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  :املسار الدراسي
 .1989بكالوراي آداب جوان - 
 .، جامعة منتوري قسنطينة1993ليسانس علم اجتماع تنظيم و عمل جوان - 
 . ، جامعة فرحات عباس سطيف 2007، نوفمرب - إدارة ادلوارد البشرية - ماجيسرت علم اجتماع تنظيم و عمل -

 . 02 جامعة دمحم دلني دابغني سطيف 2016، ماي - إدارة ادلوارد البشرية -  دكتوراه علوم يف علم اجتماع -

  : املسار املهين

  .2011 مبؤسسات التعليم الثانوي لوالية ميلة إىل غاية 1995مستشار رئسي للتوجيو و اإلرشاد ادلدرسيوادلهين  منذ     - 

 . 2008 و 2007جامعة قسنطينة سنيت –أستاذ مؤقت بقسم علم اجتماع     - 

  2010 و 2009 جامعة سطيف سنيت –أستاذ مؤقت بقسم علم النفس و علوم الرتبية    - 

. 2011ابدلركز اجلامعي ميلة ابتدءا من سنة   (ب)أستاذ مساعد قسم    -

 .2016ابدلركز اجلامعي ميلة ابتدءا من سنة    (ب)أستاذ زلاضر  قسم    -  

 األنشطة العلمية 

 :ملتقيات دولية وطنية 

ادلشاركة يف أشغال  ادلؤمتر الدويل اخلامس ادلتعلق بذوي االحتياجات اخلاصة  دلخرب إدارة و تنمية ادلوارد البشرية قسم علم  -
االحتياجات التدريبية دلعلمي الطلبة ادلتفوقني يومي : النفس  و علوم الرتبية  جامعة فرحات عباس سطيف ابدلداخلة ادلوسومة 
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  .2007 افريل 23/24
ادلشاركة يف أشغال  ادللتقى الدويل ادلتعلق ابحلكم الرشيد و اسرتاتيجيات التغيري يف العامل النامي لقسم علم اجتماع و الدميغرافيا  -

  .2007 افريل 8/9أشكال الفساد و إسرتاتيجية مكافحتو يومي : جامعة فرحات عباس سطيف  ابدلداخلة ادلوسومة 

ادلشاركة يف أشغال ادللتقى الدويل ادلتعلق  ابدلثقف و اجملتمع لقسم علم اجتماع و الدميغرافيا  جبامعة جيجل ابدلداخلة ادلوسومة  -
 .2007 افريل 29/30أزمة ادلثقف يف اجملتمعات العربية  يومي : 

ادلشاركة يف أشغال ادللتقى الدويل السادس حول الطفل ادلوىوب يف الوطن العريب دلخرب إدارة ادلوارد البشرية قسم علم النفس و  -
 افريل 21/22أساليب الكشف عن ادلوىوبني  يومي : علوم الرتبية جبامعة فرحات عباس سطيف ابدلداخلة ادلوسومة 

2008. 

ادلشاركة يف أشغال ادللتقى الدويل ادلتعلق بتقييم التكوين اجلامعي يف اجلزائر يف عهد تدويل التعليم العايل و العودلة لقسم علم  -
اجلامعة اجلزائرية من ثقافة مقاومة التغري إىل ترقية ثقافة اجلودة و  التطور : النفس ادلركز اجلامعي ألم البواقي ابدلداخلة ادلوسومة 

 .2008 افريل 27/28يومي . 

ادلشاركة يف أشغال ادلؤمتر الدويل ادلتعلق ابإلرشاد الرتبوي يف اجلزائر قسم علم النفس  و علوم الرتبية  جامعة ورقلة ابدلداخلة  -
 .2009 جانفي 20 و 19يومي  (دراسة نظرية) –جتربة و واقع اإلرشاد الرتبوي يف ادلؤسسة الرتبوية اجلزائرية : ادلوسومة 

الظاىرة اإلجرامية يف اجلزائر قسم علم اجتماع و الدميغرافيا جامعة سكيكدة : ادلشاركة يف أشغال ادللتقى الوطين ادلتعلق بـ -
 5 و 4يومي . اجلزائر منوذجا دلكافحة جرمية ادلخدرات–اجملهودات الدولية دلكافحة اجلرمية ادلنظمة : ابدلداخلة ادلوسومة 

 .2007ديسمرب 

تنمية ادلوارد البشرية يف اجلزائر بني ادلمارسة النظرية و التطبيقية  قسم علم اجتماع : ادلشاركة يف أشغال ادللتقى الوطين ادلتعلق بـ -
يومي .البعد االسرتاتيجي إلدارة ادلوارد البشرية يف ظل حتدايت العودلة: و الدميغرافيا جامعة ادلسيلة ابدلداخلة ادلوسومة 

 .2009 افريل 27/28

ظاىرة ادلخدرات يف الوسط ادلدرسي لقسم علم النفس ادلركز اجلامعي الوادي  : ادلشاركة يف أشغال ادللتقى الوطين ادلتعلق بـ -
 اجلزائر منوذجا دلكافحة جرمية ادلخدرات التعاطي تصور –اجملهودات الدولية دلكافحة اجلرمية ادلنظمة : ابدلداخلة ادلوسومة 

 مارس 07/08يومي .  دراسة حالة تالميذ مقاطعة شلغوم العيد–ظاىرة ادلخدرات بني تالميذ مرحلة التعليم ادلتوسط  
2009. 

اسرتاتيجيات التكفل و الوقاية  دلخرب علم النفس العيادي  : الضغط النفسي : ادلشاركة يف أشغال ادللتقى الوطين ادلتعلق بـ -
مصادر الضغوط النفسية لدى أساتذة : قسم علم النفس و علوم الرتبية  جامعة فرحات عباس سطيف  ابدلداخلة ادلوسومة 



 .2010 نوفمرب 10 و09يومي . التعليم الثانوي 

واقع و سبل تطوير التوجيو و اإلرشاد ادلدرسي يف النظام الرتبوي اجلزائري  لقسم : ادلشاركة يف أشغال ادللتقى الوطين ادلتعلق بـ -
جتربة و واقع العمل اإلرشادي يف ادلؤسسة الرتبوي اجلزائرية :  علم النفس و علوم الرتبية جامعة ادلسيلة  ابدلداخلة ادلوسومة 

 .2011 ماي 09/10يومي  (دراسة ميدانية)

 2016 ماي 14 – 13ادلنعقد يومي " الالجؤون السوريون بني الواقع و ادلأمول " ادلشاركة يف فعاليات ادلؤمتر الدويل األول  -
 احلراك الدميوغرايف لالجئني السوريني خيار أم إجبار؟: يف جامعة أدايمان برتكيا مبداخلة عنواهنا

 :املنشورات 

العوامل ادلدرسية ادلؤدية إىل العنف لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية اجلزائرية ، دراسة حالة تالميذ اثنوايت والية ميلة، : مقال حول - 
العددين  الثاين و الرابع جوان : اجمللة اجلزائرية للدراسات السوسيولوجية ، جامعة جيجل، دار اذلدى للطباعة و النشر و التوزيع 

 . اجلزائر2007
إشكالية اذلوية العربية يف مواجهة حتدايت العودلة ، اجمللة اجلزائرية للدراسات السوسيولوجية ، جامعة جيجل ، : مقال حول  -

 . اجلزائر 2010العدد الرابع جوان : دار اذلدى للطباعة و النشر و التوزيع 

 الواقع و األفاق  ، حوليات جامعة قادلة للعلوم االجتماعية و اإلنسانية ، جامعة –دور ادلثقف العريب ادلعاصر : مقال  حول  -
 . اجلزائر 2010 ديسمرب 05 قادلة ، مديرية النشر جلامعة قادلة العدد 1945 ماي 8

، رللة اآلداب و العلوم –دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني نوعية التعليم العايل ابدلؤسسة اجلامعية اجلزائرية : مقال حول  -
 . اجلزائر 2012 /02  السداسي 16 ، العدد 2االجتماعية ، جامعة سطيف 

 لني وادلهـين العـامي ادلدرسواإلرشاده يـج لدى مستشـاري التوالوظيفي ابلرضا وعالقتها نيةلضغوط ادلوا : مقال حول  -
، رللة  بن عمارة سعيدةو األستاذة مسايلي زلمود األستاذ –لةميف وطي سميدانية بوالييتدراسة  -مبؤسسـات التعلٌــم الثـانــوي 
 .2015 ديسمرب 02اجلزائر ، العدد- ادلركز اجلامعي ميلة - ميالف للعلوم االجتماعية 

دراسة ميدانية ببلدية شلغوم –  دور ادلناخ التنظيمي يف تنمية سلوك ادلواطنة التنظيمية لدى موظفي اإلدارة احمللية :مقال حول -
  .2015 ديسمرب  11العدد . اجلزائر . 02جامعة سطيف - ،رللة تنمية ادلوارد البشرية –العيد والية ميلة 

معوقات اإلدماج ادلهين خلرجيي التعليم العايل يف سوق العمل من وجهة نظر مستشاري التشغيل العاملني ضمن  :مقال حول -
اجلزائر، . 02جامعة سطيف  -  رللة العلوم االجتماعية - ) يف والية ميلة) DIAP (جهاز ادلساعدة على اإلدماج ادلهين



  .2015 ديسمرب 21العدد 

 



 


