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األنشطة البيداغوجية
 .1التدريس يف الكالسيكي والطور األول والثاني ل.م.د

املقاييس املدرسة
نظريات الدولة.
رسم السياسات
وصنع القرار
مدخل لعلم
السياسة
إدارة املوارد
البشرية
تحليل السياسة
العامة
منهجية اعداد
البحوث العلمية

سنوات

نظام

التدريس

كالسيكي

3

2008/2005

07

2011/2004

8

2011/2007

نظام
ليسانس

نظام املاستر

ل.م.د

2015/2011

3

2012/2009

5

2013/2008
2015/2014

1

األطر النظرية
لدراسة حقل

2015/2010

5

السياسة العامة

 .2التدريس يف املاجيستير والدكتوراه
املقاييس املدرسة

سنوات التدريس

املاجستير

التوجهات الرئيسية

1

2012/2011

الدكتوراه

للحركات السياسية
املغاربية
مدخل إلدارة املوارد

1

2013/2012

البشرية
السياسة العامة
بناء مشروع

1
1

2013/2012
2013/2012

األطروحة
التسويق السياسي

1

2017/2016

2

اإلشراف األكاديمي ىلع املاجستير والدكتوراه
 .1املذكرات واألطروحات املناقشة
 oمذكرات املاجستير
اللقب واالسم

عنوان املذكرة

تاريخ املناقشة

زروق صبرينة

تأثير املؤسسات املالية الدولية ىلع

2012/05/26

االقتصاديات املغاربية ملا بعد الحرب
الباردة –دراسة النموذج الجزائري
دريدي محمود

البعد األفريقي يف السياسة الخارجية

2012/03/14

مسار التكامل االقتصادي املغاربي يف

2012/03/01

الليبية 2009/1995
هاني غنية

ظل املتغيرات الدولية بعد نهاية
الحرب الباردة.
ساعد رشيد

واقع الهجرة غير الشرعية يف الجزائر

2012/11/25

أثر الثقافة التنظيمية يف تفعيل أداء

2014/11/23

من منظور االمن االنساني
بحاش وفاء

املوارد البشرية دراسة حالة مؤسسة
سونلغاز فرع شركة صيانة التجهيزات
الصناعية – املسيلة
قروشي مريم

االمن القومي العربي بعد نهاية

2014/09/29

التنافس التركي اإليراني ىلع مناطق

2015/01/13

الحرب الباردة واقع وأفاق
محمد العربي الدمي

النفوذ يف منطقة الشرق األوسط
2014/1996
حامدي عبد الحميد

دور الكفاءات الوظيفية يف تدعيم
االستراتيجية التنافسية للمنظمات

2015/05/03

املعاصرة
لطفي دهينة

أثر االلتزام بتطبيق معايير تقييم االداء
يف فعالية إدارة املوارد البشرية.

2014/10/29

دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل
بسكرة
كزيز صباح

السياسة الخارجية القطرية ودورها
يف الحراك العربي الراهن 2014-2010

2014

3

 oأطروحات الدكتوراه
اللقب واالسم

عنوان األطروحة

تاريخ املناقشة

محمد عمران

التنظيم املؤسساتي خالل

2012/05/19

املراحل االنتقالية وانعكاساته
ىلع النظام الدستوري الجزائري
دوش الهادي

البعد الثقايف يف إدارة مجتمع

2016/05/10

املعرفة يف ظل العوملة –
دراسة تحليلية لدور اللغة
العربية -

 .2الرسائل واملذكرات املشرف عليها وهي بصدد اإلنجاز
 oمذكرات املاجستير :ال يوجد
 oأطروحات الدكتوراه
الرقم

إسم ولقب الطالب

موضوع الدكتوراه

التسجيل

01

دريدي محمود

صعود الحركات اإلسالمية والحراك الديمقراطي

4

02

دوش الهادي

03

زورق صبرينة

04

ساعد رشيد

05

بياضي محي الدين

06

سويقات عبد الرزاق

07

بوحامد علي

العربي ،دراسة مقارنة لحركة النهضة التونسية
وحزب الحرية والعدالة املصري
دور البعد الثقايف يف إدارة مجتمع املعرفة يف

6

ظل العوملة (دراسة تحليلية لدور اللغة العربية)
التنمية السياسية يف البلدان العربية دراسة

05

مقارنة ما بين الجزائر واملغرب
الترتيبات االمنية االمريكية الجديدة يف شرق آسيا

04

–الصين نموذجا
دور املجتمع املدني يف رسم السياسة العامة

03

يف الجزائر
رقمــنة اإلدارة املحلية يف الدول العربية دراسة

04

مقارنة بين الجزائر واألردن
التفسير النظري للتجارب التكاملية بين املقاربات

03

التفسيرية واملناهج التكاملية -االتحاد األوروبي
نموذجا -

4

08

حمدان محمد

السياسة الخارجية التركية يف عهد حزب العدالة

الطيب

والتنمية –دراسة للدور التركي يف االزمة السورية

04

.2013/2002
09

العلمي عطا الله

10

بن راحلة عبد الكريم

11

سويد ابتسام

12

حامدي عبد الحميد

13

لطفي دهينة

03

دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف رفع كفاءة
اإلدارة املحلية :دراسة يف تطبيقات النموذج
الجزائري والتونسي.
البعد األمني يف السياسة الخارجية اإليرانية

04

دراسة حالة سوريا
أثر املشاركة السياسية لطالب الجامعة ىلع

03

السلوك االنتخابي يف الجزائر :دراسة تطبيقية
لدور طلبة بسكرة يف االنتخابات الرئاسية
الجزائرية أفريل 2014
أثر تأهيل الكفاءات إلدارة الجماعات املحلية

01

الجديدة ىلع تحسين الخدمة العمومية يف
الجزائر .املقاطعة اإلدارية املغير نموذجا
2120/2015
دور منظمات املجتمع املدني يف بناء ثقافة

01

املواطنة يف ظل االنفتاح السياسي –دراسة حالة
الكشافة اإلسالمية الجزائرية
14

حرز الله محمد خضر االستثمار يف املوارد البشرية ودوره يف ترقية أداء 01
الكفاءات التعليمية يف ظل تطور مجتمع
املعرفة-دراسة حالة األستاذ الجامعي بجامعة
محمد خيضر-بسكرة

15

بحاش وفاء

16

ميهوب وسام

17

كزيز صباح

االلتزام بأخالقيات العمل كمحدد لتحقيق فاعلية

01

األداء يف املؤسسات العمومية دراسة حالة
جامعة املسيلة
أثر األزمة االقتصادية العاملية ىلع أمن واستقرار

01

املنطقة العربية ()2020-2008
األزمة اليمنية وتأثيرها يف أمن دول الخليج

01

العربي 2019/2011

5

18

تبينة راوية

19

بوزيدي عبد الرزاق

20

صيد صالح

21

زردومي عالء الدين

22

معمر عملر

23

صفاء عثمان

01

توجهات السياسة الخارجية الجزائرية إزاء دول
الحراك العربي دراسة مقارنة لحالتي ليبيا وتونس
2019- 2011

01

استراتيجية الواليات املتحدة األمريكية وروسيا
اتجاه االزمات يف أوروبا -دراسة حالتي جورجيا
وأكرانيا 2015-2008

تأثير الحراك الشعبي يف العملية السياسية للنظم 02
السياسية املغاربية :دراسة حالة االنتقال
الديموقراطي يف تونس 2018-2010
دور النخب العسكرية يف االنتقال الديمقراطي:

03

دراسة مقارنة بين الجزائر ومص
إشكالية املشاركة يف صنع السياسة العامة يف

04

الجزائر يف ظل مبادئ الحكم الراشد.
دور الحوكمة املحلية يف تفعيل التنمية املحلية 03
دراسة مقارنة بين حالتي الجزائر وتونس
2017/2011

النشاطات العلمية
.1اإلنتاج العلمي
 oاملنشورات الدولية والوطنية
عنوان املقالة

موضع

عنوان املجلة

الكاتب

أو اسم الجريدة

السنة

العنوان االلكتروني

تداعيات الحرب ىلع
اإلرهاب وتأثيرها يف

1

الحقيقة

2004

جامعة أدرار

الحقوق والحريات
محددات الحرب ىلع
اإلرهاب من منظور أمريكي
األمن اإلنساني والحرب
ىلع البيئة
أيديولوجيا مناهضة
االستعمار يف تاريخ

1

العلوم إلنسانية

1

املفكر

1

العلوم إلنسانية

العدد /14مارس
2008
العدد /05مارس
2010
العدد /18مارس
2010

جامعة بسكرة
كلية الحقوق
والعلوم السياسية
بسكرة
جامعة بسكرة

6

الحركات الوطنية
املغاربية
أخالقيات االعمال كمحدد
1

لتحقيق فعالية التسيير

العلوم االنسانية

يف املؤسسات
التهديد النووي اإليراني
وتأثيره يف االمن القومي

2

العلوم إلنسانية

اإلسرائيلي
املقاربات املنهجية
1

لفهم وتفسير الدوافع

مجلة املفكر

السياسية للعنف

العدد  42نوفمبر
2015
العدد /43مارس
2015
العدد /13فيفري
2016

جامعة بسكرة

جامعة بسكرة
كلية الحقوق
والعلوم السياسية
بسكرة

حوليات جامعة

دور مؤسسات املجتمع
املدني املحلي يف إرساء

1

مبادئ الحوكمة املحلية

قاملة للعلوم

العدد /13ديسمبر

االجتماعية

2015

جامعة قاملة

واإلنسانية

معضالت الحرب األمريكية
ىلع اإلرهاب خالل حكم
الرئيس جورج بوش االبن
2008-2000

مجلة دفاتر
1

السياسة
والقانون

العدد /13جوان
2016

كلية الحقوق
والعلوم السياسية
ورقلة

 oاملشاركات العلمية الوطنية والدولية
 )1املشاركة يف ملتق

دولي بجامعة أدرار حول الحقوق والحريات يف ظل املستجدات العاملية.

ديسمبر  ،2003املنعقد أيام  9/8/7ديسمبر  2003بمداخلة بعنوان تداعيات الحرب ىلع االرهاب
بعد  11سبتمبر  2001وتأثيرها ىلع الحقوق والحريات.
 )2املشاركة يف فعاليات األيام الدراسية حول األمن اإلنساني بجامعة املسيلة يومي /26/25فيفري
 2004بمداخلة موسومة ب :العالقة الجدلية بين األمن اإلنساني والتحول الديمقراطي.
 )3املشاركة يف فعاليات امللتق

الوطني األول بجامعة أم البواقي حول ظاهرة االجرام املنظم

وأثرها يف التنمية االقتصادية أيام /15/14/13مارس  2004بمداخلة بعنوان العالقة بين الجريمة
املنظمة واالرهاب مجاالت االلتقاء ودواعي االختالف.
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 )4املشاركة يف فعاليات األيام الدراسية بجامعة محمد بوضياف باملسيلة حول الهندسة االنتخابية
والتنمية السياسية أيام/20/19 :ماي 2004بمداخلة بعنوان الهندسة االنتخابية كآلية من آليات
التحول الديموقراطي.
 )5املشاركة يف فعاليات اليومين الدراسيين املنعقدين بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة
بسكرة ،أيام /28/27أفريل  2004حول الرشادة السياسية والتنمية السياسية بمداخلة بعنوان
الحكم الراشد وجدلية التنمية البشرية ومجتمع املعرفة
 )6املشاركة يف فعاليات اليوم الدراسي املنعقد بجامعة محمد خيضر-بسكرة بكلية الحقوق
والعلوم السياسية ،حول موضوع مشروع الشرق االوسط الكبير وتداعياته ىلع املنطقة العربية
وذلك بتاريخ  26أفريل  2005بمداخلة بعنوان استراتيجية الحرب ىلع اإلرهاب يف مشروع الشرق
األوسط الكبير
 )7املشاركة يف فعاليات امللتقي الوطني األول املنظم من طرف جامعة باجي مختار بعنابة
وبالتعاون مع املكتبة الوطنية الجزائرية يومي /17/16ماي  2005حول حوار الحضارات بمداخلة
بعنوان اإلسالم السياسي بين تأصيل الحوار ومنطق املواجهة.
 )8املشاركة يف فعاليات امللتقي الدولي األول املنظم من طرف جامعة قاصدي مرباح بورقلة أيام
/24/23نوفمبر 2005حول الديمقراطيات الصاعدة عوامل التعثر وضرورة اإلصالح بمداخلة بعنوان
التعددية السياسية وضرورة التحول الديموقراطي
 )9امل شاركة يف فعاليات امللتق

الوطني األول املنعقد بجامعة بسكرة بكلية الحقوق والعلوم

السياسية ،حول التحول الديمقراطي يف الجزائر أيام /11/10ديسمبر ،2005بمداخلة بعنوان النظام
االنتخابي وأفاق التحول الديموقراطي يف الجزائر.
 )10املشاركة يف فعاليات امللتقي الوطني الثاني املنظم من طرف معهد العلوم القانونية
واإلدارية باملركز الجامعي الوادي حول البيئة وحقوق اإلنسان أيام /27/26/25جانفي 2009
بمداخلة بعنوان :الحرب ىلع البيئة واألمن اإلنساني
 )11املشاركة يف اليوم العلمي املنعقد بجامعة قاصدي مرباح ورقلة بتاريخ  19نوفمبر  2008حول
النظام الجديد ل/م/د وإصالح التعليم العالي بمداخلة بعنوان تجربة كلية الحقوق والعلوم
السياسية نقاط القوة وعوامل التعثر
 )12امل شاركة يف امللتقي أملغاربي األول املنظم بقسم العلوم السياسية جامعة بسكرة
بالتعاون مع مخبر البحوث والدراسات يف العالقات الدولية لجامعة الجزائر يومي /06/05مارس
 2009بمداخلة موسومة بــ :املجهود اإليديولوجي للحركات الوطنية املغاربية يف فترة
االستعمار.
 )13امل شاركة يف اليوم الدراسي املنظم من طرف فرقة البحث حول التحوالت الجيوسياسية يف
شمال إفريقيا بقسم العلوم السياسية جامعة بسكرة حول اشكالية بناء الدولة يف افريقيا وذلك
يوم 20ماي  2009بمداخلة موسومة بــ :مراحل تطور الدولة يف إفريقيا .
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 )14املشاركة يف امللتقي الوطني حول سياسة الجوار األوربي وانعكاساتها ىلع الضفة الجنوبية
للمتوسط املنظم من طرف قسم العلوم السياسية جامعة بسكرة يومي /14/13جانفي
 ،2010بمداخلة موسومة بــ :سياسة الجوار األوربي من منظور نقدي
 )15املشاركة يف امللتقي الوطني حول تأثير األثنيات ىلع بناء الدولة يف افريقيا املنظم من
طرف قسم العلوم السياسية جامعة بسكرة يومي  ،2011/11/24بمداخلة موسومة بــ :مراحل تطور
الدولة يف افريقيا
 )16املشاركة يف امللتقي الوطني املنظم بقسم العلوم السياسية جامعة بسكرة حول :السياسات
العامة يف الجزائر وتحقيق اهداف االلفية للتنمية بمداخلة موسومة بــ :إصالح السياسات العامة
من منظور منهجي تحليلي .وذلك يومي  /15/14أفريل 2015
 )17املشاركة يف امللتقي الوطني الخامس حول فهم العنف واليات معالجته املنظم من طرف
رئاسة جامعة بسكرة يومي /02/01جوان  ،2011بمداخلة موسومة بــ :الدوافع والخلفيات
السياسية للعنف.
 )18املشاركة يف اليوم الدراسي املنظم من طرف قسم العلوم السياسية جامعة بسكرة حول دور
الرأس املال البشري يف التنمية اإلدارية وذلك يوم 18ماي  2011بمداخلة موسومة بــ :تقييم األداء
ودوره يف حفز العاملين وتحقيق األمان الوظيفي.
 )19مشاركة يف اليوم الدراسي املنظم من طرف قسم العلوم السياسية جامعة بسكرة حول جودة
خدمات التكوين يف قطاع التعليم العالي وذلك يوم  2012/01/11بمداخلة موسومة بــ :عقبات
يف طريق جودة خدمات التكوين يف قطاع التعليم العالي.
 )20امل شاركة يف فعاليات الندوة العلمية حول اإلصالح السياسي يف الجزائر بين النظرية
واملمارسة املنظم من طرف قسم العلوم السياسية جامعة بسكرة

وذلك يوم 2013/02/28

بمداخلة موسومة بــ :األنظمة االنتخابية كألية لإلصالح السياسي .
 )21املشاركة يف فعاليات امللتقي الدولي الثالث حول السلم التنموي واشكالية بناء الدولة يف
دول الجنوب املنعقد يومي  /11/10نوفمبر  2015بجامعة املسيلة بمداخلة موسومة بــ :أسباب
تعثر الدولة يف افريقيا  ...إشكالية البناء واالستقرار
 )22املشاركة يف فعاليات امللتقي الدولي الرابع عشر حول الحوكمة البرملانية يف الدول املغاربية
املنعقد يومي  /17/16نوفمبر  2014بجامعة بسكرة بمداخلة موسومة بــ :الحوكمة البرملانية من
منظور علم السياسة.
 )23املشاركة يف امللتقي الدولي الثالث حول :الجماعات املحلية يف الدول املغاربية يف ظل
التشريعات الجديدة .املنظم من طرف جامعة الوادي يومي /02/01ديسمبر  2015بمداخلة
موسومة بـ :دور الديموقراطية التشاركية يف ترسيخ الحوكمة املحلية .دراسة حالة الجزائر.
 )24املشاركة يف امللتق

الدولي يف طبعته الثانية حول سياسات الدفاع الوطني بين االلتزمات

السيادية والتحديات اإلقليمية  ،املنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ورقلة
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يومي  31/30جانفي  2017بمداخلة موسومة بـــ :جدلية العالقة بين األمن باملنظور الواقعي
واألمن اإلنساني يف ظل تنامي التهديدات الالتماثلية والتقليدية .

 .2اإلنتاج البيداغوجي

o

اعتماد مطبوعة خاصة باإلنتاج البيداغوجي حول مقياس نظريات الدولة من طرف املجلس
العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة السنة الحامعية
2005/2004

o

اعتماد مطوعة خاصة باإلنتاج البيداغوجي حول مقياس إدارة املوارد البشرية من طرف املجلس
العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة السنة الجامعية سنة
2015/2014

املنصب العالي
 oمسؤول شعبة العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة
 oعضو مجلس إدارة جامعة محمد خيضر بسكرة  2010-2007ممثال عن األساتذة املساعدين
 oعميد كلية الحقوق بودواو جامعة بومرداس .ابتداء من .2017/02/01

املهام العلمية
 oرئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم السياسية جامعة بسكرة منذ 2010
 oعضو املجلس العلمي لجامعة محمد خيضر بسكرة منذ 2008
 oعضو املجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية .ابتداء من 2004
 oعضو لجان مناقشة رسائل املاجستير والدكتوراه بقسم العلوم السياسية بسكرة والجامعات
الوطنية
 oاملشاركة يف العديد من لجان املسابقات للماجستير والدكتوراه يف الجامعات الوطنية
كمعد للسؤال ومصحح
 oعضو فرقة بحث معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة  2009بكلية الحقوق
والعلوم السياسية جامعة بسكرة ،حول :التهديدات األمنية الجديدة وتأثيرها ىلع الضفة يف
جنوب املتوسط يف إطار برنامج cnepru
 oعضو هيئة تحرير مجلة املفكر مجلة علمية محكمة بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة
بسكرة
 oرئيس فرقة بحث حول دور التنمية االدارية يف تطوير الخدمة العامة ومكانة قطاع التعليم
العالي بجامعة محمد خيضر بسكرة يف إطار برنامج cnepru
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 oخبير محكم للمقاالت العلمية يف مجلتي املفكر والعلوم اإلنسانية الصادرتين عن جامعة
بسكرة.
 oرئيس فرقة التكوين يف الطور الثالث دكتوراه ل م د تخصص سياسة عامة مقارنة وحوكمة
محلية
 oرئيس فرقة بحث يف إطار مخبر الحقوق والحريات يف االنظمة املقارنة املعتمد تحت رقم
 276واملؤرخ يف  2012/07/08وعنوان الفرقة :الحقوق والحريات السياسية واإلعالمية يف
األنظمة املقارنة.
 oعضوية العديد من اللجان العلمية للملتقيات الوطنية والدولية
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