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 ( CV) السيرة الذاتية

 :الشخصية علومات امل ◄

   رمضانإبراهيم عبد الـمجيد االسم واللقب:  •

 الجزائر    –غرداية  - 1963ماي    13تاريخ الـميالد ومكانه:   •

 الحالية: أستاذ العلوم السياسية وعلوم اإلعالم واالتصالالوظيفة  •

 ورقلة )الجزائر(  –الـمؤسسة: جامعة قاصدي مرباح   •

 الرتبة: أستاذ التعليم العالي )بروفيسور( •

 (ةوإداري  ةسياسي اتتنظيم) التخصص: علوم سياسية   •

   .في التعليم األساس ي  أستاذالسابقة: ائف  الوظ •

 .درة في الجزائرصاجهوية  صحف  رئيس تحرير  ف، التلفزيون واإلذاعة الجزائريةفي  صحافي  مراسل صحفي فالوظائف السابقة:  •

 ouargla.dz-ramdane.abdelmadjid@univ  البريد االلكتروني املنهي: •

  majiram@gmail.com البريد االلكتروني الشخص ي:   •

• Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ar&user=nhe0ycwAAAAJ 

• Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ramdane-Abdelmadjid 

• Academia: https://independent.academia.edu/AbdelmajidRamdane 

• Arid : https://portal.arid.my/ar-LY/ApplicationUsers/Details/fa3763fa-d4a4-4517-9838-ef6ad773a2a1 

 : األساسية  الخبرات العلمية ◄

 .2022جويلية  11ر التعليم العالي والبحث العلمي يوم  ( بقرار من وزية بروفيسور )أستاذ التعليم العاليترقية إلى رتب -

 .2018ماي   08السياسية يوم  شهادة التأهيل الجامعي في العلوم   -

تنظيمات ســـــــياســـــــية وإدارية، موســـــــومة ةعنوان يتوجهات الســـــــياســـــــة اإلعالمية في  علوم في العلوم الســـــــياســـــــية، تخصـــــــص  دكتوراه   -

     . 2016أكتوبر   20،  01  جامعة باتنة، من اإلصالحات السياسية في الجزائريالجزائر على ضوء  

الجماعات املحلية واإلقليمية، موســـومة ةعنوان يدور الجماعات املحلية واملجتم    تخصـــص إدارةماجســـتير في العلوم الســـياســـية،   -

 . 2012جانفي   12ورقلة،   -جامعة قاصدي مرباح  املدني في حماية البيئةي، من  

ليســــــانس في العلوم الســــــياســــــية والعالقات الدولية، تخصــــــص تنظيمات ســــــياســــــية وإدارية، معهد الحقو  والعلوم االقتصــــــادية،   -

 .2007جوان  ورقلة،   -ة قاصدي مرباح  جامع

 شهادات تكوين ودورات تدريبية في الصحافة املكتوبة والسمعية واملرئية. -

 .1987 -األساس ي  شهادة الكفاءة األستاذية في التعليم  -

 .2020سبتمبر دورة   –  لغات أجنبية )لغة أجنبية ثالثة: اإلسبانية(بكالوريا شعبة آداب و  -

 .2003جوان  دورة    –بكالوريا شعبة آداب وعلوم إنسانية  -

 . 1984جوان دورة  – بكالوريا شعبة علوم تجريبية  -

  املقاالت ) والوطنية نشورات الدولية امل ◄
 
   (:مةاملنشورة في مجالت علمية محك

 Discrimination and Hate Speech in Algeria: Prevention and Combat  :2022جوان  •

 (  1438-1449، الصفحات )01/ العدد  07مجلة أبحاث قانونية وسياسية، جامعة جيجل، املجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/193963 

 Les fausses nouvelles pendant les crises : Etat des lieux et remèdes:         2022مارس   •

 (  1129-1141الصفحات ) .  02/ العدد  26اإلسالمية قسنطينة. املجلد  كلية أصول الدين جامعة األمير عبد القادر للعلوم –مجلة املعيار 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/90/26/2/183000 

 Fake news au temps de la pandémie de COVID-19: Cas de l’Algérie:          2021ديسمبر     •

mailto:ramdane.abdelmadjid@univ-ouargla.dz
mailto:majiram@gmail.com
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ar&user=nhe0ycwAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Ramdane-Abdelmadjid
https://independent.academia.edu/AbdelmajidRamdane
https://portal.arid.my/ar-LY/ApplicationUsers/Details/fa3763fa-d4a4-4517-9838-ef6ad773a2a1
https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/471/297009
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/193963
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/90/26/2/183000
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 ( 731-721. الصفحات ) 04/ العدد   32جامعة قسنطينة. املجلد  –مجلة العلوم اإلنسانية  

23/32/4/179164https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/ 

: السياسات الحكومية ومبادرات وسائل اإلعالم في مواجهة األخبار الكاذبة. مجلة الساورة للدراسات اإلنسانية  2021ديسمبر    •

 (. 430-410. الصفحات )02/ العدد  07واإلعالمية. املجلد 

asjp.cerist.dz/en/article/171267https://www. 

. 03/ العدد   03. مجلة تحوالت. املجلد 2019فيفري  22:  العدالة االنتقالية واالنتقال الديمقراطي في الجزائر في ظل حراك 2021أكتوبر  •

 (.     51-32الصفحات )

                   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/165245     

:  مقتضيات مكافحة جائحة كورونا وإشكالية صون الحقو  والحريات؛ دراسة حالة الجزائر. املجلة الجزائرية للحقو  2021جوان    •

 (.  321-300. الصفحات )01/ العدد   06والعلوم السياسية. املجلد 

                                                                            https://www.asjp.cerist.dz/en/article/155040 

   Conséquences de la crise sanitaire sur le tourisme mondial:                             2021جوان  •

 (.      324-311. الصفحات )01/ العدد   08نشر في املجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية. املجلد 

                                                                          https://www.asjp.cerist.dz/en/article/155578 
       La cybersécurité des pays de l’UE et de l’UA : Actions et objectifs:                    2021ماي  •

 (.     168-152. الصفحات )01العدد /  03املجلة الجزائرية لالقتصاد السياس ي. املجلد 

                                                                        https://www.asjp.cerist.dz/en/article/150270 

/   13. دفاتر السياسة والقانون. املجلد 2019فيفري  22زائر ةعد الحراك الشعبي لـ : تدابير بناء السلم االجتماعي في الج2021جانفي  •

 (.404 -386. الصفحات )01العدد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/141410 

حالة الجزائر. املجلة الجزائرية لبحوث اإلعالم   –في تفعيل الديمقراطية التشاركية  : دور تكنولوجيات االتصال الحديثة2020ديسمبر  •

                      (.   279-259. الصفحات )02/ العدد    03والرأي العام.. املجلد 

                                                                       https://www.asjp.cerist.dz/en/article/141997 

. سياسات تشغيل الشباب في الدول املغاربية )حالة تونس  1جامعة باتنة   –: مجلة العلوم االجتماعية واالنسانية 2020ديسمبر  •

 (.  430-409. الصفحات )02/ العدد  21واملغرب(. املجلد 

                                                                       https://www.asjp.cerist.dz/en/article/141606 

حاربة األخبار الزائفة أثناء األزمات.  : مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية. حق الوصول إلى املعلومة كآلية مل2020ديسمبر  •

 (.196 -178. الصفحات )04/ العدد  09املجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/138367 

   L'impact du Coronavirus sur le tourisme international:                                      2020جوان  •

   (.396-385. الصفحات )01/ العدد  03مجلة املنهل االقتصادي. جامعة الوادي. املجلد نشر ب

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/118835 

مجلة العلوم القانونية واالجتماعية. جامعة الجلفة. املجلد  الصحافة اإللكترونية في الجزائر وإشكالية الفراغ القانوني.: 2020جوان  •

 (.262-246. الصفحات )02/ العدد  05

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116023 

العلوم االجتماعية مجلة   قصر تافاللت ةغرداية: نموذج رائد في الحفاظ على األصالة وتحقيق التنمية املستدامة.: 2020جوان  •

   (.98-117. الصفحات )01/ العدد  13واالنسانية. جامعة تبسة. املجلد  

                                                                       1169https://www.asjp.cerist.dz/en/article/12 

الـمصالـح. :  2020أفريل   • في  افق والتضارب  التو العميقة وإشكالية  القائمة والدولة  السياسية. جامعة   الدولة  للدراسات  الناقد  مجلة 

 (.  121-103. الصفحات )01/ العدد  04ةسكرة. املجلد 

                                                                  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/113723 
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https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116023
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/121169
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/113723
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وسائل اإلعالم املسموعة ورهان األمن الفكري: إذاعة القرآن الكريم واإلذاعة الثقافية في الجزائر نموذجاي  : مقال ةعنوان ي2020جانفي   •

                    .  01/ العدد  05الحاج لخضر )الجزائر(ـ املجلد  1تصدر عن جامعة باتنة  في مجلة يالـمجلة الجزائرية لألمن اإلنسانيي 

                                               https://www.asjp.cerist.dz/en/article/108083 
الحزبية في عهد التعددية السياسية بالجزائر )دراسة في التحالفات االنتخابية   : مقال ةعنوان يحيثيات ومآالت التحالفات 2018جانفي   •

   . 01(، في مجلة يتحوالتي، تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 2017التشريعية 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/65138                                                     
حالة الجزائري، في مجلة يدفاتر السياسة  –: مقال ةعنوان يالديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية 2017جانفي   •

   .  16، )صنف ج(، تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد والقانوني 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/28349        
اعات املحلية بالجزائري، نشرت بمجلة العلوم القانونية  : مقال ةعنوان ياإلدارة اإللكترونية كآلية لتطوير أداء الجم 2016جوان   •

                                                               العدد األول. والسياسية، تصدرها كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالى، العرا ، املجلد الخامس، 

          https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=112291     

   Liberté d' expression en Algérie après la révision de la constitution:                2016جوان  •

ط،  نشر باملجلة املوريتانية، تصدر عن مركز البحوث والدراسات القانونية واالقتصادية بكلية العلوم القانونية واالقتصادية بجامعة نواكشو 

 .  23العدد 

 Opacité du champ audiovisuel en Algérie : liberté avec limitations:                   2016جوان    •

   . 14والقانوني، تصدر عن جامعة قاصدي مرباح، العدد  مجلة يدفاتر السياسة

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52695 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية للعنف السياس ي : دراسة حالة الجزائري  ، مجلة القانون واملجتم ،  : يالتكلفة  2014ديسمبر  •

 .  دورية محكمة في الدراسات القانونية تصدر عن مخبر القانون واملجتم ، جامعة أدرار، العدد الراة 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34360                                                                       
قانون اإلعالم الجزائري نموذجاي، مجلة دفاتر السياسة   –مقال موسومة بـ يمفهوم املسؤولية االجتماعية لإلعالم :  2013جوان  •

 . ورقلة، العدد التاس  -مرباح والقانون، تصدر عن جامعة قاصدي 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/51492 
عشر،  مقال باللغة الفرنسية في مجلة يالواحات للبحوث والدراساتي، تصدر عن جامعة غرداية، العدد الثالث :  2011ديسمبر  •

 La politique de protection de l’environnement en Algérie : réalisations et échecs ان: ةعنو 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/4074 
اإلدارة البيئية والتنمية الخضراء م  إشارة لحالة الجزائري، مجلة الحقو  والعلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور،  : ي  2011أكتوبر  •

 الجلفة، العدد الثامن.  

   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/87526 
 

 وطنية ودولية: علمية ومؤتمرات تظاهرات في مداخالت  ◄

ي، في امللتقى الدولي األول حول   سياسات صناعة األدوية في دول شمال إفريقيا في ظل جائحة الكوفيد : مداخلة ةعنوان ي2022أفريل  13 •

اق  ومستقبل دول شمال إفريقيا. املنظم بقسم العلوم السياسية   19تداعيات وآثار جائحة كوفيد   كلية الحقو  والعلوم السياسية   - على و

 حمد بوقرة بومرداس. جامعة أم -

: مداخلة في امللتقى الوطني حول استراتيجية التكوين وتحسين املستوى للمنتخبين املحليين في الجزائر بقسم العلوم  2022مارس    27 •

 جامعة وهران محمد بن أحمد، ةعنوان:    -كلية الحقو  والعلوم السياسية  -السياسية  

des élus locaux en EuropeLa formation des agents territoriaux et  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/108083
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/65138
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/28349
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=112291
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52695
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34360
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/51492
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/4074
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/87526
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قراءة في خطاب الكراهية وتداعياته خالل األزمة الخليجية القطرية ي، في امللتقى الدولي األول    : مداخلة ةعنوان ي2022فبراير    08/ 07 •

الم واالتصال كلية  حول خطاب الكراهية وسؤال التسامح في عالم متغير: املمارسات والتداعيات وآليات املجابهة. املنظم بقسم علوم اإلع

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة.   -العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

، في امللتقى الدولي الثاني حول تقييم  : مداخلة ةعنوان ي التحكيم في املجالت العلمية الجزائرية: الثغرات والبدائل ي2022جانفي    06/    05 •

 الجلفة. -النشر العلمي في الجزائر في ظل التجارب الدولية، جامعة زيان عاشور 

اق  والتحديات، بكلية 2021نوفمبر    30/    29 • : مداخلة في امللتقى الدولي الخامس عشر املوسوم بجرائم التمييز وخطاب الكراهية: الو

 امعة الشهيد حمة لخضر  بالوادي، ةعنوان: الحقو  والعلوم السياسية، ج

L’observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine : Motifs et 

objectifs de création. 

: مداخلة في امللتقى العلمي الدولي حول االقتصاد األخضر كنموذج تنموي جديد لدعم أةعاد التنمية املستدامة في  2021أكتوبر    25/    24 •

 ، ةعنوان:  2البليدة  –املنظم بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة علي لونيس ي  – دراسة التجارب  -الجزائر 

Dessalement de l’eau de mer en Algérie : Solution durable face à la pénurie d’eau. 
: مداخلة ةعنوان ي منشآت الري التقليدية بوادي مزاب ةغرداية: حلول مستدامة الستغالل وتخزين مياه الوديان، في 2021أكتوبر    23 •

وضعية. كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور،  امللتقى الوطني حول حماية املوارد املائية في الفقه اإلسالمي والقوانين ال

 الجلفة.

ةعد أزمتي النفط والكوفيد ي،    2030الرؤى االستراتيجية للجزائر نحو تعزيز تطلعاتها في آفا   : مداخلة مشتركة ةعنوان ي  2021جوان    15 •

لبناء جزائر  في   بديلة  وسياسات  الوطنية حول رؤى  العلمية  النقاشية  كلية الحلقة  والكوفيدية.   النفطية  الصدمتين  ةعد  الجزائر  الغد: 

 الحقو  والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح، ورقلة.  

)الجزائر نموذجـا(ي، في   : مـداخلـة ةعنوان ي فرو وإمكـانـات فواعـل التنشــــــــــــئـة االجتمـاعيـة في تعزيز املواطنـة البيئيـة2021جـانفي    21/    20 •

 مواطنة والبيئة لتحقيق التنمية الـمستدامة، الـمركز الجامعي س ي الحواس بريكة )الجزائر(.    الـمؤتمر الدولي األول حول الـ

في الـمؤتمر العلمي  الكاذبةي   االخبار والتكنولوجية ملواجهة القانونية واآلليات األخالقية القواعد: مداخلة ةعنوان ي  2020ديسمبر    29/    28 •

صدي  االفتراض ي الوطني حول األخبار الكاذبة املفبركة: اإلشكاليات، اآلثار وسبل املواجهةي. كلية العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة قا 

 ورقلة.    –مرباح 

جزائري، في  حالة ال –: مداخلة ةعنوان ي دور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة في تفعيل الديمقراطية التشاركية  2020فيفري   26 •

 ةسكرة.  –امللتقى الوطني حول دور الديمقراطية التشاركية في دعم التنمية املحليةي، جامعة محمد خيضر  

الـملتقى الوطني حول اإلعالم  2020فيفري    17 • : مداخلة ةعنوان يالصحافة اإللكترونية في الجزائر وهاجس الـمضمون والقانوني، في 

 الجلفة.   –انونية والـممارسة العملية، جامعة زيان عاشور الرقمي في الجزائر بين النصوو الق

 :  مداخلة في الـملتقى الدولي حول أمن الـمعلومات في الفضاء اإللكتروني، جامعة غرداية ةعنوان:  2020فيفري  18 •

Stratégie de cybersécurité de l’UE et l’UA :  état des lieux et perspectives . 

اق  واآلفا  وسبل التطويري، الـمركز الجامعي  : م2020فيفري    12/ 11 • داخلة في الـملتقى الوطني الثاني حول السياحة الصحراوية : الو

 بإليزي )الجزائر( ةعنوان:  

Richesses et potentialités touristiques de la pentapole du Mzab : Opportunité économique sous 

exploitée . 

عدد خاو بامللتقى ةعنوان :    جامعة مستغانم.   –)عدد خاو( بمجلة االستراتيجية والتنمية    10في املجلد    2020نشرت املداخلة في أفريل   •

اق ، اآلفا  وسبل التطوير( املنعقد يومي   إليزي.  –باملركز الجامعي  2020فيفري  12و 11الوطني الثاني حول السياحة الصحراوية )الو

-issue/special-10/special-mosta.dz/index.php/review/volume-http://rsd.univ Conference Proceeding :

illizi-univ-issue 

أسـاسـيات  : مداخلة ةعنوان يالترتيبات األسـاسـية لتقديـــــــــــــم ورقة للنشـر في مـــــــــــــجلة علميةي، الـــــــــــــملتقى الوطني حول  2019نوفمبر   14/   13 •

 النشر العلمي في الـمجالت الـمحكمة )التطورات واالتجاهات الحديثة(، جامعة زيان عشور، الجلفة. 

http://rsd.univ-mosta.dz/index.php/review/volume-10/special-issue/special-issue-univ-illizi
http://rsd.univ-mosta.dz/index.php/review/volume-10/special-issue/special-issue-univ-illizi
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عدد خاو بامللتقى ةعنوان  جامعة مستغانم.  –)عدد خاو( بمجلة االستراتيجية والتنمية  10املجلد   :2020نشرت املداخلة في جانفي  •

 2019نوفمبر    14و  13لعلمي في املجالت املحكمة )التطورات واالتجاهات الحديثة( املنظم يومي  الوطني الثالث املوسوم: أساسيات النشر ا

 الترتيبات األساسية لتقديـم ورقة للنشر في مـجلة علمية.  الجزائر.  -بجامعة زيان عاشور بالجلفة 

-issue/special-10/special-mosta.dz/index.php/review/volume-http://rsd.univ Conference Proceeding :

djelfa-univ-issue 

ي، يوم دراســــــــــــ ي حول يمنحجيـــة وخطوات إعـــداد مـــذكرة  IMRAD: مـــداخلـــة ةعنوان يمنحجيـــة تحرير مـــذكرة وفق طريقـــة  2019مـــارس    05 •

 خرج لطلبة املاستر والدكتوراه، قسم العلوم السياسية، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة ورقلة.الت

ــملتقى الوطني حول ي اإلطار  2019فيفري   20 • : مداخلة ةعنوان يســـياســـات تشـــغيل الشـــباب بالدول املغاربية )حالة تونس واملغرب(ي، الـــــــــــــ

 افقة والتنفيذي، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار.  القانوني لتشغيل الشباب في الجزائر: آلية املر 

: مداخلة ةعنوان يدور مؤســـــــســـــــات التنشـــــــئة االجتماعية في نشـــــــر الثقافة البيئية في الجزائري، اليوم الدراســـــــ ي الوطني  2018ديســـــــمبر   13 •

اق  والتحدياتي. كلية  العلوم االجتماعية واالنسانية، جامعة غرداية. املوسوم بـي آليات حماية البيئة في الجزائر: الو

: مداخلة ةعنوان يتكنولوجيات االتصـــــــال الجديدة كآلية لترقية الديمقراطية التشـــــــاركيةي، امللتقى الوطني حول ي  2018ديســـــــمبر    11/ 10 •

القانون واإلدارة واملواطن بمخبر الديمقراطية التشـــــــــاركية في الجزائر: األســـــــــس وآليات التفعيلي. كلية الحقو  والعلوم الســـــــــياســـــــــية وفرقة 

 .2018ديسمبر   11/ 10القانون واملجتم ، جامعة أحمد دراية، أدرار،  

ــمبر   02 • : مداخلة ةعنوان يعالقة املشـــرأل األكاديمي بالطالب في البحث العلميي، الندوة العلمية الوطنية املوســـومة بــــــــــــــــيمعايير  2018ديسـ

 حقو  والعلوم السياسية، جامعة غرداية.وضمانات الجودة في البحث العلميي، كلية ال

ي، الندوة العلمية الوطنية 2030: مداخلة ةعنوان يإســــهام وســــائل اإلعالم في تحقيق الحكامة وأهداأل التنمية املســــتدامة 2018ماي   10 •

 قاصدي مرباح، ورقلة.  لطلبة الدكتوراه ةعنوان: يحرية الصحافة والحكامة وسيادة القانوني، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة

: مداخلة ةعنوان يقصر تافاللت ةغرداية: مزاوجة بين األصالة والتنمية املستدامةي، الـملتقى الوطني حول السكن  2018ماي    03/    02 •

اق  واآلفا ، معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية، املركز الجامعي الحاج موس ى أ  أخموك،    والنمط العمراني الصحراوي الجزائري: الو

 تامنغست.  

(ي، اليوم الدراس ي املوسوم  2018  -1962: مداخلة ةعنوان يتأثير السياسات اإلعالمية على النشاط اإلعالمي في الجزائر )2018أفريل    30 •

السياسيةي،   واملمارسات  القانونية  النصوو  بين  الجديدة:  السياسية  اإلصالحات  ظل  في  الجزائر  في  اإلعالمي  العلوم  بـيالنشاط  كلية 

 اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة.  

الـملتقى العلمي الدولي  :  2018أفريل    17/    16 • اق  الرقابة البرملانية في البلدان املغاربية: بين النصوو واملمارسةي،  مداخلة ةعنوان يو

املغاربية على ضوء اإلصالحات السياسية الجديدة: نحو إعادة  حول يالعالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في األنظمة السياسية  

 التوازن أو استمرارية الهيمنةي، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة.  

الطاقوية واالقتصادية : مداخلة ةعنوان ي2017ديسمبر    19 • الدولية على السياسات  املتغيرات  الحراك  ي، يوم دراس ي يفي الجزائر   تأثير 

  . ي، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة السياسات العمومية في الجزائر  الدولي وتأثير املتغيرات العاملية في إصالح 

و الترقيم  حالة الجزائري، املؤتمر الدولي املحكم ذ   – : مداخلة حول  ياإلدارة اإللكترونية كأداة لتحسين الخدمات اإلدارية  2017نوفمبر    06 •

، عمان، األردن. تنظيم مركز البحث وتطوير املوارد البشرية باألردن  2017نوفمبر    08  –   06املنعقد أيام    ISSN : 2791-1879الدولي املوحد:  

 .    2017نوفمبر  06،  2ومخبر التنمية التنظيمية وإدارة املوارد البشرية بجامعة البليدة 

اق  الرقابة البرملانية في البلدان املغاربية: بين النصو 2017أفريل   17/  16 • و واملمارسةي، الـملتقى العلمي الدولي  : مداخلة موسومة بـي و

حول ي العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في األنظمة السياسية املغاربية على ضوء اإلصالحات السياسية الجديدة: نحو إعادة  

 . ورقلةجامعة السياسية، علوم حقو  والكلية الالتوازن أو استمرارية الهيمنةي، 

مداخلة2017أفريل    18 • واملآالتي،    :  الحيثيات  بالجزائر:  البرملانية  االنتخابات  في  الحزبية  التحالفات  بـي  يموسومة  حول  دراس ي   يوم 

 . ورقلةجامعة السياسية، علوم حقو  وال : الرهانات والتحديات ي، كلية ال2017التمثيل السياس ي الحزبي في االنتخابات التشريعية 

اق  يوم دراس ي حول يإلعالم في الجزائر: مقاربة قانونيةي،  : مداخلة ةعنوان يسياسة ا2017فيفري    08 • السياسات العامة في الجزائر: الو

 .ورقلةجامعة  السياسية، علوم حقو  واللية الواآلفا ي، ك

http://rsd.univ-mosta.dz/index.php/review/volume-10/special-issue/special-issue-univ-djelfa
http://rsd.univ-mosta.dz/index.php/review/volume-10/special-issue/special-issue-univ-djelfa
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 2015يالجيشي )قراءة في محتويات مجلة  : مسارات التنموية للمؤسسة العسكرية الجزائريةـال: مداخلة ةعنوان: 2017جانفي  26 – 25 •

الدولي  ـال،  (2016  – الوطنيالثاني  ملتقى  الدفاع  سياسات  اإلقليمية  حول  والتحديات  السيادية  االلتزامات  والعلوم    ، بين  الحقو   كلية 

 http://bit.ly/2v0308W. الرابط: جامعة ورقلة –السياسية 

امللتقى الوطني األول حول اإلعالم الثقافي،  قراءة في الصفحات الثقافية للصحافة املحلية في الجزائري. ي ةعنوان: مداخلة :  2014أكتوبر  •

 تنظيم دار الثقافة مفدي زكرياء بورقلة.

اال :    2013ماي    09 • ياملسؤولية  عنوانها:  االجتماعيةي،  واملسؤولية  الوطنية  اإلعالم  يوسائل  الدراس ي حول  اليوم  في  جتماعية مداخلة 

 اإلنسانية، جامعة غرداية. االجتماعية و ، كلية العلوم لجزائريةيللصحافة ا

امللتقى الوطني األول حول الثقافة البيئية في الجزائر،  ي  مداخلة حول ي نشر الثقافة البيئية في املجتم  الجزائري :    2012يفري  ف  22و    21 •

 بالطارأل. ، املركز الجامعي واالنسانية كلية العلوم االجتماعية

مداخلة في موضوعي اإلدارة البيئية ي، امللتقى الدولي الثاني حول ياألداء املتميز للمنظمات والحكوماتي، كلية   :  2011نوفمبر    23و  22  •

 http://bit.ly/3b50pLr الرابط:ورقلة.   -قاصدي مرباح ، جامعة وعلوم التسيير  التجاريةاالقتصادية و العلوم 

 : مطبوعة دروس مصاد  عليها من طرأل الهيئات العلمية وموضوعة عبر الخط ◄

 عنوان املطبوعة طور التكوين  السنة الجامعية لرابطا

-https://moodle.univ

ouargla.dz/course/view.php?id

=15128 

 

2021 - 2022 

 السنة األولى ماستر

تخصص تنظيم سياس ي  

 وإداري 

 التنمية املحلية في الجزائر 

 

 : مصاد  عليها من طرأل الهيئات العلمية منشورة ؤلفات بيداغوجية م ◄

عدد  سنة النشر عنوان املؤلف 

 الصفحات

النظام القياس ي الدولي لترقيم   دار النشر 

 الكتب

حماية البيئة في الجزائر: دور الجماعات  

 املحلية واملجتم  املدني
2018 102 

دار مجدالوي للنشر والتوزي ،  

 عمان، األردن 
ISBN: 978-9957-02-659-2 

 300 2018 فنيات التحرير اإلداري 
دار هومة للطباعة والنشر 

 والتوزي ، الجزائر
ISBN: 978-9931-03-345-5 

 

 : مصاد  عليها من طرأل الهيئات العلمية منشورة في التخصص  علميةمؤلفات   ◄

عدد  سنة النشر عنوان املؤلف 

 الصفحات

النظام القياس ي الدولي لترقيم   دار النشر 

 الكتب

 دار زمزم ناشرون وموزعون  305 2019 اإلعالم والسلطة السياسية في الجزائر

ان   األردن  -عم 
ISBN: 978-9957-72-169-5 

التصويت االلكتروني وفرو تطبيقه في 

 انتخابات دول العالم 
2021 161 

 دار النشر الجامعي الجديد

 الجزائر
ISBN: 978-9931-78-146-3 

 

 

 

 

http://bit.ly/2v0308W
http://bit.ly/3b50pLr
https://moodle.univ-ouargla.dz/course/view.php?id=15128
https://moodle.univ-ouargla.dz/course/view.php?id=15128
https://moodle.univ-ouargla.dz/course/view.php?id=15128
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 في مؤلفات جماعية:   منشورة أبحاث ودراسات ◄

في مؤلف جماعي: يالديمقراطية التشاركية في ظل إلدارة االلكترونية كآلية لتطوير أداء الجماعات املحلية،  اي: دراسة ةعنوان    2018 •

 اإلصالحات السياسية واإلدارية في الدول املغاربيةي، نشر دار الحامد للنشر والتوزي ، عمان، األردن.   

(ISBN: 9789957328214) 

في مؤلف جماعي: يحوكمة التنمية ي    –دراسة ميدانية    -  اآلليات القانونية واإلدارية لحماية البيئة في الجزائر ي: دراسة ةعنوان    2017 •

 ( ISBN: 9789947284957)  دراسة لبعض املؤشرات والنماذجي.  نشر دار الكتاب الحديث، الجزائر. –املستدامة 

  ي قراءة في فصل يالحقو  والحرياتي من الدستور الجزائري: توسي  مجال الحريات ودسترة حرية الصحافة ي، : دراسة ةعنوان    2017 •

ان  ،  في مؤلف جماعي: حرية اإلعالم في املواثيق والقوانين الوطنية والدولية في ظل املتغيرات الدولية املعاصرة، صدر عن دار الراية، عم 

 (ISBN: 9789957622138األردن. )

الرئاسية    :2015 • االنتخابات  جماعي:  كتاب  في  الرئاسيةي،  االنتخابات  خطاب  صلب  في  ةغرداية  االجتماعي  يالتصدع  ةعنوان  مقال 

 (ISBN: 9789957329211)   .دار الحامد للنشر والتوزي ، عمان، األردننشر:  (، 2014الجزائرية )أفريل 

 ق  إلكترونية:ا منشورة في مو مختلفة عات و موض حول  مقاالت  ◄

موق  املركز الديمقراطي      .: الجزائر في مواجهة كورونا: ضرورة تكامل واجبات الدولة واملواطنة التشاركية لألفراد2020مارس    17 •

 //:emocraticac.de/?p=65245www.dhttp                                 العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، الرابط:  

. موق  املركز الديمقراطي العربي للدراسات  !ة: تداول أم تدوير للسلطة؟وزير أول جديد على رأس الحكومة الجزائري:  2017ماي    26 •

 http://www.democraticac.de/?p=46767                                                                 االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، الرابط:  

. موق  املركز الديمقراطي العربي  املجلس األعلى للشباب بالجزائر: تجربة ثانية يهددها صراع االنتماءات واملصالح:  2017ماي    20 •

 http://www.democraticac.de/?p=46583                                             للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، الرابط:  

البرملانية  :  2017ماي    13 • السياس ي  2017االنتخابات  املشهد  في  تغيير  ال  للدراسات  بالجزائر:  العربي  الديمقراطي  املركز  موق     .

 http://www.democraticac.de/?p=46419                                                               االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، الرابط:

والتداعيات.  :2015مارس    09 • األسباب   .. الجزائر  في  العنف  من  املرأة  لحماية  جديدة  قانونية  املتمدن   نصوو  الحوار  ،  موق  

 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=458580                                                                                                                       : الرابط

 : ، الرابطموق  الحوار املتمدن العنصرية تهدد تماسك املجتم  الجزائري.  :  2015مارس  03 •
                                                                                                                             www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=457731 

http://www.democraticac.de/?p=65245
http://www.democraticac.de/?p=46767
http://www.democraticac.de/?p=46583
http://www.democraticac.de/?p=46419
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=458580
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=457731

