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 معلومات عامة:

 Youcef BENYZA بن يزة يوسف: االسم واللقب -

 ، الجزائر باتنة -1977: تاريخ ومكان االزدياد -
 العالي: أستاذ التعليم الّرتبة العلمية -
 الجزائر - باتنة: عنوان السكن -
 والية باتنة الجزائر 5034هواري بومدين، مروانة  69: ص ب رقم العنوان الشخصي -
 ،والعلوس السممممياسممممية كّلية الحقوق  قسممممم العلوس السممممياسممممية، – 1باتنة: جامعة عنوان العمل -

 باتنة، الجزائر.
  youcef.benyza@univ-batna.dz:البريد اإللكتروني -

 213.552.14.32.34+: الهاتف الشخصي -
 .ثالث أطفالمتزّوج وأب لالحالة العائلية:  -

 :الشهادات العلمية
 .1992 شهادة التعليم األساسي -
 .1996جوان  ،شهادة البكالوريا شعبة علوس الطبيعة والحياة -
 .1998جوان  ،شهادة البكالوريا شعبة آداب وعلوس إنسانية -
االقتصمممادية وعلوس من كّلية العلوس  2000دفعة  في العلوس االقتصممماديةشمممهادة الّليسمممان   -

 .، الجزائرباتنةجامعة ب التسيير
من كلية الحقوق والعلوس السممممياسممممية  2007شممممهادة الليسممممان  في العلوس السممممياسممممية دفعة  -
 ، الجزائر.باتنةجامعة ب
 ، جوانتخصص: تسيير عمومي – 1جامعة باتنة ،اديةشهادة ماستر في العلوس االقتص -

2019. 
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 بكلية الحقوق والعلوس السممممياسممممية، 2010سممممنة في العلوس السممممياسممممية شممممهادة الماجسممممتير  -
: التمكين السيييياسيييي للمراة اي العالم العر يال من اري تقارير جامعة باتنة، ببحث عنوانه

 التنمية اإلنسانية.
باتنة سنة امعة جالعلوس السياسية من كلية الحقوق والعلوس السياسية بشهادة الّدكتوراه في  -

 الدولة والطائفة اي العالم العر يال دراسة اي بنية الدولة العر ية الحديثة.: عنوانه 2013
 .2015سنة  1من كلية الحقوق والعلوس السياسية بجامعة باتنة التأهيل الجامعيشهادة  -
 .2019في العلوس السياسية، جويلية  التعليم العالياستاذ لى رتبة إالترقية  -

مسيييييييييتوى  يد(ال وى ممتاز(ال ارنسيييييييييية نطقا وكتابة )مسيييييييييتنطقا وكتابة ) عر ية:اللغات:  -
 (.حسنمستوى نطقا وكتابة ) إنجليزية:

 المسار المهني: -

 2007 -2005مساعد إداري رئيسي بجامعة باتنة  -

 2010 - 2008متصرف إداري بجامعة باتنة  -
 .2010 -2006بجامعة باتنة  )منصب نوعي( مدير األنشطة العلمية والثقافية -

 2011-2010الجزائر  –أستاذ مساعد في العلوس السياسية بجامعة أس البواقي  -

جوان الجزائر إلى  – 1في العلوس السمممياسمممية واجعالس بجامعة باتنةأ  – أسمممتاذ محا مممر -
2019. 

لى يومنا إ )تخصممص تنميم سممياسممي و داري( العلوس السممياسممية في اسييتاذ التعليم العالي -
 هذا.

 
 :النشاط العلمي

 :مشاريع البحث والتكوين -1

رئيس مشييييرود الدكتورام المعنون بييييييييييييي : المن والتنمية  والمعتمد بمو ب القرار  -
 1والمتضيييمن تأهيل  امعة باتنة 2016ة ي ويل 31المؤرخ اي  935الوزاري رقم 
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شيييييهادة الدكتورام ويحدد عدد المناميييييب المفتوحة بعنوان  لضيييييمان التكوين لنيل
 .2016/2017السنة الجامعية 

اسييات الحضييرية اي حوكمة المدن وترشيييد السييي  PRFUرئيس مشييرود البحث  -
نة  الجزائر  المعتمد / 01/ 01بتاريخ ابتداء من  2015اي الدورة العادية لسييييييييي

 .G02L01UN050120150003تحت رمز:  2016

قتصادي  التابعة المن اإلنساني من منظور ا رئيس ارقة البحث المعنونة بييييييييييي   -
ة بجامع المعتمد  خبر المن اإلنسيياني الواقعال الرهانات واااا ركز الدراسييات  ملم

 .01/01/2012اي  1باتنة

 

 النشر العلمي: -2

التحرير لمجلة الباحث للدراسيييييييات ال اديمية التي تصيييييييدر عن كلية  نائب رئيس -
رقم اإليداد   ISSN: 2352-957Xالحقو  والعلوم السيييييياسيييييية بجامعة باتنة: 

 (.2015-2014) .2014-1990القانوني 

عضييييو الهيلة العلمية لمجلة الباحث للدراسييييات ال اديمية التي تصييييدر عن كلية  -
رقم اإليداد   ISSN: 2352-957Xامعة باتنة: الحقو  والعلوم السيييييياسيييييية بج

 .2014-1990القانوني 
 نفةمصيي دورية ا اديمية دولية  -رئيس تحرير المجلة الجزائرية لألمن اإلنسيياني  -

 .مييحييكييمييييية مييتييخصيييييييييصييييييييييييية اييي الييعييلييوم اال ييتييميييييا يييييييية واإلنسيييييييييييييانيييييييية

-1تصيييييييييدر عن مخبر المن اإلنسييييييييياني: الواقعال الرهانات واااا   امعة باتنة
 375X :ISSN-2543 -  1163/2016اإليداد القانوني .. رقم  الجزائر

رئيس تحرير مسييييياعد بمجلة العلوم اال تما ية واإلنسيييييانيةال تصيييييدر من  سييييينة  -
 .   ISSN: 2430-2588 بالجزائر. 1عن  امعة باتنة 1994

 مجرت علمية تصدر اي الجزائر. 9محكم ومرا ع ب  -

 الكتب:  -3

منشمممممممموراأل مخبر األمن ال المختصييييير اي النظم السيييييياسيييييية المقارنة ،يوسمممممممم  بن يزة -
 .2019، الجزائر ،اجنساني
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، الجزائر، منشمموراأل مخبر األمن ة اي المنطقة العر يةالمراة والسييياسيييوسمم  بن يزة،  -
 .2019، الجزائر ،اجنساني

، منشمممممممممموراأل مخبر األمن الثابت والمتغير في دور الدولة الحديثةيوسمممممممممم  بن يزة،  -
 .2019 الجزائر، اجنساني،

، مدخل إلى السييياسييات النمرافية في الر،امر، مااربات يوسففبن يني ونورونوي -
 .2018داننقانةنللنشننوالتو يع،نالر،امر:  دافية،يمنرفية وترارب م

العدالةناالنتقاليةنوالمصفففففففاللةنائنالم احن،نمذم ننمو  نل ن"يوسفففففففبن يني و،ن -
مل ية ن"،نائيكت رارب النرب ية في الت اال لة االفت ندا اة والمصييييييييالحية  –ال الحاي

 .2017،ناألندي:ندانناللامد،نوأولويات السلم االهلي

 " الحراكيوسففففففبن يني و،ن"الن يعنالعن ئنلودونالغواففففففلنو،ياينالدولة"،نائن -
نالم النربي، ىيأ وإلى أي  يا:نالشييييييينبي في ال مان ن.2017، فور بيبليشييييييييف ؟نأل

 

 العلمية:المقاالت  -4
 معالم النزعة البيلوية اي حقل العرقات الدولية ال" وناسمممممممممي لزهر يوسممممممممم  بن يزة، -

مارس  10، العدد مجلة دراسييات وابحا  –الجلفة  –الجزائر، جامعة زيان عاشممور 
 متوفر على الرابط: .348-329، ص ص 2013

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/3630 

الكوتا النسييييييائية اي تعزيز مكانة المراة اي  دور  يوسممممممممم  بن يزة، وناسمممممممممي لزهر -
مجلة العلوس اجنسممممممممممممممانية واالجتما ية،  ، جامعة باتنةالجزائر، البرلمانات العر ية 

 . 5149-1111، الترقيم الدولي 122 -101ص  ، ص2012، جوان 26العدد 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33716متوفر على الرابط: 

 ،إنجازات الحركة النسوية العالمية من منظور النود اال تماعييزة، "يوس  بن  -
مارس  01، العدد ةيمجلة الباحث للدراسات ال اديمالجزائر، جامعة باتنة، 

متوفر على الرابط:  .54-40، ص ص 2014
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/5230 

اتنة، "، الجزائر، جامعة بي إاريقياالمراة والتنمية البشرية اي شمايوس  بن يزة، "  -
 .119- 102. ص ص 2014جانفي  06، العدد المجلة الجزائرية لألمن والتنمية
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دور البرلمييان الجزائري اي تحقيا التنمييية " مبروك سمممممممممممممممما لييوسمممممممممممممم  بن يزة،  -
ص ، 2014، جوان 38ة عنابة، مجلة التواصمم ، العدد ، جامعالسيياسيية ال الجزائر

ممممممممممممممممممتممممممممممممممممموفمممممممممممممممممر عممممممممممممممممملمممممممممممممممممى المممممممممممممممممرابمممممممممممممممممط:  .285 – 273ص 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/21126 

عالم العر يال قراءة اي يوسمممممممممممممم  بن يزة،  - لديمقرافية التوااقية اي ال مسيييييييييتقبل ا
، تصممممدر عن مخبر التنمية مجلة دااتر المتوسييي ، المقومات الثقافية واال تما ية

 2015، جانفي 02دد المسممممممتدامة في جنوب المتوسممممممط بجامعة عنابة، الجزائر، الع
 متوفر على الرابط:  .40-22ص ص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/78824 

و  مجلة البح، نحو عودة الرسييلطوية على انقاا الر يع العر ييوسمممم  بن يزة،  -
تصمممممممممممممممدر عن جممامعممة الجلفممة، الجزائر الترقيم الممدولي:  السيييييييييييياسيييييييييييية واإلدارييية

ص  2016، ديسمبر 09، العدد 5795/2012رقم اجيداع القانوني  2335ممممممم1128
 متوفر على الرابط: .60-53ص 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/71223 

اإلمييرحات السييياسييية كللية للدمقرفة اي بلدان  ومبروك سممما لي، ن يزةيوسممم  ب -
 جزائر الترقيمتصممممدر عن جامعة الجلفة، المجلة ابحا  ودراسيييات ، يالمغرب العر 

 2016، ديسمبر 25، العدد 5/2009رقم اجيداع القانوني  1112مممممممممممم9751الدولي: 
 متوفر على الرابط:  .137-126ص ص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1094 

 ،التنمية المحلية اي ظل الشرا ة مع القطاد الخاصفاتح زغادي، يوس  بن يزة و  -
، دورية تصدر عن مخبر األمن اجنساني بجامعة اإلنسانيالمجلة الجزائرية لألمن 

رقم اجيمممممممداع القمممممممانوني  375X -2543، الجزائر الترقيم المممممممدولي: 1بممممممماتنمممممممة
متوفر على الرابط  .224-203، ص ص 2017جانفي  03، العدد 1163/2016

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/67832 

ي كبح مسيييييياعي الدمقرفة اي المنطقة دور البنى اال تما ية ايوسممممممممم  بن يزة،  -
، تصممممممممممممممدر عن مخبر األمن في المجلة الجزائرية لألمن والتنمية، الجزائر، العر ية

، رقم اجيممداع 1903-2170. الترقيم الممدولي: 1منطقممة المتوسممممممممممممممط، جممامعممة بمماتنممة
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مممممتمممموفممممر عمممملممممى الممممرابممممط:  .207 -199. ص ص 2011-4856الممممقمممممممانممممونممممي 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35736 

، مجلة العلوس محددات ومهددات المن الغ ائي اي العالم العر ييوس  بن يزة،  -
، 28-13، ص ص 01، العدد19، المجلد 1لجامعة باتنةاجنسانية واالجتما ية، 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55160  ابط: متوفر على الر 

نحو مفهوم اشييييييمل  اإلدارة الرشيييييييدة للنفايات: يوسممممممممم  بن يزة وسممممممممم يري وهيبة، -
، ص 02، العدد 04، المجلة الجزائرية لألمن اجنسممممممماني، المجلدالبيلية لرسييييتدامة
، ممممممممممممممممممممممتممممممممممممممممممممموفمممممممممممممممممممممر عممممممممممممممممممممملمممممممممممممممممممممى المممممممممممممممممممممرابمممممممممممممممممممممط: 70-47ص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95397 
إسيييييييييهام البيلة الرقمية اي دعم الديمقرافية يوسمممممممممممممم  بن يزة وسمممممممممممممم يري وهيبة،  -

، مجلة العلوس اجنسانية واالجتما ية ادوات المشاركة عن بعد نموذ ا - التشاركية
. متوفر 274-257ص ص  2019، جوان  01، العدد20، المجلد 1لجامعة باتنة

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95147لرابط: على ا

اسييييتخدام الدين اي مكااحة اإلرهابال تجر ة يوسمممممم  بن يزة، وعبد الر من فريجة،  -
 2019عدد خاص(، جوان ) 13مجلة دراسمممممممممممممماأل وأبحاث، العدد  الجزائر نموذ اال

 .54-13ص ص 

لعام بين القطاعين االحوكمة كللية لتفعيل الشرا ة يوس  بن يزة ومبروك سا لي،  -
، جوان 02، العدد 11، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، المجلد والخاص
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/92258، متوفر على الرابط 2019

الديمقرافية التشاركية كللية لتفعيل الحوكمة على ال يوس  بن يزة وفيص  خميلة -
 01مجلة العلوس االجتما ية واجنسانية لجامعة أس البواقي، العدد ال المستوى المحلي

 . متوفر على الرابط46-34، ص ص 06المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/98356 
 ضوية الهيلات العلمية ومرا ز البحث:ع -

 2019-2016 1عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم السياسية بجامعة باتنة -
 إلى يومنا ه ا. 2019المجلس العلمي لكلية الحقو ال ابتداء من ماي عضو  -

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35736
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رئي  خلية الجودة في التعليم العالي على مسمممممممتوا كلية الحقوق والعلوس السمممممممياسمممممممية  -
 .1على مستوا جامعة باتنة 2017 وعضو خلية الجودة الرئيسية

 المعتمد  اتنةبجامعة بالمن اإلنسيييييييانيال الواقع والرهانات واااا   عضممممممممممو مخبر "  -
 . 01/01/2012بتاريخ 

من " بمخبر األاإلنساني من منظور اقتصاديالمن رئي  فرقة البحث المعنونة بممم "  -
 على يومنا هذا. 2017، الجزائر، منذ 1اجنساني، جامعة باتنة

 عضو جمعية البحوث والدراساأل التحاد الم رب العربي، مقرها تون ._ 
 .للفكر والثقافةالرابطة الجزائرية عضو   -

  الوفنيةالملتقيات      
مداخلة بعنوان "الدولة الحديثة والوالءاأل التقليدية، اعتماد متبادل أس إنهاك متبادل؟" في  -

 05و 04الملتقى الدولي  ول واقع وآفاق التنمية السمممممممياسمممممممية في الجزائر المنمم يومي 
 جامعة باتنة، الجزائر. -كلية الحقوق  –بقسم العلوس السياسية  2007ديسمبر 

مداخلة بعنوان "دور اجصمممالإل اجداري في ترشممميد السمممياسمممة العامة" في الملتقى الوطني  -
جوان  20و  19األول  ول دور الحكم الراشمممممممد في السمممممممياسممممممماأل التنموية المنمم يومي 

 –ة جامعة قالم –كلية العلوس اجنسمممانية واالجتما ية  -بقسمممم العلوس االجتما ية  2013
 الجزائر.

 –مداخلة بعنوان" تمكين المرأة كمقاربة لقياس التنمية البشممممممممممممممرية في جنوب المتوسممممممممممممممط  -
 البشممممممممرية ةالتنميدراسممممممممة مقارنة بين تجربتي الجزائر وتون " في الملتقى الوطني  ول: 

ومي المنمم ي النجاإل إمكانياأل التحقيق وعوائق بين –المسمممممممتدامة في جنوب المتوسمممممممط 
 الجزائر. -عنابة  -بجامعة باجي مختار 2013نوفمبر  27و 26

واقع التنمية السممممممممممياسممممممممممية في الجزائر ودور الم سممممممممممسممممممممممة البرلمانية في مداخلة بعنوان: " -
 ول إشمممممكالية المجتمع المدني والتنمية في الجزائر المنعقد " في الملتقى الوطني تحقيقها
ياأفري  بكلية الحقوق  22-21يومي  ية بجامعة والعلوس السمممممممممممممم قالمة،  -ماي  08سمممممممممممممم
 الجزائر.
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مداخلة بعنوان"  رية التعبير في الفضمماء اجلكتروني من خالل قانون اجعالس الجزائري"  -
 يفي الملتقى الوطني  ول الضممممممممممموابط القانونية لحرية التعبير في الجزائر " المنعقد يوم

 الجزائر. –جامعة أس البواقي بكلية الحقوق  2014ماي  30و 29

واقع وآفممماق التطوع اجلكتروني في الجزائر" في الملتقى الوطني  ول ممممداخلمممة بعنوان " -
بواقي بجامعة أس ال واجنسمممممانيةاجعالس الجديد والشمممممباب" المنعقد بكلية العلوس االجتما ية 

 . 2014ماي  06و 05الجزائر يومي  –

تقى " في الملالمواطنة االفترا ممممممممممممممية في الفضمممممممممممممماء اجلكتروني العربي مداخلة بعنوان"  -
ة كليمم" المنعقممد بعولمممة الحوكمممة ومشممممممممممممممروع المجتمع اجلكتروني ول "  الوطني الثمماني

 .2014 أكتوبر 14و 13يومي العلوس اجنسانية واالجتما ية بجامعة قالمة 

لملتقى " في اجية الجزائريةالبعد اجفريقي في توجهاأل السمممممممممممياسمممممممممممة الخار مداخلة بعنوان"  -
توجهاأل السمممممياسمممممة الخارجية الجزائرية في    التحوالأل الجيوسمممممياسمممممية  ول "  الوطني

 .2014 نوفمبر 12و 11" المنعقد بجامعة عنابة يومي الراهنة واقع ورهاناأل

" من تنميم مخبر األمن  2016رئاسمممة ملتقى وطني تكويني بعنوان " جلسممماأل الدكتوراه  -
 .2016مارس  02والمنعقد يوس  1معة باتنةاجنساني بجا

المشمممماركة في ت طير الملتقى الوطني المعنون "الجلسمممماأل الوطنية للدكتوراه" المنممة من  -
طرف مخبر دراساأل وتحلي  السياساأل العامة في الجزائر المنعقد بكلية العلوس السياسية 

 . 2016جانفي  28و  27يومي  3بجامعة الجزائر

 09و  08" المنعقد  يومي 2017طني التكويني " جلسمممممممممممممماأل الدكتوراه رئي  الملتقى الو  -
، المنمم من طرف مخبر األمن اجنسمممماني، الواقع، الرهاناأل وا فاق بكلية 2017فيفري 

 . الجزائر.1الحقوق والعلوس السياسية،  جامعة باتنة

ن "جلسممماأل نو ت طير ورشمممة "المنهجية واألمانة العلمية" في الملتقى الوطني التكويني المع -
، والمنمم من طرف مخبر 2017فيفري  09و  08" المنعقمممد  يومي 2017المممدكتوراه 

األمن اجنسممممممممماني، الواقع، الرهاناأل وا فاق بكلية الحقوق والعلوس السمممممممممياسمممممممممية،  جامعة 
 . الجزائر.1باتنة
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 يمداخلة مشممتركة بعنوان " الدراسمماأل المسممتقبلية الحديثة، بحث في المفهوس والتقنياأل، ف -
 19الملتقى الوطني  ول : آفاق الدراسمممماأل المسممممتقبلية في علم السممممياسممممة المنعقد يومي 

 الجزائر.  – 1جامعة باتنة –بقسم العلوس السياسية  2016أفري   20و

مداخلة بعنوان " األو ممماع اجقليمية والداخلية لفرنسممما إبان الحرب العالمية األولى وأ رها  -
 1916على سلوكها في الجزائر، في الملتقى الوطني المنمم إ ياء لمئوية  ورة األوراس 

 الجزائر. -. بالمركز الثقافي بعين التوتة2016نوفمبر  12و 11بالجزائر يومي 

ة في مفهوس اجسممممممممممالس األمريكي في وسممممممممممائ  اجعالس ال ربية"، في مداخلة بعنوان " قراء -
الملتقى الوطني الموسوس بم صورة اجسالس والمسلمين في وسائ  اجعالس ال ربية" المنعقد  

 .1. بكلية العلوس اجنسانية واالجتما ية بجامعة باتنة2016ديسمبر  14و  13يومي 

السمممممياسمممممية و شمممممكالية تعدد المنهجياأل"، في  مداخلة بعنوان " تصمممممميم البحوث في العلوس -
. 2016ديسمبر  07لعلوس السياسية" المنعقد يومي الملتقى الوطني الموسوس بممممم منهجية ا

 عنابة. -بجامعة باجي مختار  بكلية الحقوق والعلوس السياسية

 الملتقيات الدولية

" في الم رب العربيمداخلة بعنوان" اجصالإل السياسي كمدخ  استراتيجي ج ياء اتحاد  -
لمنعقد التكام  اجقليمي" ا - م رب العربي وتفعي  الحكم الراشمممدالملتقى الدولي  ول " ال
 .2014ماي  07و  06بجامعة عنابة يومي 

 " في الملتقى المممدولينحو مقاابة ااال يق نلااال الححل  ايحلل زل  ا     ممممداخلمممة بعنوان"   -
 ول " التنمية والالمركزية ببلدان الم رب العربي: بين التو يف السممممممممممياسممممممممممي وتحدياأل 
الواقع " المنعقمممد بفنمممدق جمممالطممما بممممدينمممة بنزرأل التونسمممممممممممممميمممة من تنميم جمعيمممة البحوث 

 .2014سبتمبر  11و  10والدراساأل التحاد الم رب العربي يومي 

المديدنائن ناءننأسنالمالناالمتمالئنلدىنشففففففف اينن إللذادونن"مداخلة بعنوان:  -

 Arab philanthropy andائنالملتقلنالففدولئنالنا عنلول:نن"الففدولنالمرففان يففة
civic engagementالمنظ نمينطنبنالمامعةناألمنيكيةن القاهنونوالمنعقدنائنن

 .2014مواينن5ون4 ينوتنيومئن

 -صندوق الزكاة أنموذجا -لجزائر مداخلة بعنوان"  وكمة م سساأل العم  الخيري في ا -
 Takaful 2015-Fifth Annual Conference on Arab Philanthropyفي 
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and Civic Engagement  المنمم من قبممم  الجمممامعمممة األمريكيمممة بمممالقممماهرة والمنعقمممد
 .2015نوفمبر  05و  04يومي  بجامعة أبو بي باجماراأل العربية المتحدة

الديمقراطية التوافقية في الم رب العربي" في الملتقى الدولي مسممممممممممممممتقب  مداخلة بعنوان"  -
 17" المنعقد بجامعة عنابة يومي  ول "إشكالية االنتقال الديمقراطي في جنوب المتوسط

 بكلية الحقوق والعلوس السياسية بجامعة عنابة. 2014 نوفمبر 18و

 اربية" في الملتقىمداخلة بعنوان " جدلية الجمود واجصمممممممالإل السمممممممياسمممممممي في الدول الم  -
الدولي المعنون بم " راهن المجتمعاأل الم اربية: رؤا ومقارباأل البا ثين الشباب" المنعقد 

من تنميم مركز فاعلون للبحث  2016مارس  22 -20تون  أياس  –بمدينة المنسمممممممتير 
 في األنتربولوجيا والعلوس االجتما ية واجنسمممممممانية بالتنسممممممميق مع المركز الجامعي عبد ه

 الجزائر. –مرسلي بتيبازة 

الحروب السممممممميبرانية ومسمممممممتقب  سمممممممياسممممممماأل الدفاع الوطني في الفضممممممماء مداخلة بعنوان " -
اجلكتروني"، في الملتقى الدولي الموسممموس بممممممممممممممممم سمممياسممماأل الدفاع الوطني بين االلتزاماأل 

 ،2017جانفي  31و 30يومي ليمية" الطبعة الثانية، المنعقد، السممممممممممميادية والتحدياأل اجق
 الجزائر ورقلة. -كلية الحقوق والعلوس السياسية  قاصدي مرباإل ب

العالقاأل الم اربية الخليجية مقاربة سمممموسمممميو  قافية"، في الملتقى الدولي مداخلة بعنوان " -
بين الواقع والم مول، المنمم من طرف جمعية  المشرقية -الموسوس بم العالقاأل الم اربية

مارس  15و 14يومي  بنزل الدبلوماسمممممممممممي البحوث والدراسممممممممممماأل التحاد الم رب العربي 
 ، تون .2017

 مداخلة مشمممممتركة بعنوان " إدارة التنوع اج ني كمدخ  لقياس هشممممماشمممممة الدولة في إفريقيا" -
استقرار وأزماأل الهوية على بناء و ية ت  ير التعددية اج نفي الملتقى الوطني المعنون بمممممم "
بكلية الحقوق والعلوس السمممممياسمممممية  2017ماي  10و 09الدولة في إفريقيا" المنعقد يومي 

 . الجزائر.1بجامعة باتنة

مداخلة بعنوان " المشمماركة التطو ية للخواص في التنمية المحلية بالجزائر، مقاولو بلدية  -
، المنمم من طرف الجامعة 2017موسوس بممم تكاف  باتنة نموذجا "، في الملتقى الدولي ال

 بالقاهرة الجديدة. ، بمقر الجامعة2017أكتوبر  19و 18األمريكية بالقاهرة يومي 
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مممداخلممة بعنوان " أ ر  مماهرة ال ج على جودة مخرجمماأل التعليم العممالي في الجزائر" في  -
م رب للمدرس في بلدان الالملتقى الدولي الم اربي الثالث " راهن جودة األداء التدريسي 

نمم من طرف جمعية البحوث والدراسممممماأل التحاد الم رب المربي و مكاناأل التطوير" الع
 .2018مارس  15و 14بتون  يومي العربي 

 

 اليام الدراسية   -

القنواأل األمريكيممة النمماطقممة مممداخلممة بعنوان "اسممممممممممممممتراتيجيممة الهيمنممة الثقممافيممة في خطمماب  -
ي في    لعربالدراسممممممممي  ول "الفضممممممممائياأل األجنبية الموجهة للعالم اية" في اليوس بالعرب

 –بقسممممم علوس اجعالس واالتصممممال جامعة باتنة  2012أفري   10يوس  المت يراأل الجديدة"
 الجزائر.

في النممممدوة العلميممممة " األمن البيئي في اجعالس والبيئممممة في الجزائر " مممممداخلممممة بعنوان " -
األمن اجنساني بقسم العلوس السياسية بجامعة باتنة يوس الجزائر" المنممة من قب  مخبر 

 .2013ماي  12

مداخلة بعنوان " دور اجعالس الجديد في نشممممممممر الوعي في المجتمعاأل العربية" في اليوس  -
س تمع" بقسممممممممممم علو الدراسممممممممممي  ول " آ ار تكنولوجيا االتصممممممممممال الحديثة على الفرد والمج

 .2013فيفري  26جامعة باتنة يوس  - اجعالس واالتصال

يوس غرداية نموذجا" في ال –مداخلة بعنوان "إدارة التنوع المجتمعي في المدينة الجزائرية  -
ديسمممممممبر  01الدراسممممممي المنمم  ول أزمة غرداية من طرف مخبر األمن اجنسمممممماني في 

 جامعة باتنة.  ،بقسم العلوس السياسية 2014

ة الجزائرية، نماذج و شممكاالأل" في مداخلة بعنوان" خوصممصممة الخدمة العمومية في اجدار  -
اليوس الدراسمممممممممي  ول " اجصمممممممممال األ اجدارية في الجزائر، بين الواقع والم مول" المنعقد 

 .2014ديسمبر  10بقسم العلوس السياسية بجامعة باتنة يوس 

مداخلة بعنوان "التنمية السمممممممممياسمممممممممية والتحول الديمقراطي في البلدان الم اربية: قراءة في  -
دور األ زاب السمممممممياسمممممممية" في اليوس الدراسمممممممي  ول" الديمقراطية والتنمية" المنعقد بقسمممممممم 

 .2015جانفي  21العلوس السياسية بجامعة باتنة يوس 
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حمالأل االنتخابية في الجزائر، في مداخلة بعنوان: أخالقياأل الخطاب السمممياسمممي أ ناء ال -
 ول " التجربة االنتخابية في الجزائر اسمممتعرات، تقييم و شمممراف"، المنعقد اليوس الدراسمممي 

 .1بقسم العلوس السياسية بجامعة باتنة 2016فيفري  03يوس 

مداخلة بعنوان: في مسمممممممممماءلة األفكار السممممممممممياسممممممممممية لدا مال  بن نبي: جدلية التوسممممممممممع  -
وس الدراسمممممممي  ول " الفكر السمممممممياسمممممممي الجزائري: األصمممممممول االهتماماأل والتقوقع، في الي

 .1بقسم العلوس السياسية بجامعة باتنة 2016فيفري  09والت  يراأل"، المنعقد يوس 

مداخلة بعنوان: تو يف الدبلوماسممممممممممممممية في مكافحة اجرهاب: الجزائر نموذجا، في اليوس  -
 2016فيفري  17"، المنعقد يوس عكاساألاألمن والتنمية: التقاطعاأل واالنالدراسي  ول " 

 .1بقسم العلوس السياسية بجامعة باتنة

عضو اللجنة العلمية لليوس الدراسي  ول" أ ر التدخ  الروسي في سوريا على األمن في  -
من  2016/ 23/02يوس  1بجامعة باتنة الشممرق األوسممط، المنعقد بقسممم العلوس السممياسممية

 .تنميم مخبر األمن اجنساني

مداخلة بعنوان "  مممماناأل المشممماركة السمممياسمممية في الدسممماتير الجزائرية مع التركيز على  -
" في اليوس الدراسممممممي  ول " الديمقراطية التشمممممماركية و شممممممكالية اجصممممممالإل 2016دسممممممتور 

 01يوس  1الدسمممممممتوري بالجزائر" المنمم من طرف قسمممممممم العلوس السمممممممياسمممممممية بجامعة باتنة
 .2016مارس 

لمعنون في اليوس الدراسي اعصر الثوراأل العربية" تنمية سياسية في مداخلة بعنوان " أي  -
بم: "التحوالأل السياسية و شكالية التنمية في الوطن العربي" المنمم من طرف قسم العلوس 

 .2016مارس  08يوس  1السياسية بجامعة باتنة

اليوس  ياألمن المجتمعي و شمممممممكالية الهجرة غير الشمممممممر ية في الجزائر" فمداخلة بعنوان " -
الدراسمممممي  ول: التنمية كللية للحد من  اهرة الهجرة غير الشمممممر ية في الجزائر، المنمم 

 .2016أفري   17يوس  1من طرف مخبر األمن اجنساني بجامعة باتنة

اء األمن قافية و شممممممممممممكاالأل بنير المت يراأل الوافدة للبيئة الثمداخلة مشممممممممممممتركة بعنوان" ت   -
اليوس الدراسي المعنون بمممم " تحدياأل األمن الثقافي في     الفكري في الدول العربية" في

المنمم من طرف مخبر األمن اجنسممماني بقسمممم اجعالس واالتصمممال وعلم اجعالس الجديد" 
 .2016ماي  09يوس  1المكتباأل بجامعة باتنة
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العلوس ي ف ودكتوراه  يسان  وماسترمذكراأل لاجشراف على  - :إلشراف العلمي والمناقشات
 .واالتصال السياسية واجعالس

ير موارد تأث مللبا ث:  سين قوادرة، المعنونة بنماس قديمة اجشراف على أطرو ة دكتوراه  -
عد الحرب  قارة اإلاريقية لفترة ما ب لدور الصييييييييييني اي ال قة على ا باردةالطا ت . تمممال

 .17/06/2019مناقشتها بتاريخ 
بعنوان التنمية المحلية اي زغادي فاتح  للبا ث  LMDاجشممممممممممراف على أطرو ة دكتورا -

 . ظل الشرا ة مع الغير
ية الديمقراف :اجشممممممممممممراف على أطرو ة دكتوراه ال اس دي للبا ثة سمممممممممممم يري وهيبة بعنوان -

التسيييييييييجيل الوي  -التشيييييييييياركية كللية لتر ية الخدمة العمومية المحلية اي الجزائر
2018/2019. 

تحدياأل االمن للطالب اميلة فيصل بعنوان:  LMDاإلشراف على افروحة دكتورام  -
 ، التسجي  الرابع.الثقافي في عصر العولمة دراسة  الة الجزائر

 2011/2012و 2010/2011اإلشراف على العديييييييد من م كييييييرات التخّر  للسنييييييوات   -
 بقسم العلوم السياسية وقسم علوم اإلعرم واالتصاي. 2013/2014و 2012/2013و
مة نمشمممة مذكرة ماسمممتر في العلوس السمممياسمممية تخصمممص اجدارة العامة واألاجشمممراف ومناق -

" للطالبتين سممممممممهاس زغدودي التمكين السييييييياسييييييي للمراة اي الجزائرالسممممممممياسممممممممية بعنوان "
 .2015/ 2016وسلسبي  بن عائشة، السنة الجامعية 

اجشمممراف ومناقشمممة مذكرة ماسمممتر في العلوس السمممياسمممية تخصمممص سمممياسمممة عامة و كامة  -
  الديمقرافية التشيياركية اي المجالس المحلية المنتخبة عامة، للطالب قراد سمممامي بعنوان 

 .2015/ 2016السنة الجامعية، السنة الجامعية  بلدية باتنة نموذ ا. –
وس السمممياسمممية تخصمممص اجدارة العامة واألنممة اجشمممراف ومناقشمممة مذكرة ماسمممتر في العل -

 اإلدارة المحلية وإشكالية التنمية المحلية ايبعنوان"  للطالب منور صمفي الدين، السمياسمية
 .2016/ 2015السنة الجامعية  – دراسة حالة بلدية العلمة –الجزائر 
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مة واألنم اجشمممراف ومناقشمممة مذكرة ماسمممتر في العلوس السمممياسمممية تخصمممص اجدارة العامة -
ة اي إلكترونيدور اإلدارة بعنوان " ونريمان رباج  لسممممممممياسممممممممية للطالبتين: بن  يا  سممممممممميةا

 .2016/  2015. السنة الجامعية بلدية باتنة نموذ ا –تحسين الخدمة العمومية 
اجشممراف ومناقشممة مذكرة ماسممتر في علوس اجعالس واالتصممال تخصممص صممحافة مكتوبة  -

ي المعالجة اإلعرمية للبعد المازيغي اوبن  باس  نين بعنوان "  للطالبتين العمري سمممعاد
 ."2016/ 2015، السنة الجامعية الهوية الوفنية من اري  ريدة الخبر

بقسممممممم العلوس السممممممياسممممممية وقسممممممم علوس المشمممممماركة في مناقشممممممة العديد من مذّكراأل التخّرج  -
 .2010بباتنة منذ سنة  اجعالس واالتصال

 
 الما ستير والدكتوراممناقشات 

الدبلوماسييييييية متعددة بعنوان"  سييييييامية بن حجازمناقشممممممممممة رسممممممممممالة ماجسممممممممممتير للطالبة  -
ت تح – دراسيية حالة تيمور الشيير ية –المسيياراتال كمقار ة لحوكمة عمليات بناء السييرم 

 .2016 – 2015السنة الجامعية  ،1بجامعة باتنة إشراف الدكتورة طروب بحري،
ي السييييييلطة التنفي ية ابعنوان"  اتاح شييييييباحمناقشممممممممة أطرو ة دكتوراه للطالب البا ث   -

 "النظمة السييياسييية التعدديةال دراسيية مقارنة بين النظامين السييياسيييين الجزائري واللبناني
 .2016 -2015السنة الجامعية  ،1بجامعة باتنة تحت إشراف البروفيسور  سين قادري،

 بيديمفيدة بلعمناقشمممممممممممة أطرو ة دكتوراه العلوس في العلوس السمممممممممممياسمممممممممممية للطالبة البا ثة  -
اجي تحت إشممراف البروفيسممور ن الحكم الموسع الية للتنمية المستدامة اي الجزائر بعنوان:

 .2016 -2015، السنة الجامعية 1عبد النور، بجامعة باتنة
 بعنوان: ر اسيييا بلخيلسمممياسمممية للطالبة البا ثة مناقشمممة أطرو ة دكتوراه العلوس في العلوس ا -

-2000دور الحكمانية اي ترشييييييد السيييييياسيييييات التنموية اي الوفن العر ي اري الفترة 
 -2015، السمممنة الجامعية 1تحت إشمممراف البروفيسمممور  سمممين قادري، بجامعة باتنة 2010
2016. 

 مضانعبد المجيد ر مناقشممة أطرو ة دكتوراه العلوس في العلوس السممياسممية للطالب البا ث  -
حت ت تو هات السييياسيية اإلعرمية اي الجزائر اي اييوء اإلمييرحات السييياسيييةبعنوان: 

 .2016 – 2015السنة الجامعية  ،1بجامعة باتنة إشراف البروفيسور قوي بو نية
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بعنوان  دبن علي لقر للطالب البا ث  في العلوس السياسية مناقشة أطرو ة دكتوراه العلوس -
دراسييية مقارنة دولة الجزائر  –مدى تأثير نظام الريع على مسيييار اإلميييرح السيييياسيييي " 

 -2015، السنة الجامعية 3. تحت إشراف أ. د شبيلة العايب بجامعة الجزائرودولة الكويت
2016. 

بعنوان:  نةنعيمة سميمناقشة أطرو ة دكتوراه العلوس في العلوس السياسية للطالبة البا ثة  -
دراسة حالة  ة المغار يةانظام الحصص النسائية وتاثيرم اي التمثيل السياسي للمر بعنوان: 
، السممممنة الجامعية 1تحت إشممممراف البروفيسممممور  سممممين قادري بجامعة باتنة التونسو  الجزائر
2015 – 2016. 

 يحسيييين بن كادمناقشممممممة أطرو ة دكتوراه العلوس في العلوس السممممممياسممممممية للطالب البا ث  -
التنمية السييياسييية بين النظرية والتطبياال دراسيية مقارنة اي المفهوم والممارسيية بعنوان: 

، تحت إشمممممراف البروفيسمممممور صمممممالح زياني بجامعة بين الفكر الغر ي والتصييييور اإلسييييرمي
 .2017-2016الجامعية ، السنة 1باتنة
 مبروك كاهيمناقشممممممممممة أطرو ة دكتوراه العلوس في العلوس السممممممممممياسممممممممممية للطالب البا ث،  -

السيييياسييية العامة لتطوير التعليم العالي اي الدوي المغار ية على ايييوء متطلبات بعنوان: 
، السمممممممنة الجامعية 1، تحت إشمممممممراف البروفيسمممممممور بو نية قوي بجامعة باتنةالتنمية المحلية

2016-2017. 
مناقشمممممة أطرو ة دكتوراه العلوس في العلوس السمممممياسمممممية تخصمممممص تنميم سمممممياسمممممي و داري  -

عرقة الهندرة بتطوير الموارد البشييييييييرية بعنوان:  بلخشييييييييعي محمد امينللطالب البا ث، 
، تحت إشمممممراف البروفيسمممممور  ممممميف عقيلة بجامعة دراسييية ميدانية بالبنل الوفني الجزائري 

 .2018-2017جامعية ، السنة ال3الجزائر
مناقشممة أطرو ة دكتوراه في العلوس السممياسممية تخصممص تنميماأل سممياسممية و دارية للبا ثة  -

منى هرمو  بعنوان " اجدارة الرشمممممميدة والتنمية المسممممممتدامة كلليتين لمكافحة الفسمممممماد: تون  
السمممممممممنة الجامعية  1نموذجا" تحت غشمممممممممراف البروفيسمممممممممور عبد الحق بن جديد بجامعة باتنة

2017 /2018. 
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 :النشاط البيداغو ي
 نظام قديم/ LMD المقاييس المدرسة اي الطور الوي* 

لطلبة السممنة الثالثة تنميماأل سممياسممية و دارية نماس  السياسة العامة رسمتدري  مقياس  -
 ساعاأل أسبو يا. 3بحجم ساعي قدره  2008قديم بقسم العلوس السياسية بجامعة باتنة سنة 

لطلبة السمممممنة الثانية جذع مشمممممترك بحجم  رسيييم السيييياسييية ومييينع القرارتدري  مقياس  -
 2010/ 2009ساعاأل أسبو يا سنة  3ساعي قدره 

لطلبة اجعالس، تخصممممممص سمممممممعي  )ملتقى( ملتقى القضييييايا السييييياسيييييةتدري  مقياس  -
بصري وعالقاأل عامة وصحافة مكتوبة بقسم علوس اجعالس واالتصال بجامعة باتنة سنواأل 

 ساعة أسبو يا. 4.5بحجم ساعي قدره  2013 - 2012 -2011 – 2009 – 2008
لطلبة السممنة الرابعة إعالس واتصممال  م والسييلطة والراي العامعروسييائل اإلتدري  مقياس  -

 .2010/ 2009ساعاأل أسبو يا سنة  6بحجم ساعي قدره 
بكّلية  سمممياسممميةعلوس لطلبة السمممنة األولى  (تطبيا )محااييرة   المنهجّيةتدري  مقياس  -

 9بحجم سممممممماعي قدره  2011- 2010خالل  أس البواقي والعلوس السمممممممياسمممممممية بجامعة الحقوق 
 ساعاأل أسبو يًا.

للسنة الثانية تنميماأل سياسية و دارية بجامعة أس البواقي  السياسة العامةتدري  مقياس  -
 .2011/2012ساعاأل أسبو يا سنة  3بحجم ساعي قدره 

علوس سممممممياسممممممية  األولى، لطلبة السممممممنة إلى علم اإلدارة )محااييييرة(مدال تدري  مقياس  -
 1.5بحجم سممماعي قدره سممماعة ونصممم  بجامعة أس البواقي  2010)السمممداسمممي الثاني( سمممنة 

 أسبو يًا.
قسم ب الثانية علوس سياسية، لطلبممممممممة السنممممممممة نظم سياسية مقارنة )تطبيا(تدري  مقياس  -

 3بحجم سممممماعي قدره  2011/  2011 /2009/2010سمممممنة العلوس السمممممياسمممممية جامعة باتنة
 ساعاأل أسبو يًا.

حجم ساعي بتنميماأل سياسية و دارية  الثالثة، لطلبة السنة المالية العامةتدري  مقياس  -
 .2012/2013األ أسبو يًا سنة ساع 3قدره 
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ة تنميماأل سمممممممياسمممممممي الثالثةلطلبة السمممممممنة  ملتقى إدارة المدن المسيييييتدامة تدري  مقياس -
 .2014/ 2012/2013األ أسبو يًا سنة ساع 3بحجم ساعي قدره و دارية 

للسممممممنة الثالثة تنميماأل سممممممياسممممممية و دارية بحجم سمممممماعي قدره  المالية العامةتدري  مقياس 
 .2013ساعة ونص  أسبو يا سنة 

لطلبة السممممممنة الثانية تنميماأل سممممممياسممممممية و دارية  الدولة والمجتمع المدنيتدري  مقياس  -
 .2014/ 2013ساعاأل أسبو يا طيلة السداسي األول لسنة  3بحجم ساعي قدره 
لطلبة السممنة األولى علوس سممياسممية بحجم سمماعي قدره  تاريخ الفكر السياسيتدري  مقياس 

 .2014/ 2013ساعة أسبو يا سنة  4.5
ع ة وجذتنميماأل سمياسمي لطلبة السمنة الثانية ميةمقياس نظريات وسياسات التنتدري    -

 ساعاأل أسبو يا. 3، بحجم ساعي قدره 2015و 2014و 2013مشترك سنواأل 
لطلبة السممممممممممنة الثالثة تنميماأل سممممممممممياسممممممممممية و دارية بحجم  اإلدارة اإللكترونيةتدري  مقياس 
 .2016/ 2015ساعة أسبو يا سنة  1.5ساعي قدره 

لطلبة السممممنة الثانية إعالس واتصممممال بقسممممم اجعالس  معاميييرةقضيييايا دولية تدري  مقياس  -
 .2016/2017ساعاأل أسبو يا سنة  3واالتصال بحجم ساعي قدره 

)محا ممرة( لطلبة السممنة الثانية جذع مشممترك  اقتصيياديات وسييائل اإلعرمتدري  مقياس  -
 .2017/2018ساعة أسبو يا سنة  1.5إعالس واتصال بحجم ساعي قدره 

لطلبة السممنة الثانية جذع مشممترك علوس سممياسممية  النظم السياسية المقارنةاس تدري  مقي -
 2016/2017/2018/2019/ 2015ساعاأل أسبو يا سنة  4.5بحجم ساعي قدره 

 

 LMD/ الثانيسة اي الطور المقاييس المدر    *
ة ماسممممممتر علوس سممممممياسمممممميلطلبة السممممممنة األولى  )تطبيا(الحوكمة والتنمية تدري  مقياس  -

 ساعاأل أسبو يا. 3بحجم ساعي قدره  2012بجامعة باتنة سنة 
لطلبة السممممممممنة األولى ماسممممممممتر تخصممممممممص الحوكمة  النظريات التسيييييييريةتدري  مقياس  -

 ساعاأل يوميا. 3بحجم ساعي قدره  2013/ 2012والتنمية للسنة الجامعية 
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ر لطلبة السممنة األولى ماسممت )محاايرة   تطبيا( تحليل السيياسية العامةتدري  مقياس  -
سمماعاأل  4.5بحجم سمماعي قدره  2013/2014تخصممص أنممة سممياسممية و دارة عامة سممنة 

 أسبو يا.
 3للسنة الثالثة تنميماأل سياسية بحجم ساعي قدره  السياسات القطا يةتدري  مقياس  -

 .2016/  2015و 2015/ 2014  سنة  أسبو يا ساعاأل
أسبو يا  1.5بحجم ساعي قدره  2لطلبة الماستر  اإلعرمية االستراتيجيةتدري  مقياس  -

 .2017/2018، 2016/2017/ 2015و 2015/ 2014سنتي 
تخصممممص سممممياسممممة عامة  2لطلبة الماسممممتر  السيييياسيييات المالية والنقديةتدري  مقياس  -

 .2016/2018/ 2015عاأل أسبو يا سنة سا 3 و كامة عامة بمقدار

لطلبة السمممنة األولى ماسمممتر إصمممالإل إداري بحجم سممماعي  اإللكترونيةاإلدارة تدري  مقياس 
 .2016/2017ساعة أسبو يا سنة  1.5قدره 

 

 LMD دكتورام سة اي الطور الثالث* المقاييس المدر  

بقسممممممممممممممم العلوس  2014" لطلبة الدكتوراه دفعة هيا ل التشيييييييييغيل المحليةتدري  مقياس "  -
 ساعة أسبو يا. 1,5قدره السياسية بجامعة باتنة، بحجم ساعي 

بقسمممممممممممممممي العلوس  2015" لطلبة الدكتوراه دفعة   منهجية البحث العلميتدري  مقياس  -
 سمماعة أسممبو يا 1,5، بحجم سمماعي قدره 1السممياسممية وعلوس اجعالس واالتصممال بجامعة باتنة

 .لك  دفعة
ة األولى دكتوراه بقسممممممممممم العلوس لطلبة السممممممممممن "نظم المعلومات واالتصييييييايتدري  مقياس " -

سمممماعة  1,5بحجم سمممماعي قدره  .2015/2016السممممداسممممي الثاني  1السممممياسممممية جامعة باتنة
 أسبو يا.

" لطلبة الدكتوراه تخصممممممص "األمن والتنمية" السممممممداسممممممي المن المجتمعيتدري  مقياس " -
 ساعة أسبو يا. 1,5بحجم ساعي قدره  .2017-2016األول. دفعة 

" لطلبة الدكتوراه تخصمممممص "األمن والتنمية"  السيييياسيييات المنية المقارنة" تدري  مقياس -
 ساعة أسبو يا. 1,5، بحجم ساعي قدره 2017-2016دفعة السداسي الثاني، 
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الطور  D1تدري  مقياس الحكم المحلي، في صمممممممممي ة محا مممممممممرة لطلبة السمممممممممنة األولى  -
 .2018/2019الثالث تخصص تنميم سياسي السداسي األول، السنة الجامعية 

 

  امعة التكوين المتوامل المقاييس المدرسة اي* 
في إطمممار المممدورة التكوينيمممة أ نممماء فترة  مفيياهيم قييانون الوظيفيية العموميييةتمممدري  ممممادة  -

، 2012/ 2011التربص والتكوين قبممممم  التو يف لمو في الو يفمممممة العموميمممممة سممممممممممممممنمممممة 
 4. التي تنممها جامعة التكوين المتواصمممممممممممم  فرع باتنة بحجم سمممممممممممماعي قدره 2012/2013

  يوما. 15ساعاأل ك  
وين في إطار الدورة التكوينية أ ناء فترة التربص والتكتسيير الموارد البشرية تدري  مادة  -

. التي 2012/2013، 2012/ 2011قبممم  التو يف لمو في الو يفمممة العموميمممة سممممممممممممممنمممة 
 يوما. 15ساعاأل ك   4تنممها جامعة التكوين المتواص  فرع باتنة بحجم ساعي قدره 

في إطار الدورة التكوينية أ ناء فترة التربص  تقنيات االتصييييييييياي والمكتباتتدري  مادة  -
. 2012/2013، 2012/ 2011والتكوين قب  التو يف لمو في الو يفة العمومية سممممممممممممممنة 

 15سمممممممماعاأل ك   4متواصمممممممم  فرع باتنة بحجم سمممممممماعي قدره التي تنممها جامعة التكوين ال
 يوما.
 لطلبة السممنة األولى قانون األعمال )محااييرة   تطبيا(قانون االسييتهرك تدري  مادة  -

 3. بحجم ساعي قدره 2016/2017/ 2015بجامعة التكوين المتواص  جامعة باتنة، سنة 
 ساعاأل يوميا.

ير لطلبة السممممنة الثانية فرع تسممممي   تطبيا( )محاايييرةالتسييييير العمومي تدري  مقياس  -
 4بحجم سمممممممماعي قدره  2013/2014عمومي بجامعة التكوين المتواصمممممممم  فرع باتنة سممممممممنة 

 ا.ساعاأل أسبو ي
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 :التر صات والزيارات العلمية
في إطار تربص  2006لمعهد البحوث والدراسممممممممممممماأل العربية بالقاهرة سمممممممممممممنة زيارة علمية  -

 .علمي
 .2008مكتبة األسد بدمشق سنة زيارة علمية إلى  -
 2009زيارة علمية إلى المركز القومي للبحوث بالقاهرة سنة  -
 2010إلى جامعة دمشق في إطار تربص علمي سنة زيارة علمية  -
بباري  في إطار تربص  Paris 8بجامعة   Euro- Maghrebإلى معهد  زيارة علمية -

 .2013سنة  .لدرجة الدكتوراه  للتحضير 
والمشممممماركة  2015سمممممنة   _ زيارة علمية إلى جامعة سمممممكاريا بتركيا في إطار تربص علمي

اقج في فعالياأل الم تمر الدولي  ول الفكر النقدي التحليلي في الفكر اجسمممممممممممممالمي نكم
 .بنف  الجامعة

 في إطار التبادل بين الجامعاأل. 2016زيارة علمية إلى جامعة قفصة بتون  سنة  -
  عطلة علمية.في إطار  2018زيارة علمية إلى جامعة تون  المنار سنة   _
 .2019فرنسا سنة  7زيارة علمية إلى جامعة باري  -


