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 :ايسضاغات. 1

 .بهايٛضٜا آزاب: 1985- 

 .يٝػاْؼ عًِ ايٓفؼ ايعٌُ، داَع١ ايػاْٝا، ٖٚطإ، اجلعا٥ط: 1989- 

 . َادػتري يف األْجطٚبٛيٛد١ٝ االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ، داَع١ تًُػإ، اجلعا٥ط: 2000- 

 .زنتٛضاٙ يف األْجطٚبٛيٛد١ٝ االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ، داَع١ تًُػإ، اجلعا٥ط: 2006- 

 :ايٓؿاطات امل١ٝٓٗ. 2

 .أغتاش تعًِٝ ثاْٟٛ، َاز٠ ايفًػف١: 1992 – 1989- 

 .اخلس١َ ايعػهط١ٜ ايٛط١ٝٓ: 1994- 1992- 

 .بػٝهٛتكين يف قطاع ايتهٜٛٔ املٗين: 1996- 1994- 

 .َػتؿاض ض٥ٝػٞ يًتٛدٝ٘ املسضغٞ ٚ املٗين يف قطاع ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ: 2002- 1996- 

 .أغتاش َػاعس َؤقت بكػِ عًِ االدتُاع ظاَع١ تًُػإ: 2000- 1999- 

 .أغتاش َػاعس َؿاضى بكػِ عًِ االدتُاع ظاَع١ تًُػإ: 2002- 2000- 

 .أغتاش َػاعس زا٥ِ بكػِ عًِ االدتُاع ظاَع١ َعػهط، اجلعا٥ط: 2005- 2002- 

 .أغتاش َػاعس َهًف بايسضٚؽ بكػِ عًِ االدتُاع ظاَع١ َعػهط: 2007 - 2005- 

 .ظاَع١ َعػهطبكػِ عًِ االدتُاع  (ب)        أغتاش ذلاضط 2008- 

 .ظاَع١ َعػهطاالدتُاع بكػِ عًِ  (أ)أغتاش ذلاضط : 2013 إىل 2008-

 .ظاَع١ َعػهطاالدتُاع أغتاش ايتعًِٝ ايعايٞ بكػِ عًِ : َٜٛٓا ٖصا إىل 2013-

 .ض٥ٝؼ قػِ عًِ االدتُاع، ظاَع١ َعػهط، اجلعا٥ط: 2006 - 2003- 

 .َسٜط َعٗس ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ، ظاَع١ َعػهط: 2009- 2006- 

عُٝس ن١ًٝ اآلزاب ٚايًػات ٚايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ، ظاَع١ َعػهط، : 2012- 2009- 

 . اجلعا٥ط

 . عُٝس ن١ًٝ ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ، ظاَع١ َعػهط، اجلعا٥ط: إىل َٜٛٓا ٖصا  2012- 

، ايٓس٠ٚ اجل١ٜٛٗ جلاَعات (LMD)عطٛ ايًذ١ٓ اجل١ٜٛٗ يتكِٝٝ عطٚض ايتهٜٛٔ : 2009 -2006- 

 (CRUO-ENSET). ايػطب

 LMDعطٛ أغاغٞ يف اخل١ًٝ املهًف١ بايتهٜٛٔ ٚفتح ايفطٚع اجلسٜس٠ بايـ: 2010- 2007- 

 يًُطنع اجلاَعٞ َعػهط
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 إىل َٜٛٓا ٖصا ض٥ٝؼ حتطٜط دل١ً املٛاقف يًسضاغات ٚايبشٛخ يف اجملتُع ٚايتاضٜذ، َٓؿٛضات 2007-

 .داَع١ َعػهط

أغتاش َؿاضى مبسضغ١ ايسنتٛضاٙ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ، َتسخٌ بٛسس٠ : 2010 -2008-

 .َٓٗذ١ٝ ايبشح يف ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ، داَع١ ايػاْٝا ٖٚطإ

أغتاش َؿاضى مبسضغ١ ايسنتٛضاٙ ايسٜٔ يف ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ، َتسخٌ : 2011 -2010-

 .بٛسس٠ ايسٜٓٛايػٝاغ١، داَع١ ايػاْٝا ٖٚطإ

 579ظاَع١ َعػهط، ايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ " عًّٛ إْػا١ْٝ ٚإدتُاع١ٝ"َػؤٍٚ َٝسإ ايتهٜٛٔ : 2010-

 .2010 أنتٛبط 14املؤضر يف 

خبري يس٣ َطنع ايبشح يف األْجطبٛيٛد١ٝ ايجكاف١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ، َهًف بتكِٝٝ املؿاضٜع ايٛط١ٝٓ : 2010ـ 

 .يًبشح

 .عطٛ ايًذ١ٓ ايبٝساغٛد١ٝ ايٛط١ٝٓ ملٝسإ ايتهٜٛٔ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ: 2011ـ 

 عطٛ ايٓس٠ٚ ايٛط١ٝٓ يعُسا٤ َٝسإ ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ  : 2013

 :ايبشح ايعًُٞ. 3 

باسح َؿاضى مبطنع ايبشح يف األْجطٚبٛيٛد١ٝ ايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ، ٖٚطإ، : 2004- 2001- 

 .« ايجكاف١ ايػٝاغ١ٝ يًٓدب١ املجكف١ يف اجلعا٥ط »: يف إطاض املؿطٚع ايٛطين يًبشح. اجلعا٥ط

باسح َؿاضى مبطنع ايبشح يف األْجطٚبٛيٛد١ٝ ايجكاف١ٝ ٚ االدتُاع١ٝ، ٖٚطإ، : 2007 - 2004- 

 .« ايسٜٔ ٚ ايطابط١ االدتُاع١ٝ يف اجلعا٥ط »: يف إطاض َؿطٚع املؤغػ١. اجلعا٥ط

 -2006 - 2009 : ايسٜٔ ٚ ايػٝاغ١ يف املٓظ١َٛ  »: (CNEPRU) باسح َؿاضى يف إطاض َؿطٚع املؤغػ١  

. َعػهط، اجلعا٥طظاَع١، « حتًٌٝ ذلت٣ٛ َكطضات ايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ ٚ َكطضات ايرتب١ٝ ايػٝاغ١ٝ: ايرتب١ٜٛ اجلعا٥ط١ٜ  

يف إطاض َؿطٚع " املُاضغ١ ايس١ٜٝٓ يف اجملتُع اجلعا٥طٟ"  ض٥ٝؼ َؿطٚع عح حتت عٓٛإ 2011 -2008- 

  َعػهطظاَع١ (CNEPRU)املؤغػ١ 

يف إطاض َؿطٚع " ايسٜٔ ٚايطابط اإلدتُاعٞ يف اجلعا٥ط"  ض٥ٝؼ َؿطٚع عح حتت عٓٛإ 2012 -2010-

  َعػهطظاَع١ (CNEPRU)املؤغػ١ 

َكاضبات دسٜس٠ َٔ َٓظٛض ايعًّٛ :  ض٥ٝؼ جل١ٓ تٓظِٝ املًتك٢ ايسٚيٞ األٍٚ سٍٛ ايظاٖط٠ ايس2008١ٜٝٓ-

 . ، َعػهط، اجلُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط2008١ٜ أفطٌٜ 16 15ٚ 14ٚاالدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ أٜاّ 

  ض٥ٝؼ َؿطٚع ٚطين يًبشح سٍٛ عالق١ ايتسٜٔ بايصش١ ايٓفػ١ٝ يف اجلعا٥ط2013-2011ـ 

 ض٥ٝؼ َؿطٚع ٚطين يًبشح إلزلاظ اخلطٜط١ ايطق١ُٝ يًعٚاٜا ٚايططم ايصٛف١ٝ بايػطب 2013-2011ـ 

 اجلعا٥طٟ

 َكاض١ْ زضاغ١: ايػٝاغ١ أغ١ًُ إىل اإلغالّ تػٝٝؼ َٔ" ض٥ٝؼ َؿطٚع عح حتت عٓٛإ 2018-2015ـ 

 ظاَع١ (CNEPRU)يف إطاض َؿطٚع املؤغػ١ " ايرتنٞ ايػٝاغٞ ٚاإلغالّ ايعطبٞ ايػٝاغٞ إلغالّ بني

 َعػهط

 :املساخالت. 4



 .، ّٜٛ زضاغٞ ظاَع١ تًُػإ«  يًذػس٠َٔ أدٌ َكاضب١ أْجطٚبٛيٛدٞ »: 2001- 

 .، ّٜٛ زضاغٞ ظاَع١ تًُػإ« املجكف اجلعا٥طٟ بني اإلغال١َٝ ٚ ايعًُا١ْٝ »: 2002- 

 .، ّٜٛ زضاغٞ ظاَع١ َعػهط« سٍٛ اهل١ٜٛ ايفطز١ٜ ٚ امل١ٝٓٗ يألغتاش اجلاَعٞ اجلعا٥طٟ »: 2003- 

، « قطا٠٤ ْكس١ٜ يًػٝاغات ايفالس١ٝ يف اجلعا٥ط َٔ خالٍ أططٚسات عًِ االدتُاع ايطٜفٞ »: 2003- 

ًَتك٢ ٚطين سٍٛ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ، املطنع اجلاَعٞ َصطف٢ إغطُبٛيٞ ٚ اجملًؼ ايؿعيب ايٛال٥ٞ 

 .ملعػهط

 .، ّٜٛ زضاغٞ ظاَع١ َعػهط«فذط اإلغالّ منٛشدا: َظاٖط ايفصٌ بني ايػٝاغٞ ٚايسٜين »: 2004- 

 .، ّٜٛ زضاغٞ ظاَع١ َعػهط« اجتاٖات طًب١ عًِ االدتُاع سلٛ ايتدصصات »: 2004- 

 2004/2005، ايسضؽ االفتتاسٞ يًػ١ٓ اجلاَع١ٝ « احلاي١ اجلعا٥ط١ٜ: ايتفاعٌ بني اجلاَع١ ٚاجملتُع »: 2004- 

 .  َعػهطظاَع١

 .، ّٜٛ زضاغٞ ظاَع١ تًُػإ« املؿطٚع املؤدٌ: اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ يف اجلعا٥ط »: 2005- 

 .، ّٜٛ زضاغٞ ظاَع١ َعػهط« ذلاٚي١ تؿدٝص يتشسٜس املػ٦ٛيٝات: االْتشاض يف اجلعا٥ط »: 2005- 

 .، ّٜٛ زضاغٞ بساض ايجكاف١ ملعػهط« االْتشاض يف اخلطاب اإلعالَٞ املهتٛب يف اجلعا٥ط »: 2005- 

، ًَتك٢ زٚيٞ ظاَع١ أّ ايبٛاقٞ، « تؿدٝص ساي١ ايطايب اجلعا٥طٟ: اجلاَع١ ٚ ايت١ُٝٓ »: 2005- 

 .اجلعا٥ط

 ّٜٛ زضاغٞ سٍٛ ايعٓف يف اجلعا٥ط، ظاَع١ « ثالخ فطضٝات يتفػري ايعٓف يف اجلعا٥ط »: 2006- 

 َعػهط، اجلعا٥ط

  ظاَع١ ّٜٛ زضاغٞ سٍٛ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف اجلعا٥ط، « اهل١ٜٛ امل١ٝٓٗ ملػتؿاض ايتٛدٝ٘ املسضغٞ ٚ املٗين » :  2006- 

.َعػهط، اجلعا٥ط  

املًتك٢ ايسٚيٞ األٍٚ سٍٛ ايظاٖط٠  « َكاضبات ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ يًظاٖط٠ ايس١ٜٝٓ »:  2008- 

 ، 2008 أفطٌٜ 16 15ٚ 14ٚايس١ْٝ، َكاضبات دسٜس٠ َٔ َٓظٛض ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ أٜاّ 

 . ظاَع١ َعػهط، اجلُٗٛض١ٜ اجلعا٥ط١ٜ

املؤمتط ايسٚيٞ ايػازؽ ٚايعؿطٕٚ سٍٛ ملٓتس٣ ايفهط  «اجملتُع، اهل١ٜٛ ٚايٛسس٠ : املػاضب »  :2008-

اجملتُعات املس١ْٝ ٚايسميكطاط١ٝ ٚايباسجٕٛ ايعإًَٛ  َٔ أدٌ ْظاّ َػاضبٞ يف ايكطٕ : املعاصط سٍٛ

 .2008 أنتٛبط 23/24/25تْٛؼ .  «احلازٟ ٚايعؿطٜٔ

مماضغ١ ايؿعا٥ط "  املًتك٢ ايسٚيٞ سٍٛ «ٚاقع احلطٜات ايس١ٜٝٓ يف ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ»: 2010ـ 

 .2010 فرباٜط 11 إىل 10، َٔ ، ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ ايس١ٜٝٓ، اجلعا٥ط"ايس١ٜٝٓ سل ٜهفً٘ ايسٜٔ ٚايكإْٛ

 املًتك٢ ايسٚيٞ سٍٛ األَٔ ايفهطٟ، ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ « آيٝات جتسٜس اخلطاب ايسٜين يف اجلعا٥ط»: 2010ـ 

 .2010 َاٟ 24 إىل 22، َٔ (اجلعا٥ط) ايس١ٜٝٓ، بػهط٠

 ّٜٛ زضاغٞ سٍٛ متجالت ايعٌُ يف اجلعا٥ط، داَع١ «  ايعٌُ يف اإلغالّ ٚايعٌُ عٓس املػًُني»: 2010ـ 

 .2010 َاٟ 12 غعٝس٠، غعٝس٠،



، رلرب ايبشٛخ "قط١ٝ املطأ٠، قط١ٝ دلتُع"  ّٜٛ زضاغٞ سٍٛ «غًط١ املطأ٠ يف اجملتُع اجلعا٥طٟ »: 2010ـ 

 .2010 أفطٌٜ 12 َٔ اإلدتُاع١ٝ ٚايتاضخي١ٝ، َعػهط،

- 2010: Du 19 Juillet  au 24 Juillet  2010 « Islamic movement : from duality  between 

religion and politics to duality between politics and politics  », communication au 

WOCMES « World congress for middle eastern studies » Universitat Autonoma de 

Bercelona (Espagne) URL.: http://www.iemed.org/wocmes/wocmes2010.pdf. 

- 2011: Du 09 février au 11 février 2011 « The Maghreb: Society, identity and unification », 

communication au workshop « New Voices, New Media, New Agendas? Pluralism and 

particularism in the middle East and North Africa » au Zentrum Moderner Orient, Berlin, 

Germany.  

، ٚضق١ عج١ٝ َكس١َ يًُؤمتط " باجلعا٥ط2011 (ٜٓاٜط) داْفٞ 11قطا٠٤ غٛغٝٛيٛد١ٝ يف اسساخ : "2011ـ 

. ايعامل اإلغالَٞ"ايسٚيٞ  .  25 إىل 23، َٔ تٓظِٝ ضابط١ ايعامل االغالَٞ، أٜاّ "املؿهالت ٚاحلًٍٛ.

 .، مبه١ املهط١َ، املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز2011١ٜد١ًٜٝٛ 

ٚضق١ عج١ٝ َكس١َ يًُؤمتط ايسظيٞ " ايكطا٤ات ايؿعب١ٝ يطغا٥ٌ اجلػس: أْجطبٛيٛد١ٝ اإلتصاٍ: "2011ـ 

، 2011 ْٛفُرب 24 إىل 21ايٛاقع ٚاآلفام، املٓظِ َٔ قبٌ داَع١ فٝالزًٜفٝا، أٜاّ : يًجكافات ايؿعب١ٝ

 . عُإ، األضزٕ

ٚضق١ عج١ٝ " أمحس بٔ عذٝب١ منٛشدا: ايفطٚم بني اجلػِ ٚايبسٕ ٚاجلػس َٔ خالٍ ايرتاخ ايصٛيف": 2012ـ 

، داَع١ َػتػامن، 2012 أفطٌٜ 03-02، سٍٛ اجلػس يف ايرتاخ اإلغالَٞ، َكس١َ يًُؤمتط ايسٚيٞ

 .اجلعا٥ط

، ٚضق١ عج١ٝ َكس١َ يًُؤمتط ايٛطين سٍٛ "َٔ ثٛض٠ ايعطب إىل ثٛض٠ ايؿبهات: ضٖاْات ايؿبه١: "2012ـ 

، ظاَع١ 2012 أفطٌٜ 30 29ٚ، أٜاّ "ؾبهات ايتٛاصٌ اإلدتُاعٞ ٚأثطٖا ع٢ً ايتٓؿ١٦ اإلدتُاع١ٝ

 .  َعػهط، اجلعا٥ط

- 2012 : “Friday Khutba and the Use of Islam in Politics - The Algerian Case”, 

communication au workshop sur “New Roles of the Friday Khutba”, Carlsberg Academy, 

30 August – 1 September 2012, New Islamic Public Sphere Programme, University of 

Copenhagen. 

، ٚضق١ "ضابط١ ايعامل اإلغالَٞ منٛشدا: إَهاْات ايتعاٜـ بني اجملتُع ايسٜين ٚاجملتُع املسْٞ: "2012ـ 

 أنتٛبط 23 22ٚ" ايجابت ٚاملتػري: اجملتُع املػًِ"عج١ٝ َكس١َ ملؤمتط َه١ املهط١َ ايجايح عؿط 

 . َه١ املهط١َ، املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز2012١ٜ

ٚضق١ عج١ٝ َكس١َ يًُؤمتط ايسٚيٞ سٍٛ " ايتصٛف ٚإَهاْات ايتهٝف َع احلساث١ ايػطب١ٝ: "2012ـ 

 11ايتصٛف ٚجتًٝات٘ ايٓفػ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يف ايجكاف١ اإلغال١َٝ، داَع١ أبٛ بهط بًكاٜس، تًُػإ، أٜاّ 

     2012 زٜػُرب 12ٚ

"2013ـ  ٚضق١ عج١ٝ َكس١َ ، "فؿٌ ايتشٍٛ َٔ تػٝري املؤَٓني إىل تػٝري املٛاطٓني: أظ١َ اإلغالّ ايػٝاغٞ: 

، املطنع "َػا٥ٌ املٛاط١ٓ ٚايسٚي١ ٚاأل١َ: يًُؤمتط ايسٚيٞ سٍٛ اإلغالَٕٝٛ ْٚظاّ احلهِ ايسميكطاطٞ

 2013 غبتُرب 29 28ٚايعطبٞ يألعاخ ٚزضاغ١ ايػٝاغات، ايسٚس١، قطط، أٜاّ 

http://www.iemed.org/wocmes/wocmes2010.pdf


"2014ـ  ٚضق١ عج١ٝ ، "قطا٠٤ يف قسض٠ املؿطٚع ايصٛيف ع٢ً ايتعاٜـ َع احلساث١: ضا١ٖٝٓ املؿطٚع ايصٛيف: 

، "ايتصٛف عٓس أٌٖ ايعًِ بني عبس ايكازض اجلٝالْٞ ٚعبس ايكازض اجلعا٥طٟ" : َكس١َ يًُؤمتط ايسٚيٞ

 َاضؽ 13 12ٚ 11ٚداَع١ َعػهط بايتعإٚ َع اجلُع١ٝ ايٛط١ٝٓ يًعٚاٜا اجلعا٥ط١ٜ، َعػهط أٜاّ 

2014. 

ٚضق١ ، "تربٜطا يًعالق١ اإلجياب١ٝ بني اإلغالّ ٚعًِ ايٓفؼ ايتسٜٔ ٚايصش١ ايٓفػ١ٝ يف اجلعا٥ط: "2014ـ 

األخالم يف عامل َتػري ضؤ٣ َعاصط٠، َطنع زضاغات ايتؿطٜع "عج١ٝ َكس١َ يًُؤمتط ايسٚيٞ ايجاْٞ 

 .2014 َاضؽ 16 15ٚاإلغالَٞ ٚاألخالم، داَع١ دٛضز طإٚ، ايسٚس١، قطط، أٜاّ 

 ٚضق١ عج١ٝ َكس١َ ،"ايٛقف خالٍ َٔ ايسٜينب ايػٝاغٞ يعالق١ َٓاقؿ١ :ايٛقف١ٝ ٚاملؤغػ١ ايسٚي١: "2014ـ 

"بني ايٛاقع االدتُاعٞ احملًٞ ٚاملعاٜري ايفك١ٝٗ: ايٛقف َٚصطًشات٘"يًُؤمتط ايسٚيٞ سٍٛ  رلرب ،  

- ٚن١ًٝ ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ ظاَع١ َعػهط  (LRSH) ايبشٛخ االدتُاع١ٝ ٚايتاضخي١ٝ

، فطْػا – (GDRI, CNRS) "األٚقاف يف ايعامل اإلغالَٞ"بايتعإٚ َع فطٜل ايبشح ايسٚيٞ - اجلعا٥ط

 .2014 دٛإ 24 23ٚظاَع١ َعػهط اجلعا٥ط، أٜاّ 

2015" ٚضق١ عج١ٝ َكس١َ يًُؤمتط ايسٚيٞ سٍٛ ، "ايتططف ايػطبٞ ٚزٚضٙ يف بطٚظ ايتططفات األخط٣: 

.  ، ضابط١ ايعامل اإلغالَٞ، َه١ املهط2015١َ فرباٜط 25ـ22َهافش١ اإلضٖاب، 

 أفطٌٜ 29 28ٚ، "ٚاآلخط األْا"  ٚضق١ عج١ٝ َكس١َ يًُؤمتط ايسٚيٞ سٍٛ "اإلغال١َٝ ٚاهل١ٜٛ اآلخط: "2015

. ، تًُػإ، اجلعا٥ط"أبٛ بهط بًكاٜس"، داَع١ 2015

2015" ، "1947يف غ١ٓ " الَٛضٜػٝاض"احلاي١ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصاز١ٜ ٚايسميٛغطاف١ٝ ملٓطك١ أٚالز َُٕٝٛ : 

ٚضق١ عج١ٝ َكس١َ يًًُتك٢ ايٛطين سٍٛ تاضٜذ َٓطك١ أٚالز َُٕٝٛ، املٓظِ باملسضغ١ اجل١ٜٛٗ يًذُاضى، 

. 2015 َاٟ 30أٚالز َُٕٝٛ، ّٜٛ 

 ايبٝساغٛدٝا سٍٛ ايٛط١ٝٓ يٓس٠ٚٚضق١ عج١ٝ َكس١َ ٍ، "اجلعا٥ط يف ايعايٞ ايتعًِٝ َؤغػات تػٝري" :2015

.  2015 َاٟ 28ّٜٛ " أبٛ بهط بًكاٜس تًُػإ"، داَع١ ٚحتسٜات ضٖاْات

 ملؤمتط، ٚضق١ عج١ٝ َكس١َ ٍ"ايعطب١ٝ يًجٛضات نطَع ايبٛععٜعٟ أغطط٠ ذلاٚي١: باحلطم االْتشاض ": 2015

، رلرب ايألْػام ايبٓٝات ٚاملُاضغات، داَع١ ٖٚطإ، االدتُاعٞ ٚاملدٝاٍ يجكاف١ٚا اجلػس سٍٛ ايٛطين

 .2015 َاٟ 11 10ّٜٚٛ 



 ايهازض، أٜٛا، ايٛالٜات AEP املؿاضن١ يف املٓتس٣ ايسٚيٞ يًُؿطٚع ايرتبٟٛ يألَري عبس ايكازض :2015

  .2015 غبتُرب 19 18ٚاملتشس٠ األَطٜه١ٝ 

2016:" ٚضق١ عج١ٝ َكس١َ يًُؤمتط ايسٚيٞ سٍٛ " اإلغالَٛفٛبٝا َصطًح ظا٥ف يظاٖط٠ سكٝك١ٝ 

، املٓتس٣ ايسٚيٞ يًعالقات ايعطب١ٝ ٚايسٚي١ٝ، 2016 أفطٌٜ 28ـ27اإلغالَٛفٛبٝا ٚضٖاب اإلغالّ، 

 .ايسٚس١ قطط

ـ َٔ أدٌ تفػري ايعالق١ بني ايعػهط : جتاٚظ ايٓظطٜات ايتصٓٝف١ٝ يًعالقات ايعػهط١ٜ املس١ْٝ: "2016

اجلٝـ :  ٚضق١ عج١ٝ َكس١َ يًُؤمتط ايػٟٓٛ اخلاَؼ يف قطاٜا ايتشٍٛ ايسميكطاطٞ"  ٚايجٛضات ايعطب١ٝ ـ

، 2016 أنتٛبط 2 إىل 2016 غبتُرب 30" ٚايػٝاغ١ يف َطس١ً ايتشٍٛ ايسميكطاطٞ يف ايٛطٔ ايعطبٞ

 .املطنع ايعطبٞ يألعاخ ٚزضاغ١ ايػٝاغات، ايسٚس١، قطط

 :األعُاٍ املٓؿٛض٠. 5

. 2005زٜػُرب / ْٛفُرب , 58 ايعسز نتابات َعاصط٠يف دل١ً " عك١ًٓ ايتاضٜذ ٚعك١ًٓ املػتكبٌ: " 2005-

 49-43ص.ص

"  اهل١ٜٛ اإلغال١َٝ بني االفرتاضٞ ٚ احلكٝكٞ":   2006ـ    دٛإ / ، َاٟ 60 ايعسز نتابات َعاصط٠يف دل١ً  

 84-76ص .ص. 2006

بايتعإٚ َع بًدطط َعٚاض ٚ . (بايًػ١ ايفطْػ١ٝ )"  ايجكاف١ ايػٝاغ١ٝ يًٓدب١ املجكف١ يف اجلعا٥ط:   "2006ـ  

.ايػهإ ٚ اجملتُع"يف ٚقا٥ع األٜاّ ايع١ًُٝ يعطض ْتا٥ر ايبشح يًربْاَر ايٛطين يًبشح . آخطٕٚ ٖٚطإ  "

َٓؿٛضات ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يت١ُٝٓ ايبشح اجلاَعٞ ٚ َطنع ايبشح : اجلعا٥ط. 2005 فرباٜط 21-22

   231-203. ص ص. يف األْجطٚبٛجل١ٝ االدتُاع١ٝ ٚ ايجكاف١ٝ

" األغتاش اجلُعٞ منٛشدا: سٍٛ اهل١ٜٛ ايفطز١ٜ امل١ٝٓٗ يًُجكف اجلعا٥طٟ:  " 2006ـ    يف طٝيب غُاضٟ  

َٓؿٛضات ظاَع١ َعػهط،  غًػ١ً ْسٚات ٚ ًَتكٝات . اجلعا٥طٜٕٛ ٚ ضس١ً ايبشح عٔ اهل١ٜٛ. (تٓػٝل)

  69-48. ص.ص. 2006. 01ضقِ 

"  املجكف اجلعا٥طٟ بني اإلغال١َٝ ٚ ايعًُا١ْٝ:  "2006ـ    اجلعا٥طٜٕٛ ٚ ضس١ً . (تٓػٝل)يف طٝيب غُاضٟ  

-93. ص.ص.  2006. 01َٓؿٛضات ظاَع١ َعػهط  غًػ١ً ْسٚات ٚ ًَتكٝات ضقِ . ايبشح عٔ اهل١ٜٛ
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، (اجلعا٥ط)، يف دل١ً ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ، داَع١ بات١ٓ، " أظ١َ اهل١ٜٛ أّ ١ٜٖٛ األظ١َ: "2006-

  72 -55. ص. ، ص2006 زٜػُرب 15ايعسز 

يف أعُاٍ املدرب ، دل١ً رلرب أْجطٚبٛيٛد١ٝ "بني ايسٚي١ ايٛط١ٝٓ ٚاأل١َ اإلغال١َٝ: ١ٜٖٛ املػًِ: "2006-

 .92-75، ص ص، 2006األزٜإ َٚكاضْتٗا، داَع١ تًُػإ، اجلع٤ ايجايح، زٜػُرب 

. 2007د١ًٜٝٛ / ، دٛإ 64يف دل١ً نتابات َعاصط٠ ايعسز "  اآلخط ٚاهل١ٜٛ اإلغال١َٝ: "2007- 

 .134-128ص.ص



يف دل١ً املٛاقف يًسضاغات يف اجملتُع " ذلاٚي١ حتسٜس املػؤٚيٝات: االْتشاض يف اجلعا٥ط: " 2007-

  70 -55. ، ص ص2007زٜػُرب / ، داْفٞ 1ٚايتاضٜذ، ايعسز 

يف دل١ً املٛاقف يًسضاغات يف اجملتُع  " َكاضبات ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ يًظاٖط٠ ايس١ٜٝٓ: " 2008-

 2008 أفطٌٜ 16 15ٚ 14ٚٚايتاضٜذ، عسز خاص بفعايٝات املًتك٢ ايسٚيٞ األٍٚ سٍٛ ايظاٖط٠ ايس١ْٝ ،

  20 -09. ص ص

. 2008 (د١ًٜٝٛ)، صٝف 45يف دل١ً ايتاضٜذ ايعطبٞ، ايعسز " ١ٜٖٛ األظ١َ أّ أظ١َ اهل١ٜٛ: " 2008-

 307-281.ص.ص

" َكاضب١ غٛغٝٛـ أْجطٚبٛيٛدب١ يًذػس ٚاجلًس: اجلػس َٔ ايبٝٛيٛدٝا إىل ايعًّٛ االدتُاع١ٝ " :2008-

 .(اجلعا٥ط)نتاب صازض عٔ زاض نٛنب ايعًّٛ يًٓؿط ٚايتٛظٜع 

يف دل١ً املٛاقف يًسضاغات يف اجملتُع ٚايتاضٜذ، " تػاؤالت سٍٛ ؾطٚط إزلاح املصاحل١ ايٛط١ٝٓ": 2008-

 .345 -331. ص ص. 2008، زٜػُرب 3ايعسز 

يف اجمل١ً املػاضب١ٝ يًسضاغات يف ايعًّٛ اإلدتُاع١ٝ " إؾهاي١ٝ ايعساي١ اإلدتُاع١ٝ يف اجلعا٥طٟ: " 2009-

-191.ص.ص. 2009، 01ٚاإلْػا١ْٝ، رلرب ايتاضٜذ داَع١ اجلٝاليٞ ايٝابؼ، غٝسٟ بًعباؽ، ايعسز 
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، يف ٚبَٛسٜٔ بٛظٜس "َٔ ايعساي١ ايػٝاغ١ٝ إىل ايعساي١ بايعٓف: ايعساي١ االدتُاع١ٝ يف اجلعا٥ط: " 2009-

َٓؿٛضات االختالف، ايساض ايعطب١ٝ يًعًّٛ . فًػف١ ايعساي١ يف عصط ايعٛمل١. (2009). (حتت إؾطاف)

 .231-219. ص.ص. ْاؾطٕٚ، بريٚت، يبٓإ

يف دل١ً ايتسٜٚٔ، املسضغ١ ايسنتٛضاي١ٝ يًعًّٛ اإلدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ، " اإلستفاالت ايس١ٜٝٓ: " 2010-

 61-60. ص.ص. 2010، 01داَع١ ٖٚطإ، ايعسز 

- 2010: "Secularization of the Islamic movement in Algeria"، History Studies: Middle East 

Special Issue 2010, International journal of History, Edited by Assoc. Prof. Dr. Osman 

  KOSE,  Ondokuz Mayis University, Faculty of education, Atakum, Samsumm  Turkey. 

http://www.historystudies.net/English/Anasayfa.aspx 

، إضافات اجمل١ً ايعطب١ٝ يعًِ اإلدتُاع، "أبٛ ايعباؽ امحس ايتٝذاْٞ منٛشدا: ١ٜٖٛ ايصٛيف" :2010-

، اجلُع١ٝ ايعطب١ٝ يعًِ اإلدتُاع بايتعإٚ َع َطنع زضاغات ايٛسس٠ 2010ايعسز ايجاْٞ عؿط، خطٜف 

 .178-161ايعطب١ٝ، بريٚت يبٓإ، ص ص 

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/socio_12_161-

178%20taiibi%20gamari.pdf  

مماضغ١ ايؿعا٥ط "  أعُاٍ املؤمتط ايسٚيٞ «ٚاقع احلطٜات ايس١ٜٝٓ يف ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ»: 2011ـ 

، ص، ص، ، َٓؿٛضات ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ ايس١ٜٝٓ ٚاألٚقاف، اجلعا٥ط"ايس١ٜٝٓ سل ٜهفً٘ ايسٜٔ ٚايكإْٛ

269-306 

، َٓؿٛضات "األَٔ ايفهطٟ" أعُاٍ املؤمتط ايسٚيٞ «آيٝات جتسٜس اخلطاب ايسٜين يف اجلعا٥ط »: 2011ـ 

 248-235ص، ص، . (اجلعا٥ط) ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ ايس١ٜٝٓ ٚاألٚقاف، بػهط٠

http://www.historystudies.net/English/Anasayfa.aspx
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/socio_12_161-178%20taiibi%20gamari.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/socio_12_161-178%20taiibi%20gamari.pdf


 ايعسز األٍٚ دل١ً ايٓاصط١ٜ يًبشٛخ اإلدتُاع١ٝ ٚايتاضخي١ٝ، « غًط١ املطأ٠ يف اجملتُع اجلعا٥طٟ» :2011 ـ

ص، . دل١ً ع١ًُٝ ذله١ُ ٜصسضٖا رلرب ايبشٛخ اإلدتُاع١ٝ ٚايتاضخي١ٝ، َٓؿٛضات داَع١ َعػهط

 198-183ص، 

"64يف ايهتاب ضقِ " احلاي١ اجلعا٥ط١ٜ منٛشدا: ايتصٛف ٚاحلساث١: "2012ـ  ايتصٛف ٚاحلساث١ يف زٍٚ  

. ، نتاب ؾٗطٟ صازض عٔ َطنع املػباض يًبشٛخ ٚايسضاغات، أإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠"املػطب ايعطبٞ

 166-145ص، ص، 

2012 : « Le rivolte arabe fra mano invisibile e disgregazione sociale: l’interpretazione 

politica e sociale delle rivolte arabe »، In La “primavera araba” un anno dopo، 

Geopolitica – Rivista trimestrale dell ’ ISAG، Italy، Vol.1، N° 2 Estate 2012. pp. 27-42 

 يف   "أمحس بٔ عذٝب١ منٛشدا: ايفطٚم بني اجلػِ ٚايبسٕ ٚاجلػس َٔ خالٍ ايرتاخ ايصٛيف": 2012ـ 

، داَع١ َػتػامن، 2012 أفطٌٜ 03-02سٍٛ اجلػس يف ايرتاخ اإلغالَٞ،  أعُاٍ املؤمتط ايسٚيٞ

 .62-55.، ٖٚطإ اجلعا٥ط، ص صAGP  زاض ايٓؿط. اجلعا٥ط

2012 : Algeria (Counterterrorism in Algeria), In "Counterterrorism from the cold war to 

the war on terror” Volume 1-2, edited by Frank G. Shanty. Santa Barbara، CA: 

Praeger/ABC-CLIO, USA. pp. Vol.1, 43-46. 

" املٓظ١َٛ ايس١ٜٝٓ يف ايرتاخ اإلغالَٞ َٔ خالٍ نتاب املًٌ ٚايٓشٌ يًؿٗط غتاْٞ"  :2012ـ  يف ايعسز  

دل١ً ع١ًُٝ ذله١ُ تصسض عٔ رلرب ايبشٛخ االدتُاع١ٝ ٚ ، َٔ دل١ً ايٓاصط١ٜ (2012)ايجاْٞ 

 17-07, ص ص،2012، اجلعا٥ط، غٝسٟ بًعباؽ، ايطؾاز يًطباع١ ٚايٓؿط،ايتاضخي١ٝ

، دل١ً "مخػٕٛ غ١ٓ َٔ ايتعسز ايًػٟٛ يف املسضغ١ اجلعا٥ط١ٜ صطاع ٖٜٛات ٜٓتٗٞ إىل األ١َٝ ":2012 -

" 7املٛاقف يًسضاغات ٚايبشٛخ يف اجملتُع ٚايتاضٜذ، ايعسز  مخػٕٛ غ١ٓ َٔ ايبشح ايعًُٞ يف اجلعا٥ط  
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