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أوال-الحالة الشخصية:
االسم واللقب :نور الدين زمام
تاريخ ومكان الميالد 1961/12/02 :بالجزائر
العنوان الشخصي :حي زمام – بسكرة (07000الجمهورية الجزائرية)
/
العنووووووووووان االل رو ووووووووو laboquedia@gmail.com :
labquedia.zemmam@univ-biskra.dz

عنوان العمل :جامعة محمد خيضر-ص  145العالية بسكرة

الرتبة العلمية :أست ـاذ ()Professeur

الشهادة :دكتوراه الدولة في علم االجتماع ،بجامعة الجزائر ،فبراير 2002بتقدير مشرف جدا.

اللغات:

 العربية كتابة وقراءة الفرنسية كتابة وقراءة -اإلنجليزية قراءة

ثا يا-األ شطة العلمية:
- 1رئيس المجلس العلمي لكلية اآلداب والعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد خيضر.

ثم رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 2013-2009

-2مدير مخبـر بحث بعنوان " :المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة")...-2002( .

- 3رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدولي " سوسيولوجية المجتمعات الصحراوية " ()2001/04/25-24

-4رئـــــــيس وح ـ ـ ــدة بحـ ـ ـ ـ بعنـ ـ ـ ـوان" :اإلبســـــــتيمولوجيا وتعليميـــــــة علـــــــم االجتمـــــــا ".من ـ ـ ــذ  2005رق ـ ـ ــم المش ـ ـ ــروع

()V0701/01/2005
-5تنظيم مل قى دول تحت إشراف مخبر المسألة التربوية في الجزائير في يل التحي يلر الرا ية بللتعيلن ميق مسيم
علي اجتتميلو نعلي الي عن بع يوا "العولموة والنظواا ال ريووي و الجزائور ويوا الو ول العرييوة" ،نذلي :ييوم 9-8
ديسمبر .2004
-6رئيس اللجنة العلمية للملتقى الوطني بعــنوان " :علم االجتما (واقع وآفاق) وذلـ يـومي  7و 8ديسـمبر ،" 2005
المنظم من طرف مخبر المسألة التربوية في الجزائر وقسم علم االجتماع –جامعة محمد خيضر.

-7تنظيم يوم دراسي باسم مخبر المسألة التربوية في الجزائر ،باالشت ار مع نيابة العمادة الكلية لما بعد التدرج والبح

العلمي ،جامعة محمد خيضر ،ببسكرة ،في  09ماي .2007
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-8تنظيميوم دراسي من خالل مخبر المسالة التربوية في الجزائر ،بعنوان " :المشكالت التربوية الراهنة في المدرسة

الجزائرية " بتـاريخ  17جوان .2008

-09المشاركة في تنظيم ملتقى دولي مع مخبر التغير وقسم علم االجتماع بعنوان :العنف األسري في المجتمع

الجزائري وبقية البلدان العربية" وذل بتاريخ  29- 28أفريل  2009بجامعة محمد خيضر.

-10تنظيم ملتقى وطني بعنوان :الرهانات األساسية لتفعيل اإلصالح التربوي" الجزائر وذل يومي  6و 7ماي
.2009
-11تنظيم ملتقى وطني مشتر مع قسم الرياضة البدنية بعنوان :نظرة المجتمع لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة

بالجزائر" وذل يومي  07و 08ديسمبر .2009

-12تنظيم ملتقى دولي بعنوان'' :اإلصالح التربوي في الجزائر ،نحو رؤية تقويمية" وذل يومي  10-09ماي

.2011

-13تنظيم ملتقى وطني بالتعاون مع رئاسة الجامعة وقيادة الدر الوطني حول'' :فهم العنف وآليات معالجته'' وذل

يومي 02-01جوان .2011
-15إنجاز مشروع بح وطني PNRبعنوان'' :عالقة األسرة بالمدرسة بين إشكاليتي التعارض والتكامل'' .2013
-16تنظيم ملتقى دولي حول برامج التوجيه واإلرشاد النفسي ،بتاريخ 4:و 5ماي 2014

-17تنظيم ملتقى دولي حول :إشكالية القياس والتقويم واالختبار في مجال علوم وتقنيات النشاطات البدنية

والرياضية ،بتاريخ  19و 20نوفمبر .2014

-18تنظيم ملتقى وطني حول :إنجاز كتاب في علم اجتماع التربية ،بتاريخ  22فبراير 2016

-19تنظيم ملتقى وطني حول دوركايم والمقاربة السوسيولوجية للتربية ،بتاريخ  27أفريل.2016
-20تنظيم أيام دراسية لفرق المخبر:

-1يوم دراسي حول اإلرشاد األسري في المؤسسات التربوية (الواقع والمأمول) بتاريخ 20 :فيفري ،2014

وقد نظمته فرقة بح البرامج اإلرشادية المدرسية.

-2يوم دراسي حول القياس التربوي وتحليل المعطيات الكمية والكيفية بتاريخ 27 :فيفري  ،2014وقد

نظمته فرقة بح  :تقويم تربوي ومناهج.

-3يوم دراسي حول العنف المدرسي في الجزائر تشخيص للواقع واقتراح الحلول بتاريخ 13:ماي ،2014

وقد نظمته فرقة بح  :العنف األسري بين األسرة والمدرسة.

-4يوم دراسي حول استراتيجيات التكوين المهني واحتياجات سوق العمل بتاريخ15 :ماي  ،2014وقد

نظمته فرقة بح  :التكوين المهني في الجزائر

 .-5يوم دراسي حول دور البرامج االرشادية في تشخيص وعالج المشكالت المدرسية بتاريخ  03مارس

.2016
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-6يوم دراسي حول المناهج الدراسية بين التقويم والتطوير بتاريخ  15مارس 2016

-8يوم دراسي معوقات النشاط البدني الرياضي التربوي والمكيف لوالية بسكرة يوم  9مارس .2017

-9يوم دراسي تحديات الهوية في المجتمع الجزائري فرقة إشكالية الهوية في المجتمع الجزائري ،يوم 12
مارس .2017

-10يوم دراسي :استراتيجيات التدريس الحديثة (بين النظري والتطبيق) يوم  18أفريل 2017
-11تنظيم ندوات تكوينية:

أ-ندوة تكوينية حول :تحليل البيانات في البحوث والمذكرات باستخدام برنامج المعالجة االحصائية spss

بتاريخ 15 :فيفري .2016

ب-ندوة تكوينية حول :التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني والمونتاج ،بالتعاون مع أحد المؤسسات التابعة

للتكوين المهني بتاريخ 22 :فيفري .2016

ج-ندوة علمية المخدرات والصحة النفسية في الوسط المدرسي ،يوم  24أفريل 2017

-12تنظيم ملتقى وطني بعنوان " نقاشات حول إصالحات الجيل الثاني في الجزائر (األهداف ،والمضامين ،والمواقف)
يومي 28و 29نوفمبر .2018

*********

ثالثا -المؤلفات:
"-1السلطة الحاكمة والخيارات التنموية بالمجتمع الجزائري ( ،)1998-1962الجزائر :دار الكتاب العربي.2002 ،

"-2القــوا السياســية والتنميــة ،دراســة فــي سوســيولوجية العــالم الثالــث" ،الج ازئــر :دار الكتــاب العربــي .2003 ،وقــد تــم

إعادة طبع الكتاب بعنوان"' :القوى السياسية والتنمية ،دراسة في علم االجتماع السياسي" (طبعة منقحة) ،الديوان الجـامعي

للمطبوعات.2008،

-3النحات الغريب ،قصة2009 ،

-4مراجعة أعمال المفكر الراحل عبد القادر جغلول ،تحت إشراف و ازرة المجاهدين:
-1.4إعادة تصحيح األنتجلنسيا في المغرب العربي ،دار ذاكرة النـاس ،الجزائر .2013
-2.4علم االجتماع السياسي عند ابن خلدون ،دار ذاكرة النـاس ،الجزائر .2013

-3.4االستعمار والصراعات الثقافية في المغرب العربي ،دار ذاكرة النـاس ،الجزائر .2013
-4.4مقدمات في تاريخ المغرب العربي القديم والوسيط ،دار ذاكرة النـاس ،الجزائر .2013

-5ترجمة أطروحة المفكر الراحل عبد القادر جغلول تحت عنوان" :فرانز فانون غموض أيدولوجية العــالم الثالث"
) (Frantz Fanon, l’ambiguïté d’une idéologie Tiers- mondisteدار ذاكرة النـاس ،الجزائر .2013

-6مراجعة وضبط ترجمة كتاب عدي الهواري ،االستعمار الفرنسي في الجزائـر سياسـة التفكيـال االقتصـادي واالجتمـاعي،
 ،1830-1960دار ذاكرة النـاس ،الجزائر .2015
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-7مراجعة وضبط كتاب على الكنز ،حول األزمة 5 ،دراسات حول الجزائر والعــالم العربي ،دار ذاكرة النـاس.2015 ،
-8الكلمة األخيرة للعقيد شعباني للشعب الجزائري ،دار الحكمة ،الجزائر2016 ،

-9تأمالت في الواقع االجتماعي الجزائري والعربي (مقاالت علمية وأدبية) ،دار بن زيد للطباعة والنشر ،ط.2017 ،2
كتب بصدد اإلعداد (وتحت) الطبع:

-10دراسات سوسيولوجية حول العنف في الجزائر
-11الجزائر ومصيدة الفساد
-12منهجية البح العلمي

-13أسباب وتداعيات الخصومة بيــن الدين والسياسة والعلم.
-14األسرة والمدرسة.

**************

رايعا-االه مامات والمقاييس ال تم ت ريسها:
السياسة السكانية؛ السياسة الحضرية؛ مدخل إلى عم االجتماع الحضري؛ األنثروبولوجيا الحضرية،

نظريات التنمية والتخلف؛ االقتصاد الجزائري؛

مدخل إلى علم االجتماع؛ منهجية وتقنيات المنهجية العلمي؛

المقاربات السوسيوليوجية للتربية ،تاريخ التربية ،التربية المقارنة ،علـم اجتمـاع المدرسـة ،نظريـات علـم اجتمـاع التربيـة علـم

اجتماع التربية باللغة األجنبية ،دراسات تربوية معاصرة؛
التغير واالتصال ،مدخل إلى علم االجتماع االتصال.

خامسا-الم اخالت العلمية

المل قيات:

- 1بنــاا القــوة ومســار التنميــة بــالمجتمع الجزائــري" ( )1990-1962مداخلــة قــدمت فــي الملتقــى الوطنـ ـ ـي الثــاني
لمعهد علم االجتماع – الجزائر )1997/12/11

 " - 2اإلبستيمولوجيا وتعليمية العلوم االجتماعية ( علم االجتماع نموذجا) ،الملتقى الدولــي األول حول الخطـاب

العلمي بالجامعات ،بجامعة البليدة ()2000/05 /31/-29

(- 3باإلشــت ار مــع األســتاذ الــدكتور بلقاســم ســالطنية) "نحــو سوســيولوجية للمجتمعــات الصــحراوية " ،فــي الملتقــى

الدولـــي األول حول " سوسيولوجية المجتمعات الصحراوية" قسم علم االجتماع جامعة بسكرة (/25-24أفريل)2001/

 " -4الطقوس والمعتقدات الشعبية ،دراسة ميدانية بسيدي امحمد بـن موسـى " مداخلـة مشـتركة (مـع األسـتاذ لزهـر

العقبي)قــدمت فــي الملتقـى الدولـ ـي األول حــول " سوســيولوجية المجتمعــات الصــحراوية" قســم علــم االجتمــاع جامعــة بســكرة

(/25-24أفريل.)2001/
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" -5النخبة المثقفة الجزائرية والبحث عن الذات" في الملتقى الدولــي جامعة الربيـع للعلـوم االجتماعيـة ،الـذي انعقـد

بالتعاون بين كلية العلوم االجتماعية بالبليدة والمعهد (المغرب العربي أوروبا) لجامعة باريس  -8سان ديني فرنسـا ،وذلـ

بتاريخ من  20إلى  28أفريل .2002

 " -6معضالت التفسير السوسيولوجي :واقع سوسيولوجيا العالم الثالث" الملتقـى الوطنـ ـي فـي علـم االجتمـاع" علـم

االجتماع والمجتمع في الجزائر :أية عالقة" بكلية العل وم االجتماعية  ،قسم علم االجتمـاع ،جامعـة وهـران ،أيـام -05-04

 06ماي  ،2002تم نشر المداخالت

 " -7الجامعــة والبحــث العلمــي فــي ظــل تقســيم العمــل العلمــي ال ـراهن" فــي الملتقــى الوطنـ ـي األول حــول الجامعــة

والتنمية  :الواقع واآلفاق" جامعة قسنطينة ،يومي  12و 13ماي .2002
8« Préparation particulière de la situation d’apprentissage en Sociologie » 11émé Séminaire National sur
la pédagogie, 3-4/10/2004, intitulé (Savoir évaluer pour mieux enseigner) Vice Rectorat de la pédagogieUniversité de MedKhider Biskra

" -9الخطاب التربوي وتحديات العولمة" في الملتقى الدولـي بعنوان" :العولمة والنظام التربوي في الجزائر وباقي

الدول العربية"( ،مداخلة بالتعاون مع الطالبتين جابر مليكة وفرج هللا صورية) مشتركة وذل  :يومي  9-8ديسمبر

 . 2004من تنظيم مخبر المسألة التربوية في الجزائر باالشت ار مع قسمي علم االجتماع وقسم علم النفس ،بجامعة محمد
خيضر ببسكرة.

" -10واقع علم االجتمـا بـين التـدريس والتأسـيس " مداخلـة قـدمت فـي الملتقـى الـوطني لعلـم االجتمـاع بعـ ــنوان" :

علـم االجتمـاع (واقـع وقفــاق) وذلـ يـومي  7و 8ديسـمبر  ،" 2005المــنظم مـن طـرف مخبـر المســالة التربويـة فـي الج ازئــر

بالتعاون مع قسم علم االجتماع –جامعة محمد خيضر.

 " -11تــدريس علــم االجتمــا ضــمن بعــض التخصصــات الجامعيــة (د ارســة تحليليــة وتقويميــة)" مداخلــة قــدمت فــي

الملتقى الوطني لعلـم االجتمـاع بعنـوان " :علـم االجتمـاع (واقـع وقفـاق) وذلـ يـومي  7و 8ديسـمبر  ،" 2005المـنظم مـن

طرف مخبر المسالة التربوية في الجزائر بالتعاون مع قسم علم االجتماع –جامعة محمد خيضر.

 " -12اإلصــالح التربــوي والتنميــة " مداخلــة قــدمت فــي الملتقــى الــوطني جامعــة عبــد الحميــد بــن بــاديس – مســتغانم،

 14-13ديسمبر .2005

 " – 13نمــط اشــتغال النظــام السياســي الجزائــري ،نحــو مقاربــة بائيــة تاريخيــة" مداخلــة قــدمت فــي الملتقــى الــدولي

األول لكيلة الحقوق والعلوم السياسية ،بجامعة محمد خيضر ببسكرة ،يومي  11-10ديسمبر .2005

 " -14المفهوم الخلدوني للسلطة" مداخلـة قـدمت فـي الملتقـى الـدولي حـول "واقعيـة الفكـر الخلـدوني" لكليـة الحقـوق

والعلوم االجتماعية ،المنظم بجامعة عمار ثلجي باألغواط ،بتاريخ .2006/10/31-29

" -15واقــع التعلـــيم فـــي الجزائـــر وتحـــديات العولمـــة " مداخلــة قــدمت للملتقــى الــوطني األول ،جامعــة زيــان عاشــور

بالجلفة.2007/04/30-29 ،
»- 16- «Approche culturelle de la question de l’environnement en Algérie -Etude critique
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مداخلة قدمت في اليوم الدراسي الوطني المعنون " المسألة البيئية في الجزائر" ،من مخبر المسألة التربوية في

الجزائر ونيابة العمادة الكلية لما بعد التدرج والبح العلمي ،جامعة محمد خيضر ببسكرة ،في  09ماي .2007

 " -17اإلصــالح التربــوي كأحــد مســتجدات التغييــر االجتمــاعي ،مداخلــة قــدمت فــي الملتقــى الــوطني حــول التغيــر

االجتماعي والمجتمع الجزائري ،جامعة سعد دحلب.2007/05/23-22 ،

-18ق ـرااة فــي بعــض التجــارب العالميــة لمواجهــة العنــف المدرســي" مداخلــة قــدمت فــي الملتقــى الــدولي لقســم علــم

االجتماع حول" :العنف في المؤسسات التربوية والتعليمية" ،بجامعة بسكرة ،يومي  17و 18أفريل .2007

 " -19الممارســـات الطبيـــة الشـــعبية" (األس ــباب والمب ــررات) الملتقـــى الـــدولي األول ح ــول" :الص ــحة والمجتم ــع"،

(مداخلة مشتركة) المنعقد يومي  20-19نوفمبر  ،2007بجامعة -08ماي  1945بقالمة.
20- «Participation citoyenne et amélioration urbaine » (Obstacles et ruptures) Colloque internationale,
stratégie et pratique du développement durable, pour la performance économique et l’emploie » CERES,
Tunis, 10 et 11 Avril 2008.
http://www.elyahyaoui.org/colloque_tunis_dvpt_durable.pdf

 " -21ترقية المدينة ،رؤية علمية وتجربة عملية " الملتقى الوطني حـول "المدينـة كواشـكالية العمـران الجديـد" جامعـة

عمار ثليجي األغواط ،أيام  20-20أفريل .2008

( -22مشتــر ) ''بناا المناهج الدراسـية وفـق المقاربـة بالكفـااات" حسـب مـا يـ ار أسـاتذة التعلـيم المتوسـط( ،مداخلـة

مشتركة) قدمت في فعاليات اليوم الدراسي حول "المشكالت التربوية الراهنة في المدرسة الجزائرية "بتاريخ .2008/06/17

 " -23ضمان جودة التعليم العـالي فـي ميـدان العلـوم االجتماعيـة (المهـام والمتطلبـات) (مداخلـة مشـتركة)" مداخلـة

مشــتركة قــدمت فــي فعاليــات الملتقــى البيــداغوجي ال اربــع ،مــن تنظــيم نيابــة رئاســة الجامعــة للتكــوين العــالي بجامعــة محمــد

خيضر ،بسكرة ،بتاريخ  26-25نوفمبر .2008

(-24مشتــر )"دور المرشد النفسي فـي تفهـم الحاجـات اإلرشـادية للطفـل المعـاق سـمعيا"(مداخلـة مشـتركة) الملتقـى

الدولي األول المنعقد يومي  19و 20جانفي  ، 2009المنظم من طرف مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية ،جامعة
ورقلة.

-25العنف األسري بين تجاذب النظريـات وتبـاين المجتمعـات" الملتقـى الـدولي الثالـ المعنـون :العنـف األسـري فـي

المجتمع الجزائري وبقية الدول العربية ،المنعقد يومي  29-28أفريل  ،2009بجامعة محمد خيضر -بسكرة

-26دور المرشـد النفسـي فـي تفهــم الحاجـات اإلرشـادية للطفـل المعــاق سـمعيا" "(مداخلـة مشـتركة) الملتقـى الــدولي

األول حـول اإلرشـاد النفسـي "دور واهميتـه فـي تطـوير المؤسسـات التربويـة" بتـاريخ  20- 19جـانفي  2009بجامعـة ورقلـة
" صعوبات تعلم وتعليم الرياضـيات فـي إطـار بيداغوجيـة التـدريس بالكفـاءات" ملتقـى "الرهانـات األساسـية لتفعيـل اإلصـال
التربوي في الجزائر" من تنظيم مخبر المسألة التربوية بتاريخ  06-05ماي .2009

''-27اللبــــاس لواشــــكالية الهويــــة-استقصــــاا سوســــيولوجي'' الملتقـ ــى الـ ــدولي األول بعن ـ ـوان :الهويـ ــة والمجـ ــاالت

االجتماعيــة فــي ظــل التح ـوالت السوســيو-ثقافيــة ،فــي المجتمــع الج ازئــري ،مــن تنظــيم كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة

بجامعة ورقلة ،يومي  27و 08فيفري .2011
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(-28مشتر )''المتابعـة األسـرية فـي دور اإلصـالح التربـوي'' ملتقـى دولـي بعنـوان :اإلصـال التربويـة فـي الج ازئـر،
نحو رؤية تقويمية ،من تنظيم مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة بجامعة بسكرة ،يومي 10- 09

ماي .2011

(-29مش ــتر ) '' دور الســــياحة االستشــــفائية فــــي إنعــــاو الســــياحة الصــــحراوية ،تحقيــــق ميــــداني حــــول واقــــع

واستيراتيجيات طريقة العالج بالرمال الحارة وفي والية بسكرة  ،الملتقى الدولي الثاني بعنوان :دور السياحة الصحراوية فـي
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،من تنظيم عمادة كلية العلوم االقتصادية وا لتجارية وعلـوم التسـيير بجامعـة بسـكرة ،يـومي

 11و 12مارس .2012

'’-30العنف المدرسي ضد المعلم (األسـباب واسـتراتيجية المواجهـة)'' برنـامج اليـوم الد ارسـي حـول العنـف المدرسـي

في الجزائر من تنظيم المسألة التربوية بتاريخ  13ماي .2014

'’-31أســباب عـزوف الشــباب عــن مهنــة الفالحــة والبنــاا بواليــة بســكرة واســتراتيجيات الدولــة لمعالجــة المشــكلة''.

اليوم الدراسي حول استراتيجيات التكوين المهني واحتياجات سوق العمل من تنظيم مخبر المسألة التربوية بتاريخ  15ماي

.2014

-32علــم االجتمــا واالســتدامة ،نحــو تعزيــز الفــرص البديلــة للتحــول االجتمــاعي ،الملتقــى الــدولي الثــاني بعن ـوان:

الد ارســات السوســيولوجية فــي الجامعــات العربيــة فــي ظــل التغيــر االجتمــاعي فــي الــوطن العربيــة بــين الواقــع والمــأمول ،مــن

تنظيم مخبر التغير االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر بجامعة بسكرة ،يومي  14-13أفري .2015

-33ق ـراءة فــي مقــال دوركــايم ‘'نقــاو حــول التربيــة الجنســية'' يــوم د ارســي حــول ''دوركــايم والمقاربــة السوســيولوجية

للتربية'' ،من تنظيم مخبر المسألة التربوية بتاريخ  27أفريل .2016

-34عوامل التحول في الوظيفة التربوية لألسرة الجزائرية  ،ملتقـى وطنـي بعنـوان :تغيـر األدوار الوظيفيـة فـي األسـرة

الجزائرية ،من تنظيم مخبر التغير االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر بجامعة بسكرة ،يومي 6و 7ديسمبر .2016

(-35مشــتر ) الوقــف والتنميــة المســتدامة ،المــؤتمر العلمــي الــدولي حــول الوقــف اإلســالمي والتنميــة المســتدامة،

عمان ،األردن ،أيام  21-20مارس .2017

-36األسرة والنجاح الدراسي لألبناا ،الملتقى الوطني حول سوسيولوجيا الحياة اليومية داخل المدرسة الجزائرية ،من

تنظيم مخبر التغير االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر بجامعة بسكرة ،يومي  14و 15نوفمبر .2017

-37الخطــاب التنمــوي بــين النظريــة والممارســة (بعــض اإلشــكاالت) ملتقــى وطنــي بعن ـوان :الخطــاب التنمــوي فــي

السياسات العربية ،دراسة في السياق الحضاري ،من تنظيم قسم العلوم السياسية بجامعة قالمة ،يوم  06ديسمبر .2017

(-38مشتر ) :اال قطاع ال راس المب ر م ينة يس رة ،المؤتمر ال ول األنل من ت ظي المعه العلل لعلوم
نتك ولوتيل الطلمة بقعصة نالم نبية الجهوية للتربية بقعصة ،بللتعلن مق تلمعة معصة ،بع وا احترافية الم رسين
نمقلنمة اجنقطلو الم رس يوم  1ن 2ملرس .2018
(-39مشترك) ال وين والرس لة لألطر ال عليمية ظل إصالحات الجيل الثا  ،ملتقى "إصالحلر الجيل الثلن
ف الجزائر ،من ت ظي مخبر المسألة التربوية ف الجزائر ،تلمعة بسكرة ،يوم  28ن 29نوفمبر 2018
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خامسا-المقاالت المنشورة:
" -1العولمة ومأزق التنمية بالبلدان النامية " ،مجلة الخلدونية ،مجلة وطنية تصدرها الجمعية الخلدونية ،بسكرة ،العدد
األول .2000

 " -2بناا القوة ومسار التنمية بالجزائر" ( )1990-1962الدفاتر الجزائرية لعلم االجتماع ،مجلة العدد األول()2000
عدد خاص (المجتمع الجزائري والممارسات السوسيولوجية)

" -3عولمة الثقافة " (الممكن والمستحيل) مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر ،العدد ( 01نوفمبر)2001

"-4اإلبستيمولوجيا وتعليمية العلوم االجتماعية" ،علم االجتماع نموذجا ،المجلة التونسية للعلوم االجتماعية ،العدد ،121
السنة ( ،2000السنة السابعة والثالثون) ص 143-129

 " -5قرااة في التحليل السوسيولوجي الخلدوني" مجلة الخلدونية ،مجلة وطنية تصدرها الجمعية الخلدونية ،بسكرة،
العدد الثاني.2004

" -6معضالت التفسير السوسيولوجي :واقع سوسيولوجيا العالم الثالث" في :علم االجتماع والمجتمع الجزائري ،تنسيق
وتقديم الدكتور عبد القادر لقجع ،دار القصبة ،الجزائر.2004 ،

" -7إمبراطــورة الغــرب والــدول الرخــوة" المنــار العربــي ،مجلــة ثقافيــة تحليليــة شــاملة ،العــدد ( ،02جويليــة  )2004الـوادي،
الجزائر

"-8نمط اشتغال النظام السياسي الجزائري ،نحو مقاربة بنائية تاريخية " ،كراسات الملتقى الوطني األول "التحول
الديموقراطي في الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،دار الهدى للنشر والتوزيع ،مارس  .2006ص ص 65 -59

" -9الخطاب التربوي وتحديات العولمة"( ،مشتر ) دفاتر مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحيات الراهنة،
جامعة محمد خيضرـ العدد األول (ديسمبر )2005ص 94-81
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5377/1/6.pdf

" -10الجامعة والبحث العلمي في ظل تقسيم العمل الدولي" دفاتر مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحيات
الراهنة ،جامعة محمد خيضرـ العدد الثاني ( سبتمبر  )2006ص 60- 39
3 .pdfد20%.نور20%الدين20%زمامhttp://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5393/1/

" -11إشكالية المدخل المنهجي اإلسالمي في حقل السوسيولوجية" ،مجلــة العلوم اإلنسانية ،العدد ( 12نوفمبر)2007
جامعة محمد خيضر -بسكرة .صص http://www.webreview.dz/spip.php?article1488 148-135

" -12حول سوسيولوجية المثقف الجزائري " إضافات ،المجلة العربية لعلم االجتماع ،مجلة أكاديمية تصدر عن الجمعية
العرية لعلم االجتماع بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة لعربية ،بيروت ،العدد األول (شتاء)2008

"-13تقنية دروس الدعم بين تقنية قانون الرسميات والدعم العملي" (مشتر ) دفاتر مخبر المسألة التربوية في الجزائر
في ظل التحيات الراهنة ،جامعة محمد خيضرـ العدد الثاني ( جوان)2009
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" -14المفهوم الخلدوني للسلطة" مجلة العلوم االجتماعية ،عدد خاص بأعمال الملتقى الدولي حول واقعية الفكر
الخلدوني ،جامعو األغواط ،العدد  ،2009-2008 .2ص .208-196

( -15مشتر ) "طرق تعلم وتعليم األنشطة الحركية الرياضية للطفل المصاب بعرض داون "دفاتر مخبر المسألة
التربوية في الجزائر في ظل التحيات الراهنة ،جامعة محمد خيضرـ العدد الثامن (جانفي )2010

"-16المقاربة بالكفااات (النشأة والتطور) ،دفاتر مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحيات الراهنة ،جامعة
محمد خيضرـ العدد العاشر (مارس )2012

-17األسرة والمدرسة( ،رؤية نظرية) ،دفاتر مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحيات الراهنة ،جامعة محمد
خيضرـ العدد الحادي عشر (أكتوبر )2013

( -18مشتر سمير أبيش) المشرو التربوي عند جمعية العلماا المسلمين الجزائريين (األسس واألهداف) ،مجلة علوم
االنسان والمجتمع ،جامعة بسكرة ،العدد  ،21ديسمبر .2016

(-19مشتر مع جرو حميدة) المهنة في التراث السوسيولوجي وأسباب تغير مكانتها ،دفاتر مخبر المسألة التربوية في
الجزائر في ظل التحيات الراهنة ،جامعة محمد خيضرـ العدد السابع عشر ( 17نوفمبر .)2016

(-20مشترال مع خليفة تركي) دور الجامعة دور الجامعة في نشر المعرفة البيئية داخل المجتمع ، ،دفاتر مخبر
المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحيات الراهنة ،جامعة محمد خيضرـ العدد السابع عشر ( 17نوفمبر .)2016

( –20مش رك مع خليفة ترك ) دور المؤسسات الحكومية في حماية البيئة ،مجلة علوم االنسان والمجتمع ،مارس
 ،2018جامعة بسكرةhttp://revues.univ-biskra.dz/index.php/dftr/article/view/2754 ،

(-21مشتر مع ونجن سميرة) دور األسرة التربوي في تفوق األبناا دراسيا ،مجلة علوم اإلنسان والمجتمع /كلية العلوم
االجتماعية واإلنسانية ،العدد  ،23جوان

http://revues.univ-biskra.dz/index.php/fshs/article/view/2208 )2017

 – 22عبد الرحمان بن خلدون والدعوات الدينية ،جامعة بسكرة ،دفاتر مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل
التحيات الراهنة ،جامعة محمد خيضرـ العدد الثامن عشر ( 18سبتمبر .)2017

 -23الخطاب التربوي بين النظرية والممارسة (بعض اإلشكاالت) مجلة الناقد للدراسات السياسية ،مجلة دورية محكمة
متخصصة في العلوم السياسية ،العدد الثال (أكتوبر  )2018ص ص68-57

_الخطاب_التنموي_بين_النظرية_والممارسة_بعض_اإلشكاالتhttps://www.academia.edu/37792981/

تاسعا -األعمال اإلذاعية:
إعداد وتقديم أكثر من  70برنامج لصالح اإلذاعة في إذاعة الزيبان المحلية ببسكرة ,بعنوان :اهتمامات تربوية

سادسا -مقاالت بالجرائد الوطنيـة:

 " -1النشاط االقتصادي السري والوجه اآلخر للمجتمع " ،جريدة النصر بتاريخ .1990/07/22
 " -2الواقع الجزائري وتغييب العلم"  ،جريدة اليوم ،بتاريخ .1999/07/21

9

10- Curriculum Vitae

" -3اإلصال االقتصادي مرهون بإصال سياسي حقيقي" جريدة اليوم ،بتاريخ االثنين .1999 /08/08
" -4العنف في الجزائر " ،أسبوعية األيام الجزائرية ،العدد  ،07من  15إلى  21جوان .2002

 " -5الصراع بين الساسة والعسكر وديموقراطية الدم"  ،أسبوعية األيام الجزائرية ،العدد .)2002 / 06/ 29( ،08
 " -6فشل المعالجة األمنية والتبرير االقتصادي لألزمة الجزائرية "  ،أسبوعية األيام الجزائرية ،العدد .)2002 07/ 13( ،09
 " -7جيل كيبل يتنبأ بالمشد الكبير وميالد القاعدة " أسبوعية األيام الجزائرية ،العدد .)2002 07/ 27( 10
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