام جديد منذ  *
 
عضو اللجنة العلمية للملتقى الدولي حول التلفزيون و التغيير االجتماعي المنعقد *

 .29/30/2013بجامعة المدية في 
 
و حقائق –يس لجنة تنظيم اليومين الدراسيين حول االعاقة العقلية في الجزائر ئر*

ية و االجتماعية قسم المنعقد بجامعة سعد دحلب البليدة كلية العلوم االنسان -كفالة
 .2013/ 08/09المنعقد يومي  وفونيام التربية و االرطوعلو علم النفس
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'' المجتمع و العنف'' المنعقد يومي  ـعضو اللجنة العلمية الدولي االول الموسوم ب*
 د اولحاج بالبويرة.بجامعة اكلي محن 2013ماي  07و  06
 
جنة العلمية للملتقى الدولي ''مجتمع المعرفة بين تحديات الواقع و لعضو في ال*

بكلية العلوم االنسانية  2013نوفمبر  13و  12رهانات المستقبل '' المنعقد يومي 
 و االجتماعية قسم علم االجتماع بجامعة جيجل.

 
ل حول ''المجتمع و االزمات جنة العلمية للملتقى الدولي االولعضو في ال *

بجامعة حسيبة بن  2013نوفمبر  27و  26االجتماعية المعاصرة'' المنظم يومي 
 الشلف.–علي بو
 

 : عضوية في المراكز البحثية
 
 األردن -عمان–خبير في مراكز إبن تيمية للدراسات واألبحاث *
 
 T.O.H.A.R.Dعضو المنظمة العربية للتدريب وتنمية الموارد البشرية *
 
عضو في اللجنة اإلستشارية العلمية لتحكيم أبحاث مجلة بحوث الصادرة عن *

 .S.C.R Londonمركز لندن لإلستشارات والبحوث اإلجتماعية 
 

 أربد األردن.-جامعة اليرموك–*خبير في لجنة الترقية العلمية لالساتذة 
 

 :والتأطير لرسائل الماجستير والدكتوراه المناقشات -
مذكرة نهاية الليسانس في علم  300التأطير على مستوى الجامعة أزيد من *

 و الديموغرافيا على مستوى جامعة البليدة و الجزائر.   االجتماع
 رسالة ماجستير تم مناقشها. 80اإلشراف على أكثر من *

 
 نظام جديد. الدولة و دكتوراه  رسالة دكتوراه 85تأطير أكثر من *

 

رسالة ماستر في علم االجتماع العنف و العقاب  و علم  12تأطير أكثر من *
 االجتماع التنظيم .
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المشاركة في أعضاء اللجان لمناقشة رسائل الماجستير كعضو مناقش أو *
 مذكرة". 60رئيس " أزيد من 

 

المشاركة في أعضاء اللجان لمناقشة رسائل الدكتوراه نظام قديم و جديد  في *
 رسالة".  120" أزيد من

 

 :ت الوطنيةايالملتق
 

مداخلة تحت عنوان " واقع و آفاق علم االجتماع في الجزائر" في الملتقى *
الوطني المنظم من طرف قسم علم االجتماع جامعة الجزائر في 

24/12/1999. 

 
مداخلة تحت عنوان " الجامعة الجزائرية و البحث العلمي في فعاليات الملتقى *

 .2000جامعة البليدة ماي الدولي حول الخطاب العلمي" 

 

مداخلة تحت عنوان " إشكالية التراث قراءة نقدية" في فعاليات الملتقى *
الوطني حول التراث و المفهوم المنظم من طرف قسم األدب العربي جامعة 

 .2001البليدة سنة 

 

مداخلة تحت عنوان " قراءة سوسيولوجية لظاهرة العنف الممارس ضد *
 .2004االجتماعي جامعة الجزائر  النساء" مخبر التغير

 

مداخلة تحت عنوان " إسهامات المسلمين في العلوم االجتماعية " ندوة من *
 .25/01/2001تنظيم المركز الثقافي االسالمي للبليدة في 

 

مداخلة تحت عنوان " العنف ضد النساء " الملتقى الدولي المنظم من طرف *
 .2003جامعة بسكرة ماي 

 

يولوجية لظاهرة االنتحار بالجزائر" من عنوان " مقاربة سوس*مداخلة تحت 
 .12/10/2000تنظيم المركز الثقافي االسالمي للبليدة في 

 

مداخلة تحت عنوان " السيدا و المجتمع" يوم دراسي من تنظيم قسم علم *
 .19/04/2003االجتماع و الديموغرافيا جامعة البليدة في 
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للملتقى األول حول" سوسيولوجية المجتمعات المشاركة في اللجنة العلمية *
 الصحراوية "

 

المشاركة في فعاليات الملتقى الوطني األول حول " واقع و آفاق علم  *
االجتماع " المنظم من طرف قسم علم االجتماع و مخبر المسألة التربوية في 
ظل التحديات الراهنة بمداخلة تحت عنوان" قراءة نقدية لوضع علم االجتماع 

 .2005ديسمبر  07/08في الجزائر" بجامعة بسكرة يومي 

 

المشاركة في فعاليات الملتقى المنظم من قبل قسم علم االجتماع و *
 2006أكتوبر  29/30/31الديموغرافيا بجامعة عمار ثليجي باألغواط أيام 
 بمداخلة عنوانها " الفكر التربوي عند ابن خلدون".

 

االجتماعي بالمجتمع الجزائري" الملتقى  " قراءة سوسيولوجية في التغير*
الوطني األول حول التغير االجتماعي و المجتمع الجزائري المنعقد يومي 

البليدة، كلية اآلداب و العلوم  -، جامعة سعد دحلب2007/ماي 22/23
 االجتماعية ، قسم علم االجتماع و الديموغرافيا.

 

بي المنظمة من طرف قسم في ندوة تحت عنوان زملة التعب العص المشاركة*
وفونيا بكلية االداب و العلوم االجتماعية لم النفس و علوم التربية و االرطع

داخلة تحت عنوان مب 05/2011/ 18جامعة سعد دحلب البليدة المنعقدة يوم 
 المقاربة السوسيولوجيا للتعب العصبي.

 

هني في عالم تيجيات التكوين المااستر المشاركة في فعاليات الملتقى الوطني*
قسم علم االجتماع و  المنظم من طرف الشغل المنعقد بجامعة المسيلة

افريل  24و  23الديموغرافيا بكلية االداب و العلوم االجتماعية المنعقد بتاريخ 
 بمداخلة تحت عنوان واقع و افاق التكوين المهني في الجزائر. 2012

 

حول عنف المدن االسباب الرابع   المشاركة في فعاليات الملتقى الوطني*
قسم العلوم االجتماعية بكلية العلوم  االبعاد و الدالالت المنظم من طرف

سكيكدة و المنعقد  1955اوت  20بجامعة  االجتماعية و العلوم االنسانية
بمداخلة تحت عنوان الشباب في الوسط   2012فيفري  29و  28بتاريخ 

 .الحضري بين االندماج االجتماعي و االقصاء
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لب البليدة جمعية "التربية و دورها في التنمية في الجزائر" جامعة سعد دح*
 .2012افريل  29/30الجزائريين  جيل صناع الحياة

 

الثالث تحت عنوان الشباب و العنف   المشاركة في فعاليات الملتقى الوطني*
في المجتمع الجزائري المنعقد بجامعة جيجل و منظم من طرف قسم علم 

ماي  03و  02االجتماع بكلية االداب و اللغات و العلوم االجتماعية يومي 
 بمداخلة تحت عنوان قراءة سوسيونقدية للنظريات المفسرة للجريمة. 2012

 

عنوان الجريمة و المجتمع المعاصر المنظم  يوم دراسي تحت في المشاركة*
من طرف قسم العلوم االجتماعية بجامعة حسيبة بن بو علي  بالشلف  و 

بمداخلة تحت عنوان النظريات المفسرة للسلوك  04/05/2012نعقد بتاريخ مال
 .االجتماعي

 

"قراءات في مقاربات التنظيم البيروقراطي" الملتقى الدراسي حول اسهامات *
لتحليل السوسيولوجي للمنظمة جامعة سعد دحلب البليدة  كلية االداب و في ا

 . 30/05/2012العلوم االجتماعية 

 

"التربية البيئية في المنهاج المدرسي بالجزائر" الملتقى الوطني االول حول *
م النفس ة المنظم من طرف مخبر تطبيقات علالتربية البيئية و التنمية المستدام

جوان  27و  26من اجل التنمية في الجزائر جامعة وهران  و علوم التربية
2012. 

و المجتمع  المراة العائلة المشاركة في فعاليات الملتقى الوطني األول حول*
في المجتمع الجزائري  المنعقد في جامعة سعد دحلب البليدة كلية االداب و 

تحت عنوان داخلة مالعلوم االجتماعية قسم علم االجتماع و الديموغرفيا  ب
نوفمبر  13/14خصائص و سلوكيات االسرة الجزائرية المتغيرة يومي 

2012. 

 
المراة في المجتمع  المشاركة في فعاليات الملتقى الوطني األول حول*

الجزائري امال للتغيير بناسبة اليوم العالمي للمراة المنظم من طرف مخبر 
يمية و التحوالت الفكرية و فلسفة علوم و تنمية في الجزائر مخبر االبعاد الق

   السياسية في الجزائر بكلية العلوم االجتماعية بجامعة وهران المنعقد يومي 

 بمداخلة تحت عنوان العنف ضد المراة. 2013مارس  04و 03
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بعنوان  الهانات المستقبلية في الوطني األول المشاركة في فعاليات الملتقى  -

تكوين الكفاءات االعالميية الجزائرية في ظل انفتاح القطاع السمعي البصري 
المنعقد في جامعة المسيلة كلية العلوم االنسانية و االجتماعية من طرف مخبر 

 2013 /06/07المنعقد يومي  الموارد البشرية و تحسين االداء تخطيط 

ات التواصل االجتماعي/ رؤية جديدة في االعالم داخلة تحت عنوان شبكمب
 االلكتروني.

 
المشاركة في فعاليات الملتقى الدراسي حول القيادة و ادارة الموارد البشرية *

و المنظم من طرف كلية العلوم االنسانية و االجتماعية  بقسم علم االجتماع و 
القيادة و التنظيم  داخلة تحت عنوانمالديموغرافيا  جامعة سعد دحلب البليدة ب

 .13/05/2013االداري و ذلك يوم 

 
بعنوان  الجريمة المعاصرة في الوطني األول المشاركة في فعاليات الملتقى *

كلية العلوم -المجتمع الجزائري و المنظم من طرف قسم علم االجتماع
 2013/ماي 25/26/27المنعقد ايام  رف اجامعة الط-االجتماعية و االنسانية

 ة تحت عنوان قراءة للمقاربات الالمعيارية في تفسير الجريمة.بمداخل
 

*المشاركة في الملتقى الوطني األول الموسوم بـ"الظاهرة اإلجرامية في 
المجتمع الجزائري بين الماضي والواقع الراهن" والمنظم من طرف مخبر 

نسانية الجريمة واإلنحراف بين الثقافة والتمثالت اإلجتماعية، كلية العلوم اإل
واإلجتماعية بمداخلة تحت عنوان : قراءة سوسيولوجية للنظريات المفسرة 

  .2015ديسمبر  08/09للجريمة النسائية والمنعقد يومي 

 

   

 :لملتقيات الدوليةا
 

المشاركة بمداخلة تحت عنوان" البيئة المدرسية و إشكالية تنامي السلوك *
ي الثاني حول" العنف و الملتقى الدولالعنيف عند كل من المعلم و المتعلم" 

 بجامعة محمد خيضر بسكرة. 2007أفريل  17/18المنعقد يومي  المجتمع" 

 



 - 9 - 

مداخلة تحت عنوان " النخبة و اإلغتراب حالة علماء االجتماع الجزائريين " *
فعاليات الملتقى الدولي لجامعة الربيع المنظم من طرف جامعة البليدة و جامعة 

 .8باريس 

 
المشاركة في الملتقى الدولي االول تحت عنوان االصالح التربوي في *

الجزائر نحوى رؤية تقويمية المنظم من طرف مخبر المسالة التربوية في 
الجزائر في ظل التحديات الراهنة بكلية العلوم االجتماعية و االنسانية بجامعة 

خلة تحت بمدا 2011ماي  10و  09خ ينعقد بتارممحمد خيضر ببسكرة و ال

عنوان موقف المعلم من اصالح المنظومة التربوية) مقاربة التدريس 
 بالكفاءات(.

 
المشاركة في الملتقى الدولي االول تحت عنوان النشاط البدني و الرياضي *

قسم التربية الرياضية بالتعاون مع  لدى الطفل و المراهق المنظم من طرف
العلوم االنسانية و االجتماعية بجامعة مخبر المسالة التربوية في الجزائر بكلية 
داخلة تحت مب 2012افريل  26و  25محمد خيضر بسكرة  و المنعقد يومي 

 عنوان الرياضة بين الذوق و الحتمية القهرية.
 

اسباب ازمة السكن في الجزائر و اهم البرامج السكنية المقترحة من طرف " *
علوم االقتصادية و العلوم التجارية الدولة" الملتقى الدولي جامعة المدية كلية ال

 .2012ماي  23/24وعلوم التسيير 
 
المشاركة في الندوة  الدولية االولى بين جامعة تبسة الجزائرية و جامعة قفصة *

 11-10التونسية حول االدماج المهني لحملة الشهادات الجامعية المنعقدة بتاريخ 
المقاوالتي لدى خريجي التعليم بمداخلة تحت عنوان "الفعل  2012اكتوبر 
 العالي".

 
تسيير الموارد البشرية في ظل بالمشاركة في الملتقى الدولي االول الخاص *

بمداخلة  2012اكتوبر  16و15ادارة المعرفة المنعقد بجامعة الطارف يومي 

 تحت عنوان "االتجاهات المعاصرة في بيئة ادارة الموارد البشرية".
 
تقى الدولي االول حول النظام التربوي و التنمية االجتماعية المشاركة في المل *

في الجزائر المنعقد بجامعة تبسة بقسم العلوم االجتماعية بمداخلة تحت عنوان" 
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تنويع التعليم الثانوي في الجزائر و ربط مساراته باحتياجات سوق العمل 
 المتغيرة".

تواصل االجتماعي و السادس حول شبكات الالمشاركة في الملتقى الدولي  *
التغير االجتماعي  المنعقد بجامعة محمد خيضر كلية العلوم االنسانية االجتماعية 

ديسمبر  09/10بالتنسيق مع مخبر التغير االجتماعي و العالقات العامة يومي 
 تواصل االجتماعي في صقل سلوكيات بمداخلة تحت عنوان دور شبكة ال 2012

 مع .و ممارسات االفراد في المجت
 
الثاني حول ظاهرة المعاناة في العمل بين التناول  المشاركة في الملتقى الدولي *

 15السيكولوجي و السوسيولوجي المنعقد بجامعة قاصدي مرباح بورقلة يومي 
بمداخلة تحت عنوان العامل بين االندماج المهني و االغتراب  2013جانفي  16/

 في العمل.
 
ماعي المنعقد التلفزيون و التغيير االجت المشاركة في الملتقى الدولي االول حول *

بمداخلة تحت  2013/افريل 29/30فارس بالمدية يومي  بجامعة الدكتور يحي
 عنوان التلفزيون و اشكالية العنف و الجريمة.

 

معة المنعقد بجا الموسوم المجتمع و العنف المشاركة في الملتقى الدولي االول* 
ماي  06/07اكلي محند اولحاج بالبويرة كلية العلوم االجتماعية و االنسانية يومي 

 بمداخلة تحت عنوان القراءة في مقاربات نظرية للعنف و المراة. 2013
 
الموسوم ''المجتمع و االزمات االجتماعية  المشاركة في الملتقى الدولي االول *

علم االجتماع بجامعة حسيبة بن بو علي المعاصرة بقسم العلوم االجتماعية شعبة 
بمداخلة تحت عنوان'' الشباب  2013نوفمبر  27و  26بالشلف و المنعقد يومي 

 المعاصر و ازدواجية الهوية في المجتمع''.
 
المشاركة في فعاليات الملتقى الدولي االول الموسوم ب*المؤسسة بين الخدمة *

–العمومية وإدارة الموارد البشرية * المنعقد بكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 
والمنظم من طرف مخبر التنمية التنظيمية وإدارة الموارد البشرية  2جامعة البليدة

المنعقد  -دمة العمومية في المؤسسةضمان جودة الخ–بمداخلة تحت عنوان 
 . 2بجامعة البليدة 2015نوفمبر  18و17بتاريخ 
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 :مقاالت منشورة في مجالت وطنية  
  

" اسهامات المسلمين في العلوم االجتماعية" مجلة المشكاة ، المركز الثقافي *
 .2004اإلسالمي فرع البليدة، جوان 

 
بالجزائر حالة معهد علم  لمحة تاريخية عن الممارسة السوسيولوجية*

االجتماع بالعاصمة ، مجلة البحوث السوسيولوجية الدفاتر الجزائرية لعلم 
 .2000، السنة 01االجتماع، العدد 

 

إسهامات المسلمين في العلوم االجتماعية عامة و علم االجتماع خاصة" مجلة *
، السنة 02دد الدراسات اإلنسانية ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، الع

2002. 

 

" مسيرة علم االجتماع في الجزائر من النشأة إلى النكبة" المجلة الجزائرية *
 .2005للدراسات السوسيولوجية ، جامعة جيجل ، العدد التجريبي جوان 

 

" التراث و كيفية االستعانة به من أجل بناء سوسيولوجية مغاربية ، مجلة *
تصدر عن قسم علم االجتماع و  العلوم االجتماعية ، مجلة سداسية

الديموغرافيا، كلية الحقوق و العلوم االجتماعية، األغواط ، العدد األول، السنة 
 .2006/2007الدراسية 

" قراءة نقدية ألزمة التعليم العالي بالجزائر" دفاتر المخبر المسألة التربوية *
كرة، كلية بس –في الجزائر في ظل التحديات الراهنة ، جامعة محمد خيضر 

 .2006اآلداب و العلوم االجتماعية، العدد الثاني ، سبتمبر 

 

دراسة سوسيولوجية حول اإلغتراب " مجلة اآلداب و العلوم  * 
االجتماعية،جامعة سعد دحلب_ البليدة_ مجلة دورية علمية تصدر عن كلية 

 .2008اآلداب و العلوم الجتماعية، العدد األول، سبتمبر 
 
ماعي عند الراغب االصفهاني مجلة تطوير العلوم االجتماعية مجلة الفكر االجت* 

دورية محكمة تصدر عن مخبر استراتيجيات الوقاية و مكافحة المخدرات في 
 .2012الجزائر .العدد الخامس جوان 
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اسهامات ابن المقفع في الفكر السياسي االسالمي مجلة االداب و العلوم *
صدر عن كلية االداب و العلوم االجتماعية االجتماعية مجلة دورية محكمة ت

 .2012السنة  09لجامعة سعد دحلب البليدة العدد 

 
*الفكر التربوي عند إبن سحنون، مجلة األداب والعلوم اإلجتماعية مجلة دورية 

 2015/ 12علمية محكمة تصدر عن كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية العدد
 لونيسي علي. 2جامعة البليدة

 
ظاهرة المقروئية في المجتمع الجزائري" المجلة الجزائرية للطفولة والتربية،  *"

مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن مخبر الطفولة والتربية ماقبل التمدرس 
 .2، جامعة البليدة2015، سبتمبر 08العدد

 
*منشورات دار أسريم جامعة أكلي محند ولحاج، كلية العلوم اإلنسانية 

عدد خاص حول أعمال الملتقى  -البويرة- 2014، ماي05-04لعددواإلجتماعية، ا
الوطني األول تحت عنوان المرأة والعمل، قراءة نقدية لفعل المقاولة عند المرأة 

 الجزائرية. 
 
 :مقاالت منشورة في مجالت دولية 
  
" مسيرة علم االجتماع بالجزائر" مجلة التربية، مجلة علمية محكمة للبحوث  *

و النفسية و االجتماعية، كلية التربية، جامعة األزهر، مصر، العدد    التربوية 
 .2005، ديسمبر 128

 
 *المقاالت في الصحف:

 
" فقدان العذرية .... و الطريق إلى اللعنة" جريدة األيام الجزائرية ، العدد *

 .10/01/2003إلى  04/01/2003، من 22

 
، من 24الجزائرية ، العدد " قراءة في لباس المرأة " جريدة األيام *

 .31/01/2006إلى  18/01/2003

 

، من 25" وقفة مع الكتابات الحائطية" جريدة األيام الجزائرية ، العدد *
 .31/01/2003إلى 2003/    25/01
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" من يقف وراء إغراق الجامعة في مستنقع الفساد و االضطرابات" جريدة *
 .22/03/2003إلى  15/03/2003األيام الجزائرية ، من 

 

" ظاهرة استغالل األطفال في المجتمع الجزائري" جريدة األيام الجزائرية ، *
 .28/03/2003إلى  22/03/2003، من 30العدد ، 

 

" صورة المرأة من خالل األمثال الشعبية " جريدة األيام الجزائرية ، العدد *
 .28/02/2003إلى  22/02/2003، من 28

 

، من 23االنبعاث " جريدة األيام الجزائرية ، العدد " الزوايا بين الرفض و *
 .17/01/2003إلى  11/01/2003

 

، من 12" المرأة و جحيم العنف" جريدة األيام الجزائرية ، العدد *
 .12/05/2002إلى  05/10/2002

 

، من 40" لماذا ينتحر الجزائريون" جريدة حوادث الخبر ، العدد *
 .09/05/2004إلى  26/04/2004

 

" السرقة ... الوجه اآلخر لبؤس القيم عندنا" جريدة األيام الجزائرية ، من *
 .21/02/2003إلى  15/02/2003

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

 .2004التوزيع، الجزائر، 
 
هذا" دار اإلمام مالك للنشر  " علم االجتماع في الجزائر من النشأة إلى يومنا*

 .2004والتوزيع، الجزائر، 

 

قاموس االساطير الجزائرية عمل مشترك المركز الوطني للبحث في *
 2005وهران   crascاالتروبولوجيا االجتماعية و الثقافية منشورات 
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دار بن مرابط للنشر الجزائر  مدخل لعلم االجتماع الجريمة واالنحراف*
2006  

 

عمل مشترك مع االستاذ الدكتور رتيمي الفضيل   في علم االجتماعالمبسط *
 2008دار بن مرابط للنشر الجزائر

 

دار بن مرابط للنشر  منهجية العلوم االجتماعية والبحث االجتماعي*
  2009الجزائر

 

 .2011دار بن مرابط للنشر الجزائر  مدخل الى سوسيولوجية العنف*

 

االسالمي .فهم التجربة الصوفية االسالمية) عمل فينومنولوجيا التصوف *
 .2013مشترك(  دار الكتاب الحديث القاهرة 

 
  :اعادة نشر الكتب التالية

 
دار الكتاب الحديث القاهرة  منهجية العلوم االجتماعية والبحث االجتماعي*

2013. 

 
 .2013دار الكتاب الحديث القاهرة  مدخل الى سوسيولوجية العنف*

 
 

 اعمال تحت الطبع *
 

 حفريات في مسيرة المرأة العربية _ دراسة سوسيوثقافية*

 
 

*األنثروبولوجيا: الفروع والمداخل النظرية ، دار الكتاب الحديث، القاهرة 
 .2016مصر
 

 معجم االولياء و الكرامات بالجزائر*
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 ة الجزائريةأمرالسوسيولوجية *
 
 

العلمية االخرى في ميادين الفكر و قضايا  هذا  باالظافة الى العديد من النشاطات
 .الجريمة و االنحراف و اشكاليات الخيال و التنشئة االجتماعية

 
 :األيام الدراسية

 
المشاركة في اليوم الدراسي المنظم من طرف قسم العلوم اإلنسانية بكلية العلوم *

تاريخي بين تحت عنوان منهجية البحث ال 2اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة البليدة
التنظيم وواقع الكتابة بمداخلة تحت عنوان : قيمة المنهج في البحث العلمي، 

 لونيسي علي. 2بجامعة البليدة 04/01/2016المنعقد يوم 

 
بجامعة المشاركة في اليوم الدراسي المنظم من طرف قسم العلوم اإلنسانية *

–اليوم العالمي للوقاية ضد مرض اإليدز –لونيسي علي تحت عنوان  2البليدة
 بالكلية . 01/12/2015المنعقد يوم: 

 
المشاركة في تنظيم فعاليات اليوم الدراسي المنظم من طرف كلية العلوم *

إلندالع الثورة  61الذكرى –تحت عنوان  2اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة البليدة 
 .2معة البليدةبجا 02/11/2015المنعقد يوم:  – 1954التحرير 

 
 

 


