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 اجلزائر  -والية جيـجل –سـيدي عـبد العـزيز   25/11/1954 :تاريــخ ومـكان المـيالد
 قسنطينة. -سالميةإلا عـبـد الـقادر للـعـلوم مــيـرألجــامـعـة ا ،صول الدينأكلية   :الـمؤسسة الـمسـتـخـدمة

 031.90.38.88 ف الثابث:رقم الهات -
 0550103456 :رقم الهاتف الجوال -
 . 1973شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية سنة  ،هادة البكالورياشـ -
 .1977سنة  ،قسنطينة ،اختصاص علم االجتماع الصناعي من جامعة منتوري، شهــادة الليسانس -
 .1978 سنة  TRINITY COLLEGE  LONDONو كارديف-ولز شهادة الكفاءة يف اللغة االجنليزية من جامعة -
    1980 ادلملكة العربية السعودية سنة ،جنليزية من جامعة ادللك عبد العزيز جبدةإلشهادة الكفاءة يف اللغة ا -
 .1982كارديف  سنة ،  شهادة ادلاجستري من جامعة ولز -

- MASTER DEGREE IN EDUCATION AND SPYCHOLOGY FROM THE 
UNIVERSITY OF WALES; CARDIFF G.Britain . 

- Title of dissertation : Pierre Bourdieu : a structuralist approach in the sociology of education  .                                                          
 .دولـةه دكتورا :نوع الشـهادة -
التحصيل العلمي والذكاء والتوافق النفسي طلبة ادلرحلة  ىالط بني اجلنسني عل: )أثر االختعنوان رسالة دكتوراه الدولة -

 .الثانوية بقسنطينة(
 .1997فريل أ تاريخ الحـصول علـيها: -
  .علم النفس :االختصاص العلمي العام -
 عـلـم النفس الرتبوي. :الدقيق االختصاص العلمي -
 . 1998ماي  :تاريخ الـترقية الي اسـتاذ مـحاضر -
 .2003 ديسمرب :تاريخ الترقية إلي أستاذ التعليم العالي -
 

 



 
  :االستشارات العلمية واإلدارية -
 .1988-1987سنة  جامعة قسنطينة: ،رئيس قسم علم النفس الصناعي مبعهد علم النفس والعلوم الرتبوية -  
 .1990ة سن علوم اإلسالمية:لمدير اجلدع ادلشرتك جبامعة األمري عبد القادر ل -  
 .1993ابتداء من  سنة  داغوجيا جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية:ينائب رئيس اجلامعة للب -  
  .1992ابتداء من سنة  اإلسالمية:رئيس اجمللس العلمي مبعهد أصول الدين والشريعة واحلضارة  -  
 .2000سالمية: ابتداء من سنة رئيس اجمللس العلمي لكلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإل -  

 : تيةآلوتشـمل النشاطات ا :نـشاطات البـحث :أوال
   :المـنشورات العلـمية -1

- (Pierre Bourdieu  conception of structuralism) Revue des Sciences Humaines  no 7 année  1996, 
Université Mentouri, Constantine . 
- (The principles and methods of cost-benefit-analysis applied in education) Revue des Sciences 
Humaines , no 08  année 1997, Université Mentouri, Constantine. 

العدد  ،السنة الثانية ،مري عبد القادر للعلوم االسالميةألجامعة ا ،نسان ادلسلم والتوافق النفسي( رللة أصول الدينإل)ا-  
 .م1999سنة  ،ولألا

 ،6 عدد، مري عبد القادر للعلوم االسالميةألرللة جامعة ا )سالم منوإلاالختالط بني اجلنسني و موقف بعض علماء ا) -
 .1999سنة 

- ( Schools as agents of cultural transmission and social control ).  

- Revue des   Sciences Humaines, no 12, année 1999 , Université Mentouri, Constantine.  

- (The trends of educational expenditure in the United Kindom, Algeria, and Egypt and the 
difficulties involved in such study).               

 .قسنطينة ،ري عبد القادر للعلوم االسالميةجامعة االم ،1998 ،ولالعدد األ، أصول الدين معهد رللة - 
- The implimentation of compensatory education in Britain and the U.S.A and the criticisms levelled 
against it)  Revue Université Emir Abdelkader no 08, Mai 2001. 
- (Berstein s Theory of Language Codes: is it a theory of language deficit?)  Revue Université  Emir 
Abdelkader, no 07, Mars 2001. 
- (The methods and Assumptions of Manpower forecasting used to forecast the demand for teachers)   
Revue Université Emir Abdelkader  no 10, Septembre 2001. 
- (Tracing the relationship between the sociological ideas of Emile Durkheim and Pierre Bourdieu) 
Revue Université Emir Abdelkader no 09, Juillet 2001.     
- (The system of financing education in Englang, Wales and Algeria and its alternatives) Revue 
Université Emir abdelkader  no 11, Février 2002. 
- (The sociological and anthropological ideas of Pierre Bourdieu)  Revue Université Emir Abdelkader  
no 13, Février 2003. 

 
 



 
 :الكتب المطبوعة -2
 . 2002سنة النشر  ،اجلزائر ،عني مليلة لتكيف النفسي ,الناشر: دار اذلدىالتدين وا  عنوان الكتاب: -
 .2003سنة  ،اجلزائر ،عني مليلةى، الناشر: دار اذلد، الرتبوي علم النفس :عنوان الكتاب -
طار العطلة العلمية للسنة إجنز يف أحبث ، الناشر: دار إقراء للنشر والتوزيع ،ادلناخ االجتماعي لإلبداع عنوان الكتاب: -

 .2010سنة الطبع مارس  ،2008/2009اجلامعية 
 :المداخالت الوطنية -3
سالمية يف ظل التعددية إل)الدعوة ا بـادلوسوم مري عبد القادر للعلوم االسالمية و أليم جامعة اوطين من تنظ ىملتق -أ

التشخيص  ،سالميةإلمراض الصحوة اأ: عنوان ادلداخلة .م2000ماي /9/10 فاق( بتاريخآلالسياسية: الواقع وا
 العالج.و 
مري عبد القادر للعلوم ألا جامعةاق من تنظيم فالواقع واآلسالمية: إل)طرق التدريس للعلوم احول  وطينملتقى  -ب

ىـمية طرق التدريس يف ظل التقدم أمكانة و  :ادلداخلةعنوان  ،2000ماي  22/23/24بتاريخ  ،اسالمية قسنطينة(إلا
 التكنولوجي وادلعلومايت احلديث.

من تنظيم  ،06/07/2001خ نسانية بتاريإلسالمية واإللتعليم احلديثة لتدريس العلوم املتقي وطين حول وسائل ا -ج
 .االتصال يف التعليم(عالم و إل)دور تكنولوجيا ا :عنوان ادلداخلة ،مري عبد القادر للعلوم االسالميةألجامعة ا

علم النفس وعالقتو بالرقية الشرعية( بعنوان ) ،وقاف لوالية قسنطينةألوا ن الدينيةؤو ندوة عـلمية من تنظيم مديرية الش -د
 .م2002يسمرب د 01وذلك بتاريخ 

الثقافة اجلنسية بني  :عنوان ادلداخلة ،2001فريل أ 12فرع قسنطينة بتاريخ  ،ـلمية من تنظيم ادلركز االسالميندوة ع -ث 
 .حكم الشريعة وموقف الفلسفة الوضعية

لك بتاريخ ذسالمية حول واقع وآفاق الدراسات العليا و إلللعلوم ا مري عبد القادرألامعة اجندوة وطنية من تنظيم  -د
   .الدراسات العليا والبحث العلمي كاس لبناء اجلامعة االستثمارية(عنوان ادلداخلة ) ،2007جانفي  16و 15
 الملتقيات الدولية: -4
  International visitors progamطار برنامج الزيارات الدولية إمريكية يف الواليات ادلتحدة األ إىلالقيام جبولة علمية  -

 مريكا والعامل العريب.أديان يف ألقد كان موضوع النقاش الدميقراطية وحرية او  ،2005جوان  25ايل  4من 
 :التنشيطات العلمية -5

  .2003 إىل 1998سالمية من سنة إلللعلوم ا مري عبد القادراأل داء الرتبوي جبامعةمنسق خلية التكوين وحتسني األ -أ
  .2003 إىل 1997سالمية من سنة إلبد القادر للعلوم امري عألعضـو ىـيئة حترير رللة جامعة ا -ب
 .2003 ىلإ 1999سالمية من سنة إلاحلضارة االشريعة و صول الدين و أادلعيار لكلية  عـضـو ىـيئة حترير رللة -ج
  .2003 إىل نسانية جامعة منتوري من سنة ......إلعـضـو ىـيئة حترير رللة العلوم ا -د

 
 



 
 :تـأطـيـر الطلبة -6

 مذكرات ادلاجستري واليت دتت مناقشتهـا:  ىاإلشراف عـل 
 .2000مارس  8 :سالمية( تاريخ ادلناقشةإلعنوان الرسالة )ضوابط احلوار يف الدعوة ا ،لطالب زلبوب فرحاتا -1
( -اوذجمن القادر عبد مريألطلبة ا-ثر فكر ابن تيمية يف الشباب اجلزائريأ) عنوان الرسالة ،الطالب فريد بوحناش -2

 .05/03/2003تاريخ ادلناقشة 
 .21/07/2003داعية( تاريخ ادلناقشة )مصـطـفي الـسباعي مفكرا و ، عـنوان الرسالة، الطالبة أمـينة بوبصـلة -3
طاراهتا( السنة اجلامعية إعنوان الرسالة )فعالية تكوين ادلوارد البشرية مبؤسسة سونلقاز من وجهة نظر  ،بوىــرور جنالء -4

2005/2006. 
 ،ل التشغيل حنو وظائفهمبعقود ما قبجتاىات خرجيي اجلامعات ادلوظفني عنوان الرسالة )ا ،ابن صويلح عــفـاف آسيا -5

 . 2005/2006سنة اجلامعية ال دراسة ميدانية مبدينة قادلة(
السنة  (ات يف العملطار إلختاد القرار يف تسيري ادلوارد البشرية واستقرار ااعنوان الرسالة ) ،الطالب خالصي مراد -6

 .2007/2008 اجلامعية
دراسة - ات العقابيةسالتوافق ادلهين وعالقتو بضغوط العمل لدي موظفي ادلؤسعنوان الرسالة ) ،كساسي زلمد  -7

 .2008-2007السنة اجلامعية  -لتأىيل بقسنطينةاعادة إعوان السجون مبؤسسة أ ىميدانية عل
  دولة: هالمشاركة في مناقشة دكتورا -7
ادلناقشة  تاريخ :بعادىـا الرتبوية(أ)نظرية ادلعرفة عند ابن خلدون و  هدكتوراالعنوان رسالة  ،الطالب أبوبكر عواطي -1

19/12/2002    . 
 تاريخ ادلناقشة ،(يز بن عمر حياتو وفكره اإلصالحي)باعز  هعنوان رسالة الدكتورا ،الطالب زلمد مراح -2

14/11/2005. 
عنوان الرسالة )دراسة الفعالية من خالل بعض ادلؤشرات الثقافية التنظيمية( السنة  ،مد الطاىرالطالب بوياية زل – 3

 . 2003/2004اجلامعية 
السنة اجلامعية  ،(حتول ثقافة التقييم التنظيميعنوان الرسالة )جتدد ادلمارسات التسيريية للمديرين و  ،عمار بوخدير  -4

2004/2005. 
جلامعية االسنة  ،(نظيمية من خالل التقييم التنظيميعنوان الرسالة )قياس الفعالية الت ،ريريتالطالب نور الدين تاو  -5

2005/2006. 
السنة  ،(الديةاجلامعي والتحصيل وعالقتو بأساليب ادلعاملة الو عنوان الرسالة )التوجيو ادلدرسي و  ،الطالب زغينة عمار -6

  .2004/2005اجلامعية 
–وان الرسالة )العوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بتغيري اجتاه سلوك ادلستهلك اجلزائري عن ي،الطالب لونيس عل -7

 .2006/2007( السنة الدراسية -بسطيفدراسة ميدانية 
مساىـمة التداريب ادليدانية يف  ىة: دراسة وصفية دلدذساتألعنوان الرسالة )ادلدارس العليا ل ،الطالب بلقاسم خيلف -8

 .2006/2007السنة الدراسية  ،(ذستاألا-لبتكوين الطا



 
 المشاركة في مناقشة رسائل الماجستير: -8
تاريخ  ،اجلماىـريي عند مجعية العلماء ادلسلمني اجلزائريني( )وسائل االتصال عنوان الرسالة ،الطالبة مفيدة بلهامل -

 .28/05/1997ادلناقشة 
مني باجلزائر( أعالنية يف قطاع التإلعادة توجيو السياسة اإشكالية إعنوان الرسالة ) ،الطالبة مسية بورقعة -

   .م2000بتاريخ......
 م.11/06/2002( بتاريخ السوسيولوجية يف فكر مالك بن نيبعنوان الرسالة )الرؤية  ،الطالب عباسي نعمان -
  م.14/11/2001ريخ بتا ،ادلودودي( ىعلألعنوان الرسالة )منهجية التجديد عند أيب ا ،الطالبة عظيمي سهيلة -
 م.14/11/2001بتاريخ  ،(عنوان الرسالة )منهجية التغيري عند عبد احلميد بن باديس ،الطالبة سامية جفال -
 م.04/07/2000 بتاريخ، ساليب الرتبوية(ألعنوان الرسالة )اجتاىـات أئمة ادلساجد حنو ا ،الطالب الشريف مرزوق -
بتاريخ  ،(-النبوةلوىـية و األ-خوان الصـفاإراء العقدية يف فلسفة آلالة )اعنوان الرس ،الطالبة الزىـرة حلـلـح -

 م.14/5/2001
 .18/12/2003بتاريخ   ،سالمية عرب االنرتنيت(إلعنوان الرسالة )الدعوة ا ،بوعافية سيالطالب عي -
مناط دراسة يف العادات واأل–الفضائية  أقر إبرامج قناة عنوان الرسالة )اجلمهور القسنطيين و  ،الطالبة وردة بوجالل -
 .20/10/2003تاريخ ادلناقشة  ،(-االجتاىاتو 
دراسة ميدانية بوالية  ،خالقية للطفلألعنوان الرسالة )دور التعليم القرآين يف الرتبية ا ،الطالبة صــليحة سليماين -

 .17/12/2003بتاريخ  ،قسنطينة(
دراسة حالة للمرشدة الدينية ، صالح االجتماعيإلالدينية يف ا عنوان الرسالة )دور ادلرشدة ،ينوشإالطالبة عائشة  -

 . 25/10/2003بتاريخ  ،بقسنطينة(
دراسة ميدانية  –طفال للربامج التلفزيونية ألعادات وأمناط مشاىدة اعنوان الرسالة ) ،دراحي السعيد الطالب -
 .27/10/2003بتاريخ  ،كماليات مدينة قسنطينة(إب

مقارنة وحتليل اتنولوجي مسجد  ،دراسة ميدانية–ة انثروبولوجية للسلفية بمقار عنوان الرسالة ) ،دينالطالب جفال نور ال -
 .2003/2004السنة اجلامعية  ،(-الفرقان بعنابة منودجا

 .01/06/2004بتاريخ  ،(سالمية ادلعرفة عند زلمد مباركإعنوان الرسالة ) ،الطالبة وجدة بغول -
ة من خالل عـنوان الرسالة )اجتاىات عمال القطاع الصناعي يف اجلزائر حنو اخلوصـصـ ،الطالب بلهوشات الشافعي -

 . 2003/2004السنة  ،(دراسة احلوافز ادلادية
دراسة  ،جتماعي للمكفوفنيالدماج اإلعالم واالتصال واإلالتكنولوجية ادلعاصرة لعنوان الرسالة ) ،الطالب زلمد عـوادلية -

 . 2004/2005السنة اجلامعية  ،سعودية والرباي الفرنسية(حتليلية جملليت الفجر ال
السنة اجلامعية  ،عنوان الرسالة )مسامهة األسرة يف ظهور السمات اإلبداعية لدي الطفل( ،الطالبة غـضـبان مرمي -

2005/2006. 
عالم إلرىاب يف اإلة اجتماعية للمعاجلة الصحفية لظاىر العنوان الرسالة )تصورات الصحافيني ا ،الطالبة نصرية رداف -

 .2004/2005السنة اجلامعية  ،ادلكتوب(



 
( بوية بوالية قادلةعنوان الرسالة )عنف الزوجة ضد الزوج: أسبابو وأشكالو حسب رأي األسرة الرت  ،الطالبة نادية دشاش -

 .2005/2006السنة اجلامعية 
( السنة اجلامعية هتا علي االتصال الداخلي للمؤسسةريااجلماعات غري الرمسية وتأثعنوان الرسالة ) ،الطالبة مسرة عسلي -

2005/2006. 
 .2006/2007السنة اجلامعية  ،االجتماعي لعقيدة القضاء والقدر(عنوان الرسالة )البعد النفسي و  ،الطالبة نورة رجايت -
( السنة -دراسة حتليلية–ائري لفزيون اجلز عنوان الرسالة )القيم يف الرسوم ادلتحركة بالت ،الطالبة وحيدة بوفدح بديسي -

 .2005/2006اجلامعية 
 .2007/2008السنة اجلامعية  ،عنوان الرسالة )الضغط النفسي وعالقتو بالرضا الوظيفي( ،الطالب لعبودي فاتح -
  :النشاطات البداغوجية -9

 :التدريس في مستوى ما بعد التدرج -1 
 .2000-1999 ،قسم الكتاب والسنة: ادلادة علم النفس الرتبوي -
 .2000-1999 ،ادلادة علم النفس الرتبوي :قسم اللغة العربية -
   .2000-1999 ،ريخ: ادلادة علم النفس الرتبويقسم التا -
    2000.-1999، ادلادة علم النفس الرتبوي والقانون: قسم الشريعة -
 .2000-1999، ادلادة علم النفس الرتبوي قسم العقيدة وادلقارنة: -
 .2001-2000، ادلادة علم النفس الرتبوي العقيدة وادلقارنة:قسم  -
 .2001-2000، ادلادة علم النفس الرتبوي السنة:قسم الكتاب و  -
 .2001-2000 ،قسم الفقو وأصولو: ادلادة علم النفس الرتبوي -
 .2001-2000، عربية: ادلادة علم النفس الرتبويقسم اللغة ال -
 .2003-2002، حات علم النفس باللغة االجنليزيةبوي: ادلادة مصـطـلقسم علم النفس والعلوم الرت  -
 .2006-2005سنة  ،م النفس باللغة االجنليزيةل: ادلادة مصطلحات عالعلوم الرتبويةقسم علم النفس و  -
 .2007/2008سنة  ،النفس باللغة االجنليزية مقسم علم النفس والعلوم الرتبوية: ادلادة مصطلحات عل -
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