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  ةـــــات الشخصيـــانـــالبي



 

  

  

  .بوزريعة  2جتماعي ، جامعة الجزائر جتماع ، تخصص : التغير اإلعلم اإلالتأهيل الجامعي في  شهادة -

  . بوزريعة 2جتماعي ، جامعة الجزائر جتماع ، تخصص : التغير اإلعلم اإلالعلوم في دكتوراه  شهادة -

  .العمومية الجزائرية  باإلدارات، دراسة ميدانية  منظومة الوظيفة العموميةلحياة المهنية للموظفين في دارة اإواقع :  األطروحةعنوان 

  .بوزريعة  2علم االجتماع ، تخصص : التغير االجتماعي ، جامعة الجزائر  شهادة الماجستير في -

، دراسة ميدانية ه تماعية و اإلدارية المؤثرة فيجل اإلالعمومي : مظاهره و العوام موظفاالنحراف اإلداري لل : مذكرةالعنوان 

  .لوالية الجزائرباإلدارات العمومية 

  .بوزريعة 2، جامعة الجزائر  قيادة االتصال، تخصص :  علم االجتماع في شهادة دراسات ما بعد التدرج المتخصص -

، دراسة ميدانية التعليمية في المدارس المتوسطة  ي في تحقيق األهداف التربويةتصال المدرسدور وسائل اإل : مذكرةالعنوان 

  لوالية الجزائر. ةتوسطدارس المبالم

  .جامعة الجزائر عكنون كلية الحقوق بن ،   شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة -

  .جامعة الجزائر شهادة الليسانس في الحقوق ، كلية الحقوق بن عكنون  -

  .بكالوريا شعبة علوم الطبيعة و الحياة ، ثانوية محمد الصديق بن يحي ، البيرين والية الجلفة شهادة ال -

  

  

  . 2016ستاذ الجامعي ، جامعة أم البواقي، أفريل ادة تدريبية في التميز المهني لألشه  -

  . 2014 شهادة تدريبية في أسس تحقيق المخطوط ، جامعة الجلفة ، جوان -

  

  

  

  

  

  العلمي مسار التكوين

  المهني تدريبيالمسار ال



 

  

  

  التعليم الجامعي : أوال :

 2016بوزريعة ، إبتداء من  ماي  2أستاذ محاضر قسم "أ" بقسم علم االجتماع ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة الجزائر -

  الى غاية يومنا هذا .

  بوزريعة ،  2امعة الجزائرأستاذ محاضر قسم "ب" بقسم علم االجتماع ، كلية العلوم االجتماعية ، ج -

  بوزريعة ،  2أستاذ مساعد قسم "أ" بقسم علم االجتماع ، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة الجزائر -

  ، بوزريعة  2تماعية ، جامعة الجزائراع ، كلية العلوم االنسانية و االجأستاذ مساعد قسم "ب"  بقسم علم االجتم -

  :اإلدارية المناصب و الوظائف العليا و ثانيا : 

  رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لوالية أم البواقي ،  -

   ،بوزريعة  2جامعة الجزائرلدى رئيس دارية مستشار مكلف بالدراسات القانونية و اإل -

  بوزريعة ،  2دارة الموارد البشرية لدى رئيس جامعة الجزائرإمستشار مكلف بالدراسات في مجال  -

  ،  والية الجزائر )الوظيفة العمومية لالمديرية العامة للوظيفة العمومية ( مفتشية ،  متصرف إداري رئيسي -

  ،  )مفتشية الوظيفة العمومية لوالية الجزائرة (للوظيفة العمومي امةة العالمديري، رف إداري متص -

   بنهار )حمد أة التربية لوالية الجلفة ( المدرسة االبتدائية حميداني يمدير ، مساعد إداري رئيسي  -

  

  

  

  سة بيبيسي سكول الجزائر .مركز جودة التعليم التابع لمؤسلعضو في المجلس االستشاري  -

  . 02عضو باحث بمخبر علم االجتماع المنظمات و المناجمنت بجامعة الجزائر -

 

 

  

  المسار المهني

  في المؤسسات و المنظمات البحثية العضويات



 

  

  

  عضو هيئة التحرير في مجلة سوسيولوجيا الصادرة عن جامعة زيان عاشور الجلفة  . -

  و اإلجتماعية الصادرة عن جامعة زيان عاشور الجلفة  . عضو محكم في مجلة آفاق للعلوم االنسانية -

  

  

  

  المقاالت المنشورة :

  

  

  

  

  

  

  العضويات في المجالت و الفعاليات العلمية 

  المسار العلمي

  الجامعة  النشر تاريخ  تسمية المجلة  قالةعنوان الم

  جامعة الجلفة  2015سبتمبر   نسانيةالحقوق و العلوم اإل  العوامل االدارية المؤثرة في انحراف الموظفين

دارة الحياة دورها في إ الح الوظيفة العامة وإص

  المهنية

  جامعة الجلفة  2014جوان   داريةالبحوث السياسية و اإل

  02جامعة الجزائر   2013ديسمبر   جتماعدفاتر علم اإل  الضبط الوظيفي و دوره في الحياة المهنية للموظفين

عداد إنترنت" في "األ تصال الحديثةدور وسائل اإل

  أت الرياضيةستراتيجية لتسيير المنشالخطط اإل

المجلة الدولية للدراسات 

العلمية المحكمة "مجلة 

  الملتقى"

  03جامعة الجزائر   2009جانفي 



 

  :المنشورة الكتب 

  

  المداخالت في الملتقيات :

  
 

  سنة النشر  دار النشر  الكتابعنوان 

  2011  مركز الوقاية و الدراسات الشراقة  الوظيفة العمومية و مشكالتها اإلجتماعية

  2011 مركز الوقاية و الدراسات الشراقة  ه على المجتمعات المهنيةظاهرة التسرب الوظيفي و أثر 

  2011 مركز الوقاية و الدراسات الشراقة  على المجتمع الوظيفي هاإلنحراف االداري و أثر 

  2011 مركز الوقاية و الدراسات الشراقة  تأديب الموظف في التشريع الجزائري

  التاريخ  الجهة المنظمة  طابعال  و اليوم الدراسيأ لتقىعنوان الم

  2018جوان  27  والية أم البواقي  والئي  االجهاد الوظيفي

  2018ماي  06/07  دار الثقافة لوالية أم البواقي  وطني  الثقافة و االعالم ، الجدلية التكاملية 

  2018أفريل  29/30  سةقسم علم االجتماع بجامعة تب  دولي  العنف في البيئة المدرسية و الجامعية

  2018أفريل  24  قسم العلوم االنسانية جامعة أم البواقي  وطني  إعالم الطفل و تأثيره في التنشئة اإلجتماعية

أساليب التقويم في الجامعة بين التحصيل العلمي 
  و الحاجة االجتماعية

  2018أفريل  11/12  قسم علم االجتماع و ديموغرافيا بجامعة الجلفة  دولي

  2018مارس  27  مديرية الشباب و الرياضة لوالية أم البواقي  وطني  عنف في المنشآت الرياضيةال

  2018مارس  06/07  قسم العلوم االجتماعية بجامعة أم البواقي  وطني  في المجتمع الجزائري مرأةقضايا ال

إستراتجية تسير الموارد البشرية في المؤسسات 
  االدارية

  2016ديسمبر  07  أم البواقي ديوان مؤسسات الشباب  وطني

  2015ديسمبر  07/08  قسم العلوم االجتماعية بجامعة أم البواقي  وطني  قضايا الشباب في المجتمع الجزائري

  2015أكتوبر  10/11/12  دار الثقافة لوالية أم البواقي  وطني  الشعر الملحمي بين النشأة و التأصيل

  2015مارس  20/22  وسيولوجيا بالمغربجمعية أصدقاء الس  وطني  سوسيولوجيا التدين

التنمية و الوقاية من االنحراف مخبر االسرة   دولي  حق الطفل في االعالم من خالل برامج التلفزيون
  02االجرام جامعة الجزائر و 

  2014ماي  04/05/06

  2014مارس  12/13  02جزائر قسم علم النفس و علوم التربية جامعة ال  دولي  قضايا الشباب المعاصرة و تنمية روح المواطنة

  2013ماي  05/06  02قسم علم النفس و علوم التربية جامعة الجزائر   وطني  التحوالت االجتماعية و الشباب

  2013رس ام 06/07  فسم العلوم السياسية بجامعة الجلفة  وطني  االصالحات السياسية في الجزائر

الشيخوخة في المجتمع الجزائري واقع و 
  تحديات

  2012نوفمبر  13/14  02قسم علم االجتماع جامعة الجزائر   وطني



 

  

  

  

  المقاييس المدرسة :

  الصفة المهنية  السنة الجامعية  الطور  المقياس
       

سوسيولوجيا الرابط 
  االجتماعي

شارك أستاذ م  2017/2018  جتماعإلعلم ا الثالثة ليسانسالسنة   

قانون وتشريعات العمل  
  زائريةالج

علم اجتماع التنمية و تسيير الموارد  ماستر الثانيةالسنة 
  البشرية

شارك أستاذ م  2017/2018  

شارك أستاذ م  2017/2018  التنظيم و العملعلم اجتماع  ماستر أولىالسنة   نظريات التنظيم  

إدارة الموارد نظريات 

  البشرية

علم اجتماع التنمية و تسيير  دكتوراه أولىالسنة  

  وارد البشريةالم

أ أستاذ محاضر  2017/2018  

المؤسسة و الهوية 

  التنظيمية

علم اجتماع التنمية و تسيير  دكتوراه أولىالسنة  

  الموارد البشرية

أ أستاذ محاضر  2016/2017  

التحليل السوسيولوجي 
  الجزائرية لمؤسسةل

علم اجتماع التنمية و تسيير الموارد  ماستر أولىالسنة 
  البشرية

شارك أستاذ م  2016/2017  

علم اجتماع التنمية و تسيير الموارد  دكتوراه أولىالسنة   سوسيولوجيا العمل
  البشرية

أ  أستاذ محاضر  2016/2017  

علم اجتماع التنمية و تسيير الموارد  ماسترة السنة الثاني  إدارة المعرفة و االبداع
  البشرية

شاركأستاذ م  2016/2017  

أستاذ محاضر   2015/2016  الثانية ليسانس علم االجتماعالسنة   العمل اإلجتماعي

  مشارك

حاضر أستاذ م  2015/2016  السنة الثانية ليسانس علم االجتماع  مشكالت إجتماعية
  مشارك

السنة الثالثة ليسانس علم اجتماع التنمية و تسيير   عالقات عامة
  الموارد البشرية

أستاذ مساعد   2014/2015
  مشارك

أستاذ مساعد قسم   2014/2015  السنة األولى ماستر علم اجتماع المنظمات  سسةسوسيولوجيا المؤ 
  "أ"

  المسار البيداغوجي



 

  
  

  جتماعلى علم اإلإمدخل 

  
  

  السنة األولى جذع مشترك علوم اجتماعية

2014/2015  
2013/2014  

استاذ مساعد قسم 
  "أ"

أستاذ مساعد قسم   2012/2013
  "ب"

اجتماع التغذية و التنمية  السنة الثانية ليسانس علم  جتماع العائليعلم اإل
  الزراعية

أستاذ مساعد قسم   2011/2012
  "ب"

  

  منهجية البحث العلمي

  

  السنة األولى جذع مشترك علوم اجتماعية

2010/2011  
2009/2010  
2008/2009  

  
  أستاذ مؤقت

  

  تأطير مذكرات الليسانس و الماستر :

  السنة الجامعية  الطور  عنوان المذكرة
علم اجتماع التنمية و تسيير الموارد  ماستر  ي المؤسسات االقتصاديةالتمكين االداري ف

  البشرية

2017/2018  

علم اجتماع التنمية و تسيير الموارد  ماستر  التمكين و أثره على االداء المهني

  البشرية

2016/2017  

د علم اجتماع التنمية و تسيير الموار  ماستر  االتصال التنظيمي و أثره على االداء المهني

  البشرية

2016/2017  

  2012/2013  ليسانس علم إجتماع تنظيم و عمل  ضغوط العمل و تأثيرها على أداء العمال

  2012/2013  ليسانس علم إجتماع تنظيم و عمل  التوظيف في االدارات العمومية

مظاهر التنمية االجتماعية في الريف 

  الجزائري

  2012/2013  ليسانس تغذية و تنمية زراعية

  


