
 

 بيان السرية الذاتية

 

 شخصيةالعلومات امل

  ABDELGHANI االسم: عبد الغاين 
  DENDENE اللقب: دندان

 ، عنابة )اجلزائر(29/03/1983 اتريخ ومكان االزدايد:
 guelma.dz-dendene.abdelghani@univ الربيد اإللكرتوين:

 politicos.23dz@gmail.com الشخصي:  اإلمييل
 752 880 560 213+اجلوال الشخصي: 

 ghani.blogspot.com-http://www.denden23abdel املدونة اخلاصة: 
 -أ– أستاذ مساعد الرتبة:                                  أستاذ جامعي املهنة:

 عالقات الدولية الشعبة:       العلوم السياسية والعالقات الدولية  التخصص:
 ،401 ص.ب ،1945ماي  8قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة  عنوان العمل:

 (433 720 30 213+لعمل: الثابت لاتف اهل)رقم  قاملة، اجلزائر.  – 24000
 

 

 واملستوى التعليمي: الشهادات األكادميية

عنابة )اجلزائر(، جوان  –، شعبة اآلداب، ختصص: علوم إنسانية، اثنوية ابن خلدون بكالورايال شهادة ✓

2000. 

يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، ختصص العالقات الدولية، جامعة ابجي خمتار  الليسانسشهادة  ✓

 .2004عنابة )اجلزائر(، جوان  -

 اإلخوة منتوري، جامعة الدميقراطية والرشادةيف العلوم السياسية والعالقات الدولية، فرع  املاجستريشهادة  ✓

 .2011 أفريل)اجلزائر(،  قسنطينة -
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 ابتنة – ت الدولية، جامعة العقيد احلاج خلضرايف العلوم السياسية، فرع: العالق دكتوراهابلمسجل  ✓

 )بصدد التحضري للمناقشة( .2018/2019 للسنة اجلامعية )اجلزائر(،

 
 النشاطات العلمية والبيداغوجية:

 شاطات التدريس:ن 
، يف النظام اجلديد )ل.م.د( أو ملتقيات تدريس العديد من املقاييس، سواء حماضرات أو أعمال موجهة ✓

 لغاية يومنا هذا: 2008من سنة 
مدخل لعلم  مدخل للعلوم القانونية،مدخل لعلم السياسة،  (:الطور األول يف التدرج )الليسانس  -1

جغرافيا سياسية، مدخل للدراسات الكمية يف العلوم السياسية، التحول الدميقراطي يف الوطن  االتصال،
 العريب، البعد احلضاري يف العالقات الدولية، منهجية العلوم السياسية، احلضارة العربية اإلسالمية،

، اقتصاد سياسي، ، مدخل للعالقات الدولية، قياس الرأي العامإجنليزيةلغة  نظرايت وسياسات التنمية،
 ، السياسة اخلارجية.نظرية العالقات الدولية

، احلكم العاملي، لغة إجنليزيةملتقى حول أساليب التحليل الكمي،  الطور الثاين يف التدرج )املاسرت(:  -2
، ، إدارة النزاعات الدولية، مفاهيم ونظرايت األمن الدويلاسرتاتيجية التنمية والسياسات االقتصادية

، مدخل تطور نظرية العالقات الدولية ،السياسة اخلارجية املتوسطية املقارنة، حتليل النزاعات يف املتوسط
ة، سياسات الدفاع ، تطور نظرية العالقات الدوليللدراسات األمنية، ملتقى حول األمن اإلنساين

 .، التكنولوجيا واألمن، االسرتاتيجيات األمنية للقوى الكربىواألمن
 .لغة إجنليزية لثالث ما بعد التدرج )الدكتوراه(:الطور ا -3

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  :أطريتلاإلشراف و ا 
واملاسرت يف التخصصني )عالقات دولية،  ،يف طوري الليسانسمذكرات التخرج العديد من مناقشة  •

 .وتنظيمات سياسية وإدارية(
 العلوم قسم سياسية، علوم د.م.ل األوىل السنة لطلبة( الوصاية) البيداغوجية املرافقة نظام على اإلشراف •

 .2014/2015و 2011/2012 اجلامعية السنة قاملة، - 1945 ماي 8 جامعة السياسية،
 
 
 
 



 

 ذكرات التخرج )الليسانس(:م 
مراكز إنتاج األفكار يف صناعة الفكر "دور مشرف على مذكرة ليسانس يف العالقات الدولية، بعنوان:  ✓

 - 1945ماي  8، قسم العلوم السياسية، جامعة "السياسة اخلارجية األمريكيةاإلسرتاتيجي وتوجيه 
 . 2012/2013قاملة، السنة اجلامعية 

منية يف العالقات الصينوروسية "املعضلة األمشرف على مذكرة ليسانس يف العالقات الدولية، بعنوان:  ✓
قاملة، السنة اجلامعية  - 1945ماي  8، قسم العلوم السياسية، جامعة "21كية مطلع القرن يمر األ –

2012/2013 . 
"البعد األقليايت يف املعادلة األمنية للمنطقة  ، بعنوان:مشرف على مذكرة ليسانس يف العالقات الدولية ✓

 .2013/2014قاملة، السنة اجلامعية  - 1945ماي  8قسم العلوم السياسية، جامعة  ،العربية"
قطر من الدولة اجملهرية إىل الفاعل " ، بعنوان:ليسانس يف العالقات الدوليةمشرف على مذكرة  ✓

 .2014/2015قاملة، السنة اجلامعية  - 1945ماي  8قسم العلوم السياسية، جامعة  ،"اإلقليمي
الدواليت كنتاج الفشل " ، بعنوان:والدراسات األمنية يف العالقات الدولية ماسرتمشرف على مذكرة  ✓

قاملة، السنة  - 1945ماي  8قسم العلوم السياسية، جامعة  ،"للتدخل الدويل: دراسة حالة ليبيا
 .2016/2017اجلامعية 

والءات القيادات السياسية " ، بعنوان:والدراسات األمنية يف العالقات الدولية ماسرتمشرف على مذكرة  ✓
قاملة، السنة اجلامعية  - 1945ماي  8العلوم السياسية، جامعة قسم  ،"ومشاريع التبعية للخارج

2016/2017. 
"اهلواجس النووية يف الفكر مشرف على مذكرة ماسرت يف الدراسات األمنية واإلسرتاتيجية، بعنوان:  ✓

 1945ماي  8قسم العلوم السياسية، جامعة ، اإلسرتاتيجي األمريكي: بني عودة الرعب وتوازن الردع"
 .2017/2018قاملة، السنة اجلامعية  -
خطوط األانبيب واألمن الطاقوي "مشرف على مذكرة ماسرت يف الدراسات األمنية واإلسرتاتيجية، بعنوان:  ✓

 .2018/2019قاملة، السنة اجلامعية  - 1945ماي  8قسم العلوم السياسية، جامعة ، "العاملي
 

    :لعضويةا 
 .2016لغاية  2013لقسم العلوم السياسية منذ سنة  علميةعضو اللجنة ال ✓

 .2015-2014-2013عضو يف جلنة انتقاء الكتب على مستوى قسم العلوم السياسية،  ✓

 .2014ن وحظر اإلنتشار النووي )األردن(، منذ عضو املنتدى العريب لألم ✓



 

 اجلزائر أمنوذجا –دور التنمية السياسية يف التطور الدميقراطي يف الوطن العريب  عضو ابلفرقة البحثية حول: ✓

(2015/2016/2017/2018). 

 .لغاية يومنا هذا 24/11/2014من  عضو مبخرب حبث حول الدراسات القانونية البيئية ✓

 .2018عضو جلنة االمتحان ملسابقة الدكتوراه علوم سياسية لسنة  ✓

 لنشاطات التنظيمية:ا 
يف فرتة  دور األمم املتحدة يف حفظ االمن والسلم الدوليني"حول:  وطينعضو بصفة منظم للملتقى ال ▪

ماي  8كلية احلقوق واآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة قسم العلوم السياسية،  ، ما بعد احلرب الباردة"
 .2009ماي  08/09قاملة،  - 1945

، "دور التنمية السياسية يف بناء الدميقراطية يف النظم العربية"حول:  الوطينعضو بصفة منظم للملتقى  ▪
ماي  03/04قاملة،  - 1945ماي  8، جامعة احلقوق والعلوم السياسيةكلية قسم العلوم السياسية،  

2011. 
من الدويل والتنمية "التغريات املناخية وأتثريها على األعضو بصفة منظم للملتقى الوطين حول:  ▪

قاملة،  - 1945ماي  8، جامعة السياسيةكلية احلقوق والعلوم قسم العلوم السياسية،  ، املستدامة"
 .2012أفريل  17/18

العالقات الدولية: املرجعية  دراسة"ااملداخل النفسية يف حول:  عضو بصفة منظم للملتقى الوطين ▪
 قاملة،  - 1945ماي  8، جامعة كلية احلقوق والعلوم السياسيةقسم العلوم السياسية،  ، والتطبيق"

 .2013أفريل  22/23
، قسم "اإلفريقي املقاربة األمنية اجلزائرية يف منطقة الساحل"حول:  دويلعضو بصفة منظم للملتقى ال ▪

 .2013 نوفمرب 24/25قاملة،  - 1945ماي  8، جامعة ة، كلية احلقوق والعلوم السياسيةالعلوم السياسي
إشكالية اجملتمع املدين والتنمية السياسية يف اجلزائر: "رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الوطين حول:  ▪

قاملة،  - 1945ماي  8، قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة "الواقع والرهاانت
 .4201أفريل  21/22

دور األحزاب السياسية يف إرساء قواعد الدميقراطية: دراسة "حول:  وطينعضو بصفة منظم للملتقى ال ▪
قاملة،  - 1945ماي  8، جامعة احلقوق والعلوم السياسيةكلية ،  "مقارنة بني النظم العربية والغربية

 .2014 ديسمرب 23/24
دايت الواقع ومقارابت : حتأزمة احلكم يف الدول العربية"رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الوطين حول:  ▪

 22/23قاملة،  - 1945ماي  8، قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة "التغيري
 .5201 نوفمرب



 

، "السياسات االجتماعية يف اجلزائر: الواقع والرهاانت"رئيس اللجنة التنظيمية لليوم الدراسي حول:  ▪
 .6201 نوفمرب 29قاملة،  - 1945ماي  8قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 

املنظمات الدولية يف الواقع العاملي: دراسة يف املأسسة "حول:  وطينعضو بصفة منظم للملتقى ال ▪
 10قاملة،  - 1945ماي  8، جامعة ة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسي"واالداء

 .2017 أفريل
اجلزائر وإفريقيا: من دعم احلركات التحررية إىل بناء شراكات "حول:  دويلعضو بصفة منظم للملتقى ال ▪

قاملة،  - 1945ماي  8، جامعة كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،  "اسرتاتيجية
 .2017 أكتوبر 30/31

اخلطاب التنموي يف السياسات العربية: دراسة يف السياق "حول:  وطينبصفة منظم للملتقى العضو  ▪
 06قاملة،  - 1945ماي  8، جامعة ة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسي"احلضاري
 .2017 ديسمرب

، قسم العلوم "والتنمية احمللية يف اجلزائرالدميقراطية التشاركية "حول:  وطينعضو بصفة منظم للملتقى ال ▪
 .2018 نوفمرب 12قاملة،  - 1945ماي  8، جامعة ة، كلية احلقوق والعلوم السياسيةالسياسي

صناعة املستقبل يف السياسات العريب: حنو تفعيل لدور "حول: دويل عضو بصفة منظم للملتقى ال ▪
 - 1945ماي  8، جامعة كلية احلقوق والعلوم السياسيةة،  ، قسم العلوم السياسي"الدراسات املستقبلية

 .2018 ديسمرب 10و 09قاملة، 
 
 :األايم الدراسيةو الدولية و  ملشاركة يف امللتقيات العلمية الوطنيةا 

، مقدمة يف إطار "األمم املتحدة نظام يبقى أم نظام يرحل: قراءة يف مشاريع اإلصالح" مداخلة بعنوان: 1
دور األمم املتحدة يف حفظ االمن والسلم الدوليني يف فرتة ما بعد احلرب " امللتقى الوطين حول:فعاليات 
 - 1945ماي  8كلية احلقوق واآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة قسم العلوم السياسية،  ، الباردة"
 .2009ماي  08/09قاملة، 

، مقدمة يف إطار : إطار نظري وإبستيمولوجي"ةالدوليقات "النزاعات اإلثنية يف العال مداخلة بعنوان: 2
قسم العلوم السياسية، ، "سياسات الدول يف مواجهة اجلماعات اإلثنية"فعاليات امللتقى الوطين حول: 

 .2010أفريل  28/29قاملة،  - 1945ماي  8كلية احلقوق واآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة 
، مقدمة يف إطار الغربية ما بني اإلسالموفوبيا واإلسالموفيليا""توجهات السياسات  مداخلة بعنوان: 3

، قسم العلوم السياسية، كلية "ظاهرة اإلسالموفوبيا يف واقع السياسة العاملية"فعاليات امللتقى الوطين حول: 
 .2010ديسمرب  05/06قاملة،  - 1945ماي  8احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 



 

مقدمة يف إطار فعاليات امللتقى  ،"الطريق الثالث كبديل يف مقاربة التنمية السياسية" مداخلة بعنوان: 4
، قسم العلوم السياسية، كلية "دور التنمية السياسية يف بناء الدميقراطية يف النظم العربية"الوطين حول: 

 .2011ماي  03/04قاملة،  - 1945ماي  8احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 
مقدمة يف  ،"العالقات الدولية احلديثة: من الشبكة األمنية إىل الشبكة العنكبوتية" مداخلة بعنوان: 5

، قسم "املقارابت املنهجية والنظرية احلديثة يف دراسة العالقات الدولية"إطار فعاليات امللتقى الوطين حول: 
 .2011ماي  03/04قاملة،  - 1945ماي  8العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 

مقدمة  ،"التربير الدويل ونقاش تدرج السيادة : بني"حدود أنسنة التدخل العسكري مداخلة بعنوان: 6
التدخالت العسكرية يف املمارسات الدولية الراهنة: بني التربير "يف إطار فعاليات امللتقى الوطين حول: 

العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ابجي خمتار ، قسم "اإلنساين والتوظيف السياسي
 .2012 أفريل 90/10عنابة،  -

"البيوبوليتيكس كتعبري الرتباط اإليكولوجيا والبوليتولوجيا: قراءة حتليلية يف الظواهر  مداخلة بعنوان: 7
"التغريات املناخية وأتثريها على االمن الدويل مقدمة يف إطار فعاليات امللتقى الوطين حول:  ،واملفاهيم"

 - 1945ماي  8، قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة والتنمية املستدامة"
 .2012 أفريل 17/18قاملة، 

 مقاربة نظرية ملفهوم املوجة اجلديدة للدميقراطية يف الوطن العريب )الغاايت الثابتة" مداخلة بعنوان: 8
العربية  ةالتحوالت السياسية يف املنطق"مقدمة يف إطار فعاليات امللتقى الوطين حول:  ،"والوسائل املتغرية(

 - 5519 أوت 20، قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة "-واقع وآفاق–
 .2012أفريل  24/25، سكيكدة

، مقدمة يف الكمي" –السياسي اإلمربيقي يف ظل النقاش النوعي "سريورة البحث مداخلة بعنوان:  9
، قسم العلوم السياسية، كلية "منهجية البحث يف العلوم السياسية"إطار فعاليات اليوم الدراسي حول: 

 .2013فيفري  26سكيكدة،  - 1955أوت  20احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 
مقدمة يف  ،العالقات الدولية: حتمية نظرية أم احتمالية عملية""صنع املستقبل يف  مداخلة بعنوان: 10

، قسم "الدراسات املستقبلية يف العالقات الدولية: مناهج وتطبيقات"إطار فعاليات امللتقى الوطين حول: 
 .2013أفريل  15/16عنابة،  -العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ابجي خمتار 

مقدمة يف إطار فعاليات امللتقى الوطين  ،"سيكولوجيا اخليار النووي: اهلند منوذجا" مداخلة بعنوان: 11
، قسم العلوم السياسية، كلية "املقارابت النفسية يف دراسة العالقات الدولية: املرجعية والتطبيق"حول: 

 .2013أفريل  21/22قاملة،  - 1945ماي  8احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 
الواقعية السياسية كمقياس موضوعي إلعادة تصحيح العالقة بني الدولة واجملتمع " مداخلة بعنوان: 12

قدمة يف إطار فعاليات امللتقى الوطين م، "املدين يف اجلزائر: التنمية السياسية وهم اليوم وواقع الغد



 

، قسم العلوم السياسية، كلية "اجلزائر: الواقع والرهاانتإشكالية اجملتمع املدين والتنمية السياسية يف "حول: 
 .4201أفريل  21/22قاملة،  - 1945ماي  8احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 

البرتول كمتغري جيواسرتاتيجي يف حتليل ديناميكية العالقة بني القوى العاملية: " مداخلة مشرتكة بعنوان: 13
صعود القوى العاملية اجلديدة "ار فعاليات امللتقى الوطين حول: مقدمة يف إط"، منوذج منطقة حبر قزوين

، قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ابجي "وانعكاساته على التفاعالت الدولية
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