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 :املؤهالث العلميت

بخلدًس مشسف جدا /  2014، كظم علم الاجخماع 2جامعت الجصائس  -دهخىزاه علم الاجخماع الجىائي  -

مت والاهحساف   - بخلدًس حظً /  2010جامعت طعد دحلب، كظم علم الاجخماع  -ماجظخير علم الاجخماع الجٍس

 2008جامعت طعد دحلب، كظم علم الاجخماع  - لِظاوع علم الاجخماع التربىي  -

: الخبرة العمليت

. ًىمىا هرا إلى 2014، جامعت خمِع ملُاهت، عين الدفلى، "ب"محاطس صىف  أطخاذ -

. 2014 إلى 2013، جامعت خمِع ملُاهت، عين الدفلى، "أ"مظاعد صىف  أطخاذ -

. 2013 إلى 2012، جامعت خمِع ملُاهت، عين الدفلى، "ب"مظاعد صىف  أطخاذ -

-  ٌ . CNEPRU ،2014مشسوع  عظى فسكت بحح حى

.  جُل البحح العلميمسهص عظى في  -

 .البحح العلمي إلاسهص جُلالعلىم ؤلاوظاهُت والاجخماعُت، الخابعت جُل عظى في اللجىت العلمُت إلاجلت  -

اث الخدزج وما بعد الخدزج ماطتر، مىر  ؤلاحصاءكائم على ملُاض  - . ًىمىا هرا إلى 2010الىصفي، محاطس، إلاظخٍى



اث ا - . ًىمىا هرا إلى 2012لخدزج، كائم على ملُاض طىطُىلىجُا الجصائس، محاطس، إلاظخٍى

اث الخدزج،  - . ًىمىا هرا إلى 2012كائم على ملُاض علم العلاب، محاطس، إلاظخٍى

. العلمُت، في مظخىي الخدزج وما بعد الخدزج ألاعماٌعلى العدًد مً  ؤلاشساف -

 

: الذراسيت وألاًامامللتقياث العلميت 

: امللتقياث الذوليت/ 1

ٌ اإلالخلى الدولي  - : ، اإلاداخلت جحذ عىىان2014، فُفسي "جسائم الاطخعماز الفسوس ي كبل الاطخلالٌ وبعده" حٌى  ألاو

ت، جامعت البلُدة  . 02الدزاطاث اليىلىهُالُت هعىامل لطمع الهٍى

ل ، أ"السكمُت والرواء الاكخصادي ألاهظمت" العلمي الدولي الثاوي حٌى اإلاؤجمس  -  ةإشيالي: ، اإلاداخلت جحذ عىىان2014فٍس

. الخجازة الالىتروهُت في الجصائس، جامعت خمِع ملُاهت

 ألاطسي الخفىً : ، اإلاداخلت جحذ عىىان2014، ماي "بين الثىابذ واإلاخغيراث باألطسةاإلاخعللت  ألاحيام" اإلالخلى الدولي حٌى  -

. ، جامعت خمِع ملُاهت(الطالق)

، 2014هىفمبر " حالت البلدان العسبُت -الحيىمت الالىتروهُت جىدة الخدمت العمىمُت في ظل " اإلالخلى العلمي الدولي حٌى  -

 .الحيىمت الالىتروهُت بين الىاكع والخطبُم، جامعت بىمسداض: اإلاداخلت جحذ عىىان

 22-21-20لبىان، : ، طسابلع"الحماًت الدولُت للطفل بعد بدء هفاذ البروجىوٌى الاخخُازي الثالح: " اإلاؤجمس الدولي الظادض -

 .عمالت ألاطفاٌ في اإلاجخمع الجصائسي وعالكتها باهخفاض اإلاظخىي الدزاس ي: ، اإلاداخلت جحذ عىىان 2014هىفمبر 

،  الخامعاإلاؤجمس الدولي  - ،  اعاإلاُت الصواة بين الىاكع واإلاأمٌى ان ، عىى2014أهخىبس  26 -25  -24ططىبٌى

مت : اإلاداخلت ازس الصواة والصدكت في الىكاًت مً الجٍس

: امللتقياث الوطىيت/ 2

مت في اإلاجخمع الجصائسي  ألامنيالبعد " اإلالخلى الىطني حٌى  - ماهُت : ، اإلاداخلت جحذ عىىان2012، ماي "في مىاجهت الجٍس

اث اإلافظسة لها، جامعت البلُدة  مت والىظٍس . 02الجٍس

ٌ اإلالخلى الىطني  - العىف طد : ، اإلاداخلت جحذ عىىان2011، مازض "الطالبت في صىع اللساز اإلاسأةحتى حشازن " حٌى  ألاو

. ، اإلاسهص الجامعي  خمِع ملُاهتاإلاسأة

ص السوح الىطىُت في شخصُت الطالب" اإلالخلى الىطني حٌى  - العلُد بىكازة : ، اإلاداخلت جحذ عىىان2011، ماي "حعٍص

. خمِع ملُاهت ، اإلاسهص الجامعيأمحمد



ٌ اإلالخلى الىطني  - ت أجُاٌ"  ألاو ت،  اإلاسأة: ، اإلاداخلت جحذ عىىان2011، مازض "طالبُت لخدمت اللظُت الصحساٍو الصحساٍو

. اإلاسهص الجامعي خمِع ملُاهت

 إدمان: عىىان، اإلاداخلت جحذ 2012، فُفسي "الاجخماعُت في مييان الشسع واللاهىن  وآلافاثالاهحساف " اإلالخلى الىطني حٌى  -

. على اإلاجخمع، جامعت خمِع ملُاهت وجأزيرهعلى الىحٌى  آلاباء

ت واإلاعسفُت إلاالً بً هبي" اإلالخلى الىطني ألاٌو حٌى  - : ، اإلاداخلت جحذ عىىان2014، فُفسي "الجصائس في الدائسة الفىٍس

 .إطهاماث مالً بً هبي في الحظازة، بلدًت شزالدة

م في اإلاجخمع الجصائسي " اإلالخلى الىطني ألاٌو حٌى  - س والخجٍس : ، اإلاداخلت جحذ عىىان2014هىفمبر " ألاخطاء الطبُت بين الخبًر

. ألاخطاء الطبُت ودوزها في حدور الظسز، جامعت اإلادًت

ٌ اإلالخلى الىطني  - طسح الم: ، اإلاداخلت جحذ عىىان2014، دٌظمبر "الطفل الجصائسي  أدبالخيشئت الثلافُت في "حٌى  ألاو

ت زلافت الطفل، جامعت بىمسداض  (. بىدواو)ودوزه في جلٍى

: الذراسيت ألاًام/ 3

: ، اإلاداخلت جحذ عىىان2011، ماي "الظاهسة والُاث اإلاىاجهت أبعادالعىف في اإلاجخمع الجصائسي " الُىم الدزاس ي حٌى  -

. لجامعي، اإلاسهص الجامعي خمِع ملُاهتالعىف في الىطط ا

في الىكاًت مً  وأزسهاالخىعُت اإلاائُت : ، اإلاداخلت جحذ عىىان2011، مازض "مشيلت اإلااء في الجصائس" الُىم الدزاس ي حٌى  -

. الفلس اإلاائي، اإلاسهص الجامعي خمِع ملُاهت

ت " الُىم الدزاس ي حٌى  - خه في الجصائس ؤلاعالم إشيالُت: اخلت جحذ عىىان، اإلاد2013، مازض "في الجصائس ؤلاعالمحٍس ، "وحٍس

. جامعت خمِع ملُاهت

، ألاحدارالعىف الجيس ي طد : ، اإلاداخلت جحذ عىىان2012، ماي "في الجصائس ألاحدارالعىف طد " الُىم الدزاس ي حٌى  -

. اإلاسهص الجامعي خمِع ملُاهت

ل ، أ"الجصائسطالت علم الاجخماع في م" الُىم الدزاس ي حٌى  - ودوزها في ظهىز  ألاطسة: ، اإلاداخلت جحذ عىىان2012فٍس

مت، اإلاسهص الجامعي خمِع ملُاهت . الجٍس

ل ، أ"دطخىزي وطماهاث حماًت الدطخىز اللظاء اٌ" الُىم الدزاس ي حٌى  - الىكاًت : ، اإلاداخلت جحذ عىىان2012فٍس

. لُاهت، اإلاسهص الجامعي خمِع مالدًملساطُتالشعبُت في الثلافت 

، اإلاداخلت جحذ 2014، جىان "اإلاعالجت اللاهىهُت لظاهسة اخخطاف ألاطفاٌ واطخغاللهم في الجصائس" الُىم الدزاس ي حٌى  -

. اخخطاف ألاطفاٌ آفت اجخماعُت أم كظُت أخالكُت، جامعت خمِع ملُاهت: عىىان



أطالُب : ، اإلاداخلت جحذ عىىان2014، أهخىبس "ةالاططساباث الىفظُت في مسحلتي الطفىلت واإلاساهم" الُىم الدزاس ي حٌى  -

 .اإلاعاملت الىالدًت ودوزها في ظهىز الاططساباث الىفظُت للطفل، جامعت ًحيي فازض باإلادًت

، اإلاداخلت جحذ 2014، هىفمبر "اهمُت الحىم الساشد في جفعُل اداء الجماعاث اإلاحلُت بالجصائس" الُىم الدزاس ي حٌى  -

(. خمِع ملُاهت)همدخل حدًح للحد مً الفظاد الادازي، جامعت الجُاللي بىوعامت  الحىم الساشد: عىىان

عذة شهاداث شرفيت وجقذًريت   إلى باإلضافاث

: املقاالث امليشورة

لُت : ملاٌ جحذ عىىان - ً الطالب، جٍى ت جصدزها 2012دوز الجامعت في جيٍى ، مجلت فظاء الجامعت، مجلت هصف طىٍى

 .الجصائسجامعت خمِع ملُاهت، 

ٌ الخيشئت الاجخماعُت والظلىن العدواوي للفسوع طد : ملاٌ جحذ عىىان - ، مجلت البحىر 19، العدد 2014، فُفسي ألاصى

. ، اللاهسة، مصسؤلاطالمُتوالدزاطاث الشسعُت، مجلت شسعُت محىمت جصدزها جامعت مشياة 

ٌ العىف طد : ملاٌ جحذ عىىان - ت اإلاعاصس ألاطسةفي  ألاصى ٌ ة، الظداس ي الجصائٍس ، مجلت الحىمت 28، العدد 2014 ألاو

. محىمت جصدز عً مؤطظت هىىش الحىمت، الجصائس لدزاطاث الاجخماعُت، مجلت دوزٍت أوادًمُتٌ

، مجلت البحىر والدزاطاث 27، العدد 2014 جىانالسحس على الحُاة الاجخماعُت للفسد،  جأزير: ملاٌ جحذ عىىان -

. جصدزها جامعت مشياة ؤلاطالمُت، اللاهسة، مصسالشسعُت، مجلت شسعُت محىمت 

م وأزسه في جسبُت الطفل، أهخىبس : ملاٌ جحذ عىىان - ، مجلت البحىر والدزاطاث الشسعُت، 28، العدد 2014اللسان الىٍس

. مجلت شسعُت محىمت جصدزها جامعت مشياة ؤلاطالمُت، اللاهسة، مصس

: الكتب

. 2014مصر، : ، دار الكتب1ألابويت في املجتمع الجزائري، ط التيشئت الاجتماعيت واهحراف السلطت -1

: أخرر معلوماث 

ً اإلانهي والخمهين طالب محمد، البلُدة، آلالي ؤلاعالممخحصل على شهادة جسبص في  . 2006، مسهص الخيٍى

: شهاداث العمل

ً اإلاخىاصل بخمِع ملُاهت،  -  2011الخعلُم اإلاخىطط، مً جاهفي  أطاجرةمؤكخت لخدَزع  هأطخاذةشهادة عمل بمسهص الخيٍى

. 2013غاًت دٌظمبر  إلى

ً اإلاخىاصل بخمِع ملُاهت،  - مؤكخت لخدَزع ملُاض علم الاجخماع التربىي وعلم الىفع  هأطخاذةشهادة عمل بمسهص الخيٍى

لُت  إلى 2012 أهخىبسالعام لفسع علم الىفع التربىي،  . 2013غاًت جٍى



، في كظم العلىم آلالي وؤلاعالم ؤلاحصاءمؤكخت لخدَزع ملُاض  هأطخاذةٌع ملُاهت، شهادة عمل باإلاسهص الجامعي خم -

. 2011/ 2010الاجخماعُت، للظىت الجامعُت 

علم الاجخماع ومُادًً علم  إلىمؤكخت لخدَزع ملُاض مدخل  هأطخاذةشهادة عمل باإلاسهص الجامعي خمِع ملُاهت،  -

. 2011/2012العلىم الاجخماعُت، للظىت الجامعُت ، في كظم ؤلاجسامعلم  إلىالاجخماع ومدخل 

ومىهجُت  آلالي وؤلاعالممؤكخت لخدَزع ملُاض جىظُم وحظير اإلاعلىماث  هأطخاذةشهادة عمل باإلاسهص الجامعي خمِع ملُاهت،  -

خي، في كظم العلىم  لُت  إلى 2011، مً جاهفي ؤلاوظاهُتالبحح الخاٍز .  2012غاًت جٍى

اإلانهي، للظىت  ؤلادماججهاش اإلاظاعدة على  إطازشهادة عمل باإلادزطت الابخدائُت العسبي بىعمسان احمد خمِع ملُاهت، في  -

. 2011/ 2010الدزاطُت 

مؤكخت لخدَزع ملُاض اللاهىن الاجخماعي، في ولُت العلىم الاكخصادًت  هأطخاذةشهادة جىظُف بجامعت خمِع ملُاهت،  -

لُت  إلى 2013ن مازض وعلىم الدظُير، م . 2013غاًت جٍى

 


