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0552528445: الهاتف النقال   

م و علالقسم * 2البلیدةأستاذ التعلیم العالي  بجامعة :  مكان العمل الحالي 

   -الجزائر  -كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة  والیة البلیدة  یةاالجتماع

 الجزائر  2مدیر مخبر التنمیة التنظیمیة وٕادارة الموارد البشریة بجامعة البلیدة**   

محكم لدراسات وأعمال علمیة جامعیة  على مستوى مجالت جامعیة بكل من  **

  .ائر ،جامعة البلیدة الجزائر عنابة الجزائر ، جامعة أم البواقي الجز : جامعة 

  .تحت عنوان علم اإلجتماع التنظیم والعمل  ل م دنظام  سرئیس مشروع اللیسان

  .تحت عنوان علم اإلجتماع المنظمة  ل م دنظام  رئیس مشروع الماستر 

تحت عنوان علم اإلجتماع التنظیم والموارد  ل م دنظام  رئیس مشروع الدكتوراه

  البشریة 



  

        

 :المسؤولیات

  نائب العمید مكلف بالبحث العلمي والعالقات الخارجیة كلیة العلوم اإلنسانیة ** 

  .2015-09-02إلى غایة  2013-09-01و اإلجتماعیة  من 

  2013-2011رئیس المجلس العلمي لكلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة 

  2011- 2008رئیس اللجنة العلمیة للقسم 

2013 -2010عضو المجلس العلمي للجامعة إبتداء من   

2005   -2000رئیس قسم علم االجتماع والدیموغرافیا    

2000   -1997رئیس قسم علم النفس وعلوم التربیة   

  1996-1995رئیس دائرة علم االجتماع التربوي 

  1997-1996رئیس دائرة الجذع المشترك للعلوم االجتماعیة   

  : اإلصدارات ** 

عمل  2008سنة *المبسط في علم اإلجتماع*كتاب في علم اإلجتماع تحت عنوان **

  مشترك

  2009المنظمة الصناعیة بین التنشئة والعقالنیة  الجزء األول كتاب في **

   2010المنظمة الصناعیة بین التنشئة والعقالنیة  الجزء الثانيكتاب في **

  طبعال تحت*ة سوسیولوجیة القیم واألمثال الشعبی *يكتاب ف**

  من أجل سوسیولوجیة المجتمع الجزائري    يكتاب ف** 

  



  

  

 النشاط العلمي : 

جامعة *المشاركة في الملتقى الدولي حول الخطاب العلمي في الجامعات سنة  *

2000سعد دحلب البلیدة سنة  

 بمداخلة تحت عنوان :األستاذ الجامعي واقع وتحدیات

قسم علم االجتماع والدیموغرافیا * ةالجامعة الربیعی*المشاركة في الملتقى الدولي *

2000. بجامعة سعد دحلب البلیدة الجزائر  

*.هندسة عقل الطفل في األسرة الجزائریة:بمداخلة تحت عنوان   

  2002.االقتصادیة ةالمشاركة في یوم دراسي  حول المؤسسة الجزائری*

ماعیة المؤثرة على سلوك المشاركة في یوم دراسي حول العوامل النفسیة واالجت*

2003.العامل جامعة البلیدة  

  2004والمجتمع جامعة البلیدة  ةالمشاركة في یوم دراسي حول الجریم*

دیسمبر  .المشاركة في ملتقى وطني حول علم اإلجتماع واقع وآفاق  جامعة بسكرة*
2005 

ة  المشاركة في ملتقى دولي حول واقع التعلیم في الجزائر وتحدیات العولم*

بمداخلة تحت عنوان العولمة وآثارها / بجامعة الجلفة الجزائر2007/أفریل/29/30

  .  االجتماعیة والتربویة

: بمداخلة تحت  عنوان.المشاركة في ملتقى وطني التغیر اإلجتماعي والمجتمع الجزائري *

      2007. وعقلنة التسییر في إطار التغیر القیادة اإلداریة

  2005دیسمبر .جامعة بسكرةعلم االجتماع واقع وآفاق  الملتقى الوطني لالمشاركة في *

  المشاركة في یوم دراسي حول  علم اإلجتماع والخدمة االجتماعیة بجامعة *



2006من شهر مارس /7/8/9جیجل   

  2009الملتقى الدولي حول المجتمع والجریمة جامعة سعد دحلب البلیدة  المشاركة في *

  .جامعة جیجل  2010تقى الدولي حول الجامعة والمجتمع الملالمشاركة في *

المشاركة في الملتقى الوطني حول المورد البشري بین ثقافة المؤسسة والثقافة *

  2015اإلجتماعیة

المشاركة في المؤتمر الدولي حول المؤسسة بین الخدمة العمومیة وٕادارة الموارد البشریة *

2015  

  2013الهویة ، األمن اإلجتماعي ، والمواطنة األردن  المشاركة في المؤتمر الدولي حول

   2014المشاركة في المؤتمر الدولي حول التنشئة اإلجتماعیة وصناعة المواطنة الكویت  

 2010جامعة البلیدة   l m dمسؤول وحدة مدخل لعلم النفس اإلجتماعي في نظام * 

 2009عة البلیدة جام    l m dمدخل لعلم اإلجتماع في نظام   مسؤول وحدة *

  عضو في اللجنة العلمیة لمجلة كلیة اآلداب والعلوم اإلجتماعیة  *

  2009عضو في اللجنة العلمیة للملتقى الدولي حول الجریمة والمجتمع *

  2007عضو في اللجنة العلمیة للملتقى الوطني حول المجتمع والتغیر اإلجتماعي *

  اإلجتماع التابعة لقسم علم اإلجتماع والدیموغرافیا عضو في اللجنة العلمیة لمجلة آفاق علم *

  2000عضو في اللجنة العلمیة للملتقى الدولي الجامعة الربیعیة *

  2006عضو في اللجنة العلمیة للملتقى الدولي حول واقعیة الفكر الخلدوني األغواط *

اعي األغواط الدولي حول الصوفیة في ظل التغیر اإلجتم عضو في اللجنة العلمیة للملتقى*

2009  

عضو في اللجنة العلمیة للملتقى الدولي حول المدینة وٕاشكالیة المدینة الحدیثة األغواط *

2008  

عضو في اللجنة العلمیة للملتقى الدولي حول واقع التعلیم في الجزائر وتحدیات العولمة *

  2007الجلفة  



المؤسسة الجزائریة المسیلة  عضو في اللجنة العلمیة للملتقى الوطني التنمیة البشریة في*

2009  

  2010عضو في اللجنة العلمیة للملتقى الوطني حول سوسیولوجیة الجریمة الشلف *

عضو في اللجنة اتلعلمیة للملتقى الوطني حول  مسالة الهویة الثقافیة في المجتمع *

  2016الجزائري بین الواقع والتحدیات  أفریل 

  .السیاحة في الجزائر بین متطلبات الواقع والتسییر العقالني وطني حولعضو في اللجنة العلمیة للملتقى ال*

  .2016مارس  10- 09یومي 

رئیس اللجنة العلمیة للملتقى الوطني الثالث  حول دور الجامعة في نشر المعرفة داخل * 

  .2010المجتمع في ظل العولمة  

والثقافة  ثقافة المؤسسةرئیس اللجنة العلمیة للمؤتمر الوطني حول المورد البشري بین 

  اإلجتماعیة

رئیس اللجنة العلمیة للمؤتمر الدولي حول المؤسسة بین الخدمة العمومیة وٕادارة الموارد 

  البشریة 

عضو في اللجنة العلمیة للملتقى الوطني حول تنمیة الموارد البشریة في المؤسسة الجزائریة *

  .. 2009المسبلة   بین البرامج النظریة والممارسات الواقعیة  جامعة

  2010عضو اللجنة العلمیة للملتقى الدولي حول الجامعة والمجتمع جامعة جیجل  

عضو في اللجنة العلمیة لمجلة المخبر الموسوم مجلة تطویر العلوم اإلجتماعیة  مخبر * 

  . 2009تابع لجامعة الجلفة 

الطفولة : بمداخلة   دعوة للمشاركة في الملتقى الوطني األول حول سوسیولوجیة الجریمة

  .    2010والعنف المنزلي بجامعة الشلف 

المشاركة في الملتقى الدولي الثالث حول الجامعة والمجتمع بمداخلة تحت عنوان الثقافة * 

  2010الجامعیة والثقافة المجتمعیة  جامعة جیجل ماي 

م اإلنسانیة بین المشاركة في الملتقى الدولي األول حول المصطلح والمصطلحیة في العلو * 

  2004مارس   16-15التراث والحداثة 



المشاركة في الملتقى الدولي الثاني حول العولمة والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول *

  .بمداخلة تحت عنوان واقع التربیة والتعلیم في الجزائر  2004دیسمبر  09-08العربیة 

العنف في مؤسساتنا التربویة –عنف والمجتمع المشاركة في الملتقى الدولي الثاني حول ال* 

  . 2007بمداخلة تحت عنوان التنشئة اإلجتماعیة والعنف التربوي  بسكرة  –والتعلیمیة 

المشاركة في الملتقى الدولي حول واقعیة الفكر الخلدوني بمداخلة تحت عنوان الفكر *

  2006التربوي  عند ابن خلدون األغواط 

الدولي الرابع حول العنف في عالم الطفولة بمداخلة تحت عنوان المشاركة في الملتقى * 

  . 2010التنشئة وممارسة العنف ضد الطفل جامعة بسكرة 

المشاركة في الملتقى الدولي حول المجتمع والجریمة  بمداخلة تحت عنوان الالعقالنیة *

  .  2009التسییر جریمة في حق التنظیم  جامعة البلیدة 

تحضیر امتحان المسابقة والتصحیح والخاص بمدرسة الدكتوراه جامعة  المشاركة في لجنة*

  . 2010عمار  ثلیجي  األغواط 

جامعة البلیدة  2000لعلم اإلجتماع ماي  C P Nالمشاركة  في اللجنة البیداغوجیة الوطنیة 

.  

للسیاحة  المشاركة في الملتقى السیاحي األول بمداخلة تحت عنوان  مقاربة سوسیولوجیة* 

  . 2008في الجزائر بجامعة البلیدة  

إشكالیة البیئة والعمران في الجزائر بمداخلة : المشاركة في یوم دراسي الوطني األول حول *

  تحت عنوان تفكك الروابط داخل المدینة 

المشاركة في المنتدى األول حول المراهقة بمداخلة تحت عنوان سوسیولوجیة  المراهق *

  . 2006البلیدة .

المشاركة في الملتقى الوطني حول التغیر اإلجتماعي والمجتمع الجزائري بمداخلة موسومة * 

  . 2007القیادة اإلداریة وعقلنة التسییر في إطار التغیر جامعة البلیدة 

المشاركة في الملتقى الوطني حول اإلقتصاد الجزائري في األلفیة الثالثة بمداخلة تحت *

   2002یة  وانعكاساتها على الواقع اإلجتماعي  الجزائري  البلیدة عنوان األزمة اإلقتصاد



المشاركة في الملتقى الوطني األول حول الظاهرة اإلجرامیة في الجزائر بمداخلة تحت *

  . 2007عنوان دراسة نقدیة لطروحات علم اإلجتماع الجنائي جامعة سكیكدة 

العمران الجدید بمداخلة تحت عنوان المشاركة في الملتقى الوطني حول المدینة وٕاشكالیة*

  . 2008تفكك الروابط اإلجتماعیة داخل المدینة أفریل 

المشاركة في الملتقى الوطني الثاني حول تنمیة الموارد البشریة في المؤسسة الجزائریة بین *

البرامج النظریة والممارسات الواقعیة بمداخلة تحت عنوان إستراتجیة تطویر الموارد البشریة 

  ..جامعة المسیلة   2009ي المؤسسة الجزائریة  أفریل ف

المشاركة في الملتقى الوطني الخامس حول المجتمع المدني في الجزائر واقع وآفاق *

دیسمبر  2بمداخلة تحت عنوان التنشئة اإلجتماعیة وصناعة المواطنة  جامعة الجزائر 

2007   

اق بمداخلة تحت عنوان واقع وىفاق المشاركة بملتقى وطني حول علم اإلجتماع واقع وآف*

  . 2005علم اإلجتماع في الجزائر دیسمبر 

المشاركة بملتقى وطني األول حول واقع التعلیم في الجزائر وتحدیات العولمة بمداخلة تحت *

  . 2007العولمة وآثارها اإلجتماعیة والتربویة الجلفة أفریل  : عنوان

لوجیة الجریمة بجامعة الشلف بموضوع الطفولة المشاركة في الملتقى الوطني حول سوسیو *

  .2010دیسمبر  14- 13و العنف المنزلي 

  المشاركة في الملتقى الدولي بجامعة مئتة األردن جول الهویة المواطنة واألمن اإلجتماعي 

  .التنشئة األسریة وصناعة المواطنة: بمداخلة .2014جانفي 

  بجامع الشلف 2013المشاركة في ملتقى دولي جول المجتمع واألزمات اإلجتماعیة نوفمبر

  : المقاالت  

المشاركة بمقال في مجلة العلوم اإلجتماعیة لقسم علم اإلجتماع والدیموغرافیا **

الفكر التربوي عند إبن : بكلیة الحقوق والعلوم االجتماعیة جامعة األغواط بمقال 

  .خلدون



ركایم و المشاركة في مراجعة ترجمة كتاب قواعد المنهج السوسیولوجي  امیل د** 

  .سبعون سعید . تعریب د

المشاركة بمقال في دفاتر المخبر دراسات إجتماعیة وتربویة  عنوان المقال **

المسألة التربویة في الجزائر في ظل : واقع علم اإلجتماع ، منشورات مخبر 

  .2005التحدیات الراهنة  

الملتقى الوطني الرابع لقسم علم  تالمشاركة بمقال منشور عدد خاص بفعالیا**

  . 2006اإلجتماع 

تحت عنوان التنشئة  2007المشاركة بمقال بمجلة آفاق لعلم االجتماع **

  .االجتماعیة وتشكیل عقل الطفل الجزائري 

نة المؤسسة المشاركة بمقال بمجلة اآلداب والعلوم االجتماعیة  تحت عنوان عقل**

  2008ونظریات التنظیم جامعة البلیدة 

المشاركة بمقال بمجلة االقتصاد المعاصر ذات لجنة علمیة دولیة العدد الثامن **

  بمقال سوسیولوجیة المنظمة وثقافة التنظیم   2010اكتوبر 

بقسم علم االجتماع *  التنشئة والقیم االجتماعیة* رئیس فرقة بحث الموسومة 

  2007یا ابتداء والدیموغراف

    cnepru2011اإلدارة الجامعیة وتحدیات العولمة   * رئیس فرقة بحث الموسومة 

  اإلدارة الجامعیة وٕادارة الجودة الشاملة  p n rأستاذ باحث في مشروع بحث وطني 

2005- 2000.عضو اللجنة العلمیة لقسم علم االجتماع  

  2005-2000ماعیة عضو  المجلس العلمي لكلیة اآلداب والعلوم االجت

  2011-2008عضو  المجلس العلمي لكلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة 

2005-2004عضو في  مجلس الكلیة   



رئیس اللجنة العلمیة بقسم علم اإلجتماع لكلیة اآلداب والعلوم اإلجتماعیة 

20082011-  

2013-2011رئیس المجلس العلمي لكلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة   

 2014 2010رئیس مشروع الماجستیر في علم اإلجتماع تنمیة الموارد البشریة 

 2014-2013-2012 لیسانس علم اإلجتماع العمل والتنظیمرئیس مشروع 

-2013 2012 2011-2010رئیس مشروع الماستر في علم اإلجتماع التنظیم  

2014-2015.  

علم اإلجتماع - 2015 -2014-2012رئیس مشروع الدكتوراه نظام ل م د 

  .والموارد البشریة 

 الشهادات العلمیة:

2005*مشرف جدا*دكتوراه دولة في علم االجتماع العمل والتنظیم  درجة  *  

1994.ماجستیر في علم االجتماع العمل والتنظیم*  

1983لیسانس في علم االجتماع الصناعي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




