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 ةـرة ذاتيـسي

 عبد الهادي بوري                  االسم:
 23/03/1986          تاريخ الميالد:

 دكتوراه  باحث  الدرجة العلمية:
 4abdelhadi@gmail.com البريد اإللكتروني:

 المؤهالت الدراسية: 

 ."فلسفةو آداب " : شهادة بكالوريا 2011
 . سعيدةجامعة  ،سياسة مقارنةتخصص  ،يةالعلوم السياس : شهادة ليسانس في 2014
 .  سعيدةجامعة ، سياسات عامة وتنميةتخصص ، يةالسياسالعلوم  شهادة ماستر في:  2016

 . -3-جامعة الجزائر دراسات سياسية مقارنة، دكتوراه ل.م.د، ةلثثاسنة :  8201 - 7201

 :مهنيةال ةخبر ال

 جامعة سعيدة. - متصرف محلل :ـومـــــــــالي – 2006 •

 سعيدة. -، جامعة التكوين المتواصل أستاذ متعاقد: 8201 – 7201 •

 .جامعة سعيدة -العلوم السياسية و  كلية الحقوق أستاذ متعاقد،  :9201 – 8201 •

 :عضوية الهيئات االجتماعية

 .(2017فيفري  - 2014)فيفري عضو مجلس إدارة جامعة سعيدة  •

 .(2017ماي  – 2014 )ماي و المجلس النقابي للعمال بجامعة سعيدة، مكلف بالتشريع والشؤون االجتماعية عض •

 .)لم ينعقد بعد(عضو مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سعيدة  •

 .(2015ديسمبر  - 2012)ديسمبر عضو لجنة الخدمات االجتماعية بجامعة سعيدة  •

 .(2015ديسمبر  - 2012)جوان وية األعضاء بجامعة سعيدة عضو اللجنة اإلدارية متسا •

 .(2014و  2013)جامعة سعيدة  ،كليةالب لجنة تقييم عروض الصفقات العموميةعضو  •

 .(2013و  2012)المهنية بجامعة سعيدة اللجنة التقنية المكلفة بانتقاء ملفات الترشح في المسابقات عضو  •
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 :األبحاث العلمية

 (-3-جامعة الجزائر) . دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر :عضو مخبر بحث •

 (-3-جامعة الجزائر) . عضو فرقة بحث: الدولة والمسألة االجتماعية في الجزائر •

 :المشاركة في الفعاليات العلمية

 .(بجامعة سعيدة 2010ديسمبر  - 2010)مارس  دورة تكوين المستخدمين اإلداريين شهادة تقدير إلنجاح •
سبل تعزيز مركز الدائن في القانون "فعاليات الملتقى الوطني السادس، حول:  شهادة مشاركة في إنجاح •

 .(بجامعة سعيدة 2011أفريل  18و  17) بصفة: عضو اللجنة التنظيمية ،"الجزائري 
 .(بجامعة سعيدة 2011أكتوبر  16)مسابقة الماجستير "السياسات المقارنة"  شهادة مشاركة في إنجاح •
 .(بجامعة سعيدة 2013أكتوبر  06) ية"ب"المؤسسات والنظم العقامسابقة الماجستير  شهادة مشاركة في إنجاح •
فعاليات الملتقى الوطني السابع، حول: "ضبط النشاط االقتصادي في الجزائر بين  شهادة مشاركة في إنجاح •

 (.بجامعة سعيدة 2013ديسمبر  10و  09) التشريع والممارسة"

الدور االجتماعي للدولة في ظل األزمة االقتصادية الحالية دراسي، حول "ال ميو الفي إنجاح  اركةشهادة مش •
 .(3بجامعة الجزائر 2018أفريل  12) "صالح؟إفي الجزائر: تراجع، استمرارية أو 


