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، رئيس قسم العلوم العالقات الدولية و  السياسيةأستاذ العلوم ، ، أستاذ محاضرالدكتور بلهول نسيم    
جزائري متّخصص في  باحث وكاتب .الجزائر – 20البليدة  –بجامعة لونيسي علي  -سابقا  - السياسية

الدفاع األمن و  مسائل، تحليل القضايا الجيوسياسيةب، مهتّم الدراسات األمنية والعسكرية مجال
  .والجيوستراتيجيا

لدراسات م وتقييم للجان خبرة وتحكيعدد من الجمعيات العلمية الهامة، وعضو في عّدة هو عضو في     
هو عضو في العديد من الوحدات البحثية  .رأس العديد من المؤتمرات الدولية ولجانها العلميةتاألكاديمية، 

وهو مدير المجلة المحكمة لجامعة لونيسي  الوطنية والدولية، ساهم في تكوين عّدة مراكز أبحاث جزائرية،
  ."منية"المجلة العربية للدراسات السياسية واأل 20البليدة  –علي 

 لالتصال المباشر:
 البريد االلكتروني

nassaiki@yahoo.fr 
 رقم الهاتف:

00213.550.52.30.68 
 ********************************* 
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 السيرة الذاتية المفصلة: 

 معلومات شخصية: -1

 : نسيم بلهول.اإلسم واللقب -
 : أستاذ حماضر )أ(.الدرجة العلمية -
 دولية. تختصص: عالقا –دكتوراه يف العلوم الشهادة:  -
/ علي لونيسيجامعة  -و العلوم السياسية  قاحلقو  ة: قسم العلوم السياسية، كلياملؤسسة املستخدمة -

 اجلزائر. -البليدة 

 .جزائرية اجلنسية: -
 اجلزائر الوسطى. –بـ: ابب الواد  32/23/4791: اتريخ ومكان امليالد -
 .نيمتزوج و أب لطفل الوضعية العائلية: -
 .(اجلزائر، سيدي خلضر، والية عني الدفلى)412ص.ب العنوان:  -
 ( 22342)68 30 52 550 رقم اهلاتف:  -

 nassaiki@yahoo.frالعنوان اإللكرتوين: -
******************************************* 

 :. المسار األكاديمي2

 احلصول عليها مكان الدرجة ستة احلصول عليها التخصص الشهادات
 اجلزائر - 20اثنوية املقراين  مقبول 3991جوان  آداب البكالوراي

 علوم سياسية الليسانس
 )عالقات دولية(

معهد العلوم السياسية والعالقات  مقبول 3991جوان 
 جامعة اجلزائر. -الدولية 

 املاجستري
 علوم سياسية

 )عالقات دولية( 
 حسن 0222مارس 

السياسية والعالقات قسم العلوم 
 جامعة اجلزائر. -الدولية 

 العلوم السياسية الدكتوراه
 )عالقات دولية(

 مشرف جدا 0230مارس 
 قسم العلوم السياسية

 العالقات الدوليةو 
 اجلزائر. -1جامعة اجلزائر-

 التأهيل
 العلوم السياسية
 )عالقات دولية(

 0232جانفي  01
أستاذ حماضر 

 "أ"
 احلقوق والعلوم السياسية كلية
 -جامعة حاج خلضر بباتنة-
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 الخبرات العلمية: -3
أستاذ مساعد جبامعة مولود معمري بتيزي وزو يف كلية احلقوق والعلوم السياسية، بقسم العلوم السياسية من  -3
0222جانفي  23إىل غاية  0222نوفمرب 03  
0222ديسمرب  22ة إىل غاي 0222جانفي  23 أستاذ مساعد صنف "ب" منذ -0  
0222ديسمرب  22ابتداء من "أ" أستاذ مساعد صنف  -1  
  0230مارس  22ابتداء من صنف "ب"  أستاذ حماضر -4
العسكرية  إدارة األزمات العسكرية( ابألكادمييةالسياسية، اجليوسرتاتيجيا، و  / أستاذ حماضر يف مقاييس اجلغرافيا2

هذا.غاية يومنا ملختلف األسلحة بشرشال إىل   
 .0232جانفي  01/ أستاذ حماضر صنف "أ" ابتداء من 2
 

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

 ية وإدارية أخرى:ممهام عل -4
العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري بتيزي العلوم السياسية، كلية احلقوق و  . عضو ابللجنة العلمية لقسم3

 . 0222 -29-02وزو، منذ: 
 . مدير مركز البناء اجلزائري للدراسات اإلسرتاتيجية.0
 . مدير ورئيس حترير جملة جيوبوليتيكا )جملة فصلية دولية تعىن ابلقضااي اإلقليمية والشؤون اجليوأمنية(.1
 . مدير جملة دفاعات )جملة فصلية دولية تعىن ابلقضااي اجليوعسكرية والشؤون األمنية(.4
 للدراسات السياسية واألمنية )جملة فصلية تعىن ابلقضااي السياسية والشؤون األمنية(.. مدير اجمللة العربية 2
 علي لونيسي.-20بكلية احلقوق والعلوم السياسية / جامعة البليدة  -سابقا  - . رئيس قسم العلوم السياسية2
 الفكرية والعلمية.. عضو ابجمللس اإلستشاري لشركة "غري حياتك" األردنية/ شركة غري رحبية للمشاريع 1
 . عضو ابهليئة اإلستشارية لدى املركز الوطين للبحوث والدراسات الشبابية بدمشق/ سوراي.2
عضو يف فرقة حبث معتمدة وزاراي )كملحق ابلبحث(" تطور ظاهرة اإلرهاب بعد أحداث احلادي عشر من .9

القانون الوطين" و  "العوملة  التابعة ملخربو  0230-30-13إىل غاية:  0232-23-23" من: 0223سبتمرب
 S00520090011. جبامعة مولود معمري بتيزي وزو، حتت رمز:

من  إشكالية السلم و معضلة األمن الدويل يف حقبةمعتمدة وزاراي )كمكلف ابلبحث( " . عضو يف فرقة حبث32
معمري بتيزي وزو، حتت القانون الوطين" جبامعة مولود والتابعة ملخرب "العوملة و  0232-0231القوى اجلديدة " 

 .S00520120025رمز: 
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(، كلية احلقوق والعلوم 8102 – 8102) العلوم السياسية يفالتكوين يف الدكتوراه شعبة مسؤول . 11

  .18البليدة  –جامعة لونيسي علي   -السياسية 
 لونيسي./ علي 18. عضو ابجمللس العلمي لكلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة البليدة 08
 -بقسم العلوم السياسية / كلية احلقوق والعلوم السياسية / جامعة علي لونيسي ابللجنة العلمية . عضو 01

 البليدة.
 ودول اجلوار/ بروكسل. –. عضو ابجمللس األكادميي األورويب 01
 . عضو بشبكة ابب املغاربة للدراسات اإلسرتاتيجية/ تونس.01
 أنقرة/ تركيا. –. عضو ومستشار أبكادميية العالقات الدولية 01
 . عضو مؤسس ملركز دراسات السالم جبامعة جلشيم إستمبول/ تركيا.01
 . عضو وحمكم يف العديد من اجملالت الوطنية والدولية احملكمة.02
"  والتحوالت اجليوسياسيةالدفاع الوطين اجلزائري "  حولمعتمد وزاراي  رئيس مشروع حبث تكويين جامعي. 02

 .G02L01UN090220180001 ، حتت رمز:0239-0200
 –خاص ابلدراسات اإلسرتاتيجية والعسكرية، لندن (، RUSI). عضو ابملعهد امللكي الربيطاين للخدمات 81

 إنكلرتا.
اجلزائري يف ظل النقاشات النظرية وإشكالية اختيار  . عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطين حول: "اإلقتصاد80

بكلية العلوم السياسية والعالقات الدولية/ جامعة  8102ديسمرب  02و 01النموذج التنموي"، املنظم يومي: 
 .11اجلزائر 

سية، . رئيس فرقة حبث يف خمرب: "التنمية واحلكم الراشد"، قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السيا88
 علي لونيسي. – 18جامعة البليدة 

 اجللفة. –جامعة زاين عاشور  . مساعد رئيس التحرير وعضو اهليئة اإلستشارية جمللة دراسات وأحباث،81
احلقوق والعلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة محة خلضر  . عضو اهليئة اإلستشارية جمللة81

 ابلوادي.
اجلزائرية للعلوم القانونية والسياسية، معهد العلوم القانونية واإلدارية، املركز  مجلةلاإلستشارية ل. عضو اهليئة 81

 اجلامعي بتيسمسيلت.
. عضو اهليئة اإلستشارية جمللة األطروحة، دورية علمية حمكمة، تصدر عن دار األطروحة للنشر العلمي، بغداد 81

 العراق. -
ر العلمي الدويل األول للعلوم السياسية والعالقات الدولية، املنظم من طرف . عضو اللجنة العلمية للمؤمت81

 تركيا. –، أبنطاليا 8102أكتوبر  82 – 81عربية ألحباث البيئة واملياه والصحراء، بتاريخ:  –املنظمة األورو 
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علوم (، بكلية احلقوق وال8101/8101) -( LMD. عضو جلنة التصحيح يف مسابقة الدكتوراه )نظام 82 
  قاصدي مرابح بورقلة.السياسية، جامعة 

(، بكلية احلقوق والعلوم 8102 – 8102) –( LMD. عضو اللجنة التحضريية ملسابقة الدكتوراه )نظام 82
 لونيسي علي. – 18السياسية، جامعة البليدة 

 – 8102) –( LMDختصص: عالقات دولية، مبسابقة الدكتوراه )نظام  –م األجوبة يي. رئيس جلنة تق11
 لونيسي علي. – 18(، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 8181

 –( LMD. رئيس جلنة إعداد أسئلة اإلمتحان، ختصص: عالقات دولية، ملسابقة الدكتوراه )نظام 10
 لونيسي علي. – 18(، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 8181 – 8102)

(، قسم العلوم السياسية،  8181 – 8102شعبة العلوم السياسية ) –وين يف الدكتوراه . عضو جلنة التك18
 لونيسي علي. – 18كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 

 .0. عضو هيئة حترير اجمللة اجلزائرية لألمن اإلنساين، خمرب األمن اإلنساين: الرهاانت واآلفاق، جامعة ابتنة 11
املركز العراقي األفريقي للدراسات اإلسرتاتيجية، . عضو يف اهليئة اإلستشارية جمللة الدراسات األفريقية العربية، 11

 بغداد/ العراق.
. عضو اللجنة العلمية املختصة مبجلة اإلصباح، مركز اإلصباح للتعليم والدراسات احلضارية واإلسرتاتيجية، 11

 نوفال أكيتان/ فرنسا. 
"الدبلوماسية ، املوسومة ب: 0232نوفمرب  31رئيس الندوة الوطنية املنظمة بقسم العلوم السياسية يوم . 11

جامعة لونيسي علي  –/ كلية احلقوق والعلوم السياسية اجلزائرية: بني املكاسب التارخيية ورهاانت الدولة احملورية"
 .20البليدة  –

ول حول: "التحوالت اجليوسياسية يف الوطن العريب وانعكاسااها . عضو ابللجنة العلمية للملتقى الوطين األ11
، بكلية احلقوق والعلوم السياسية/ جامعة 0232أفريل  02و 02على األمن املغاريب"، الذي مت انعقاده يومي: 

 تبسة. –العريب التبسي 

، جبامعة البليدة 0232ماي  02 -02 -04عضو ابللجنة التنظيمية للمؤمتر الدويل األول املنعقد أايم: . 12
 لونيسي علي، ابالشرتاك مع جامعة ماين )فرنسا(، واملوسوم ب: "العوملة والتحدايت". 20

، بكلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة 0234نوفمرب  31و 30منسق املؤمتر الدويل املنعقد يومي: . 19
 اإللتزامات السيادية والتحدايت اإلقليمية".قاصدي مرابح بورقلة، املوسوم: "سياسات الدفاع الوطين بني 

 
********************************* 
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  :المشاركات العلمية في المؤتمرات العلمية -5

       
  املشاركة يف عشرات امللتقيات الوطنية والدولية أمهها:    

 امللتقيات الدولية:

بكلية احلقوق )جامعة أيب بكر  0229نوفمرب  24و  21املشاركة يف أشغال امللتقى الدويل املنعقد يومي:  -1
التحدايت األمنية يف منطقة املغرب العريب يف ظل التحوالت الدولية الراهنة،  تلمسان(ن حول: –بلقايد

 ".السلم املسلح وآفاق البناء العسكري يف املنطقةمبداخلة حتت عنوان: "

 2212ر أكتوب 22-22قضااي الساعة املنعقد يومي: الثالث: القانون و  امللتقى الدويلاملشاركة يف  -2
بني  –أخالقيات املمارسة اإلعالمية : "يس مليانة(، حولماإلدارية )املركز اجلامعي خبمبعهد العلوم القانونية و 

الربية خبري ما جاء عن احلرية اإلعالمية من  إحكام"، مبداخلة حتت عنوان: " –واقع املهنة ضوابط القانون و 
 ".بويةالشمائل الن

بكلية احلقوق والعلوم السياسية  0231فيفري  02-01املشاركة يف أشغال امللتقى املغاريب املنعقد يومي:  -3
 ،"غاربية يف ضوء التطورات الراهنةالتهديدات األمنية للدول املورقلة(، حول: " –)جامعة قاصدي مرابح 

 ".سية لألمن املغاريباألبعاد اإلسرتاتيجية و اجليوسيامبداخلة حتت عنوان: "

بكلية احلقوق والعلوم السياسية  0231جوان  32-29املشاركة يف أشغال امللتقى الدويل املنعقد يومي:  -4
مبداخلة  ،"العوملةحوار احلضارات يف ظل  و اجملتمع املدين العريبالشلف(، حول: " –)جامعة حسيبة بن بوعلي 

اخلط مي للحوار بني املنطق الراتزيل و حوار احلضارات أم حوار اهلمجيات: العمق الصداحتت عنوان: "
 اهلنتغتوين".

، بكلية احلقوق 0231أكتوبر  04 -01املشاركة يف أشغال الندوة املغاربية الدولية الثانية املنعقدة يومي:  -5
مبداخلة احلكم الراشد يف املغرب العريب"، : "املواطنة و العلوم السياسية )جامعة قاصدي مرابح بورقلة(، حولو 

 الوعي ابحمللية".هتديدات إلغاء القيم اجلغراسية و مستقبل الوالءات القومية: يف "احلكم العاملي و  حتت عنوان:

جبامعة مؤتة  3/0234/ 02 – 04 – 01 – 00املشاركة يف أشغال املؤمتر الدويل املنعقد أايم:  -2
واقع األمن الوطين من مدخلي " ، مبداخلة حتت عنوان:"املواطنة واهلوية واألمن الوطين" )األردن(، حول:

 الدولة الفاشلة والدولة املنهارة".
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حدايت "سياسات الدفاع الوطين بني اإللتزامات السيادية والت املشاركة يف أشغال امللتقى الدويل حول: -2

، بكلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة قاصدي مرابح 0234نوفمرب  31و 30"، املنعقد يومي: اإلقليمية
فهم وبناء العظمة العسكرية من مدخلي امليتاسوسيولوجيا احلربية وفن حبوث " بورقلة، مبداخلة حتت عنوان:

 العمليات".

 - 3922أوت  02جبامعة  0232نوفمرب  02 – 04أايم: املشاركة يف أشغال املؤمتر الدويل املنعقد  -9
، مبداخلة "سياسات الدفاع واألمن يف مواجهة الظاهرة اإلرهابية اجلديدة يف املنطقة العربية" سكيكدة حول:

 عن هندسة املوت وبناءات الرعب يف املنطقة"." حتت عنوان:

مبعهد البحوث والدراسات األفريقية جبامعة  0232 لأفري 2: يوماملشاركة يف أشغال املؤمتر الدويل املنعقد  -12
الدور األمين " ، مبداخلة حتت عنوان:"التحدايت األمنية واإلقتصادية الراهنة يف أفريقيا" حول: القاهرة

 ".األمريكي يف منطقة القرن األفريقي

اإللتزامات السيادية والتحدايت "سياسات الدفاع الوطين بني  املشاركة يف أشغال امللتقى الدويل حول:  -11
، بكلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة 0231 جانفي 12و 09"، املنعقد يومي: الطبعة الثانية –اإلقليمية 

لعمليات  السالح احلاسم: نظرة املذهب العسكري اجلزائري" قاصدي مرابح بورقلة، مبداخلة حتت عنوان:
 ".ع واخلامسإدارة املعلومات يف حروب اجليل الراب

"تشكيل الوعي اإلجتماعي لدى الناخب الناخب  حول: املؤمتر العلمي الدويل الثالثاملشاركة يف أشغال  -12
والعلوم السياسية جبامعة  قانون، بكلية ال0231 ديسمرب 31و 32"، املنعقد يومي: العراقي بعد حترير نينوى

 ".املواطنة واألمن بعد حقبة التوحش يف العراقحتدايت  " ، مبداخلة حتت عنوان:دايىل ابلعراق

"بناء السلم واألمن يف الشرق املشاركة يف فعاليات املؤمتر العلمي الدويل الرابع للشرق األوسط حول:  -13
، مبداخلة -جامعة جليشيم إسطنبول  –بقسم العلوم السياسية  0232أفريل  31/32، املنعقد يومي األوسط"

 . التوجه األمين يف الشرق األوسط: املآزق، املخاطر والتوحش القادم" "مركز ثقلموسومة ب: 

 0239أفريل  9/33املنعقد يومي علمي الدويل اخلامس للشرق األوسط، املشاركة يف فعاليات املؤمتر ال -14
فهم مصفوفة التفكيك يف الشرق "، مبداخلة موسومة ب: -جامعة جليشيم إسطنبول  –بقسم العلوم السياسية 

 . "األوسط من مدخلي: إسرتاتيجية الصدمة ومقاربة الكوارث املرحبة
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املشاركة يف فعاليات ملتقى عمان الثقايف الرابع عشر حول: "الثورة العربية الكربى: ثورة أمة يف سبيل احلرية  -32

مبدينة  0232سبتمرب  01والنهضة، املنظم من طرف وزارة الثقافة يف اململكة األردنية اهلامشية. واملنعقد يوم: 
 ."العربية الكربى ابلقوى الدولية الفاعلةعالقة هندسة الثورة "العقبة، مبداخلة موسومة ب: 

 
 امللتقيات الوطنية:

، بكلية احلقوق و العلوم السياسية 0229أفريل  12و 09املشاركة يف أشغال امللتقى الوطين املنعقد يومي: -3
بني سياسات التحرير اإلقتصادي واإلنفتاح  دول مشال إفريقيا:)جامعة مولود معمري بتيزي وزو(، حول: "

 ".ن أجل مدارك اإلنفتاحات السياسيةضوابط شرعية للساعي م"، مبداخلة عنواهنا: "ياسيالس

، بكلية أصول الدين 0229ديسمرب  29و 22و 21املشاركة يف أشغال امللتقى الوطين املنعقد أايم:  -0
لة لدى هيبة الدو قسنطينة(، حول: " –احلضارة اإلسالمية )جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية والشريعة و 

ير على مجاعات التعز رفع أقالم التوبيخ و "، مبداخلة عنواهنا: "مستقبال املواطن اجلزائري ماضيا وحاضرا و 
 ".التفجريالتكفري و 

العلوم السياسية ، بكلية احلقوق و  0233ماي  02و 02املشاركة يف أشغال امللتقى الوطين املنعقد يومي:  -1
آاثرها الدولية: حالة اجلزائر(، ظاهرة اهلجرة غري الشرعية و الشلف(، حول: ) –)جامعة حسيبة بن بوعلي 

 : Immigration et Nouvelles Formes de Guerres Civilesمبداخلة عنواهنا: "

Géopolitique d’une menace asymétrique envers l’occident" 

العلوم ، بكلية العلوم اإلقتصادية و 0231مارس  22و 24غال امللتقى الوطين املنعقد يومي: املشاركة يف أش -4
مكافحة تبييض األموال يف املؤسسات املالية البليدة(، حول: " –علوم التسيري )جامعة سعد دحلب التجارية و 
جيوبوليتيكا اإلرهاب عاملي: يف سوق العنف ال"، مبداخلة حتت عنوان: "الواقع والتحدايت –اجلزائرية 

 ".بيالت اجلرمية العابرة للقوميات(اجتاهات حركة األموال اخلطرة )يف أرخو 

 السياسيةالعلوم و  احلقوق، بكلية 0231 ديسمرب33و 32املشاركة يف أشغال امللتقى الوطين املنعقد يومي:  -5
"، مبداخلة حتت عنوان: آفاقواقع و ن اإلنساين يف اجلزائر: األم(، حول: "تلمسان –أبوبكر بلقايد)جامعة 

امليتاسوسيولوجية للبعد اإلنساين يف العقيدة العسكرية عسكر: يف األسس البوليمولوجية و مقاربة الدولة امل"
 ".اجلزائرية



)الجزائر( 20البليدة  –جامعة لونيس ي علي قسم العلوم السياسية، السيرة الذاتية للدكتور بلهول نسيم ،   

 

 الدكتور 

بلهول نسيم   

 
آفاق "، جبامعة أدرار، حول: 0234أكتوبر  12و 09املشاركة يف أشغال امللتقى الوطين املنعقد يومي:  -2

نظم املعلومات اجلغرافية كبعد ماحي للتحكم "، مبداخلة حتت عنوان:  منطقة تيميمون"التنمية احمللية يف
 .واستغالل الفضاءات احمللية: مقاربة ميدانية سيادية يف اجلغرافيا اإلقليمية"

"يف عمق اإلصالحات السياسية املشاركة يف أشغال الندوة الوطنية املنظمة جبامعة مخيس مليانة حول:  -1
، مبداخلة حتت عنوان: 0232فرباير  22، يوم: ية حول املشروع التمهيدي لتعديل الدستور اجلزائري"والقانون

 .  "اإلصالح األمين ودسرتة األطر السيادية لألمن القومي اجلزائري ضمن مشروع تعديل الدستور اجلزائري"

الشاملة "رائسة اجلمهورية"، حتت  تنشيط حماضرة ومائدة مستديرة ابملعهد الوطين للدراسات اإلسرتاتيجية -2
 م.0232ماي  9، "التحوالت اجليوسياسية يف منطقة الشرق األوسط: ما أتثريها على اجلزائر؟"عنوان: 

الطبعة األوىل  –على هامش الدرس ذو املستوى العايل املوجه إلطارات األمة  تنشيط ورشة "األمن اإلقليمي" -9
 م0232أوت  00/01/04ابملدرسة العليا للحربية، أايم:  طين"املوسومة ب: "األمن والدفاع الو  –

تنشيط ورشة "إسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة" على هامش الدرس ذو املستوى العايل املوجه  -32
املوسومة ب: "حتدايت التنمية الوطنية" ابملدرسة العليا للحربية، أايم:  –الطبعة الثانية  –إلطارات األمة 

 .م0231ماي  32/32/31

، "السياسة اخلارجية اجلزائرية يف ظل بيئة إقليمية متغرية"املشاركة يف فعاليات اليوم الدراسي حول:  -30
"فهم ، مبداخلة موسومة ب: - 20جامعة البليدة  –بقسم العلوم السياسية  0231ديسمرب  22املنعقد يوم 

 . اجلزائرية من مدخلي التفاعالت احلرجة واخليار الصامت"املقارابت غري املعلنة للسياسة اخلارجية 

"املناطق احلدودية للجزائر: واقع التنمية ومتطلبات املشاركة يف فعاليات امللتقى الوطين األول حول:  -31
، مبداخلة – 21قسنطينة  –جبامعة صاحل بوبنيدر  0232أفريل  02و 04، املنعقد يومي األمن القومي"
م دايليكتيكا احلدود القومية والتحصينات الدفاعية من مدخلي: املوقعة األمنية واجلغرافيا "فهموسومة ب: 

 . الذكية"

"اإلقتصاد اجلزائري يف ظل النقاشات النظرية وإشكالية إختيار املشاركة يف فعاليات امللتقى الوطين حول:  -34
جامعة  –لوم السياسية والعالقات الدولية بكلية الع 0232ديسمرب  32و 31، املنعقد يومي النموذج التنموي"

"صدمة التنمية يف اجلزائر: بني اسرتاتيجية الكوارث املرحبة ودورة الفساد ، مبداخلة موسومة ب: – 21اجلزائر 
 . اهلرياركي"
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الدولة الدبلوماسية اجلزائرية: بني املكاسب التارخيية ورهاانت "املشاركة يف فعاليات الندوة الوطنية حول:  -32

، مبداخلة – 20جامعة البليدة  – العلوم السياسيةاحلقوق و  بكلية 0232نوفمرب  31 يوم ، املنعقدة"احملورية
 . "الدولة احملورية: عمق دبلوماسي وأزمة اخليارات اجليوسياسية"موسومة ب: 

سياسي اجلزائري على نظرة وحلول دستورية ألزمة النظام ال"املشاركة يف فعاليات الندوة الوطنية حول:  -32
، – 20جامعة البليدة  – العلوم السياسيةاحلقوق و  بكلية 0239 ماي 12 يوم ، املنعقدة"ضوء احلراك الشعيب

 . "احلرس القدمي للنظام السياسي اجلزائري على ضوء احلراك الشعيب"مبداخلة موسومة ب: 

 
 :منشورةمقاالت كتب و . 2

 . الكتب املنشورة:1.2

 العربية: . ابللغة1.1.2

 .0222، اجلزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعأجبدايت الثقافة احلربية،  -3
 .0233دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،األصول الشرعية للعلوم اإلجتماعية،  -0

 .0234لبنان،  -ة انشرون، بريوت يثقافال، دار الروافد اسرتاتيجيعن  اجليو -1

 .0234دار أمواج للنشر والتوزيع، األردن، ، إدارة اخلطر اإلرهايب بعيون القوات اخلاصة -4

.0234لبنان،  -ة انشرون، بريوت يثقافال، دار الروافد عمق الصهيوين للقوة اإليرانية: سراب القوةال -2  

لبنان،  -، بريوت ة انشرونيثقافال، دار الروافد حرب العصاابت اجلديدة: من النظرية إىل التكتيك -2
0231. 

ة انشرون، يثقافالدار الروافد .. مقاربة منهجية لفهم منطق احلرب يف العالقات الدولية، البوليمولوجيا -1
 . 0234لبنان،  -بريوت 

، دار الروافد العقيدة القتالية السلفية اجلهادية: من اجلهاد السلفي اإلقليمي إىل األممية السلفية اجلهادية -2
 .0231لبنان، -ة انشرون، بريوتيثقافال
 .0231، األردن، أمواج للنشر والتوزيع، دار الوحل الروسي يف القوقاز -9
 .0234دار أمواج للنشر والتوزيع، األردن،  القاعدة والسلفية..، -32
وليد تقدمي: األستاذ الدكتور ، فهم األمن القومي اجلزائري من مدخلي األمن الوطين والدفاع الوطين -33

 .0232، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، عبد احلي
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 -، دار الروافد الثقافية انشرون، بريوت احلكم العاملي والعالقات الدولية: النورانيون واحلقيقة الدولية -30

 .0232لبنان، 
الضلع، دار احلامد للنشر  د مجال ، تقدمي: أ.حوارات اإلقليمية والعاملية يف منطقة الساحل والصحراء -31

 .0232والتوزيع، األردن، 
لبنان،  –، دار الروافد الثقافية انشرون، بريوت يف التوظيف اإلستخبارايت للجماعات اإلسالمية املسلحة -34

0232 
 .0231لبنان،  –، دار الروافد الثقافية انشرون، بريوت إدارة األزمات احلدودية -32
 .0231األردن،  –، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان إدارة األمن احلدودي -32
 .0231األردن،  –عمان ، للنشر راية، دار الاملدخل إىل العلوم العسكرية -31

دار احلامد للنشر والتوزيع، العقيدة العسكرية اجلزائرية: القيادة واإلسرتاتيجية يف قرن يتسم ابخلطورة،  -32
 .0232األردن،  –عمان 
 –، سلسلة دراسات أكادميية حمكمة، كتاب دوري جمللة دراسات وأحباث الدراسات العسكريةمنهجية  -39

 .0239، جوان 24جملة علمية دولية مصنفة ومفهرسة، الكتاب رقم 
، ، كتاب مجاعي، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردنالدراسات األمنية النقدية: املقارابت واملفاهيم -02

0239. 
 .0239، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، ا القارة األفريقيةجيوبوليتيك -03
، حترير: د. طامشة بومدين، عن دار الوفاء القانونية، "املشكالت السياسية يف القارة األفريقية" -00

 م. 0234اإلسكندرية، 
، حترير: أ. د. بوحنية قوي، "سياسات الدفاع الوطين: بني االلتزامات السيادية والتحدايت اإلقليمية" -01

 م. 0232عن دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، عمان، 
، حترير: أ. د. بوحنية قوي، عن دار ( واألسئلة احلرجة؟"2214"اإلنتخاابت الرائسية اجلزائرية )أفريل  -04

 م. 0232ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، عمان، 
، عن مركز املسبار للدراسات والبحوث، اإلمارات العربية العريب""الفرص والتحدايت يف دول اخلليج  -02

 م. 0232املتحدة، أفريل 
 م. 0231، نور للنشر، أملانيا، "احلراك الشعيب يف العامل العريب: كيف وإىل أين؟" -02
، عن مركز املسبار للدراسات والبحوث، ": التحدايت واإلمكاانت"عودة املقاتلني من بؤر التوتر -01

 م.0231اإلمارات العربية املتحدة، 
 م.0232، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، "إدارة املعضلة األمنية: رؤى إصالحية واسرتاتيجية" -02
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 :ابللغة اإلجنليزية. 2.1.2

09 – Samurai : The religion of War, Amwaj Edition, Amman, 2015. 

12 – The Mercenaries and Private Security Companies, Amwaj Edition, 

Amman, 2015. 

13 – NATO and Afghanistan Dilemma, Amwaj Edition, Amman, 2015. 

10 – Braveous Lines: War, Blood and World Military Affairs, Amwaj Edition, 

Amman, 2015. 

11- World Politics: Behind World And Meta – Science, Amwaj Edition, 

Amman, 2018. 

 :املنشورة املقاالت. 2.2

ة العلوم القانونية واإلدارية جمل "السلم املسلح يف دول املغرب العريب وآفاق البناء العسكري يف املنطقة" -3
 . 0229 -29 عددالسياسية، كلية احلقوق و العلوم السياسية )جامعة أبوبكر بلقايد(، تلمسان، و 

كلية أصول   جملة املعيار جملة صادرة عن "مستقبالجلزائري ماضيا وحاضرا و لدى املواطن ا"هيبة الدولة  -0
 .2212أفريل  /03 احلضارة اإلسالمية، قسنطينة عددالدين والشريعة و 

القانون، جملة اتيجية جديدة؟"، دفاتر السياسة و "املبادرة العسكرية األمريكية يف أفريقيا: مقاربة إسرت  -1
 .2213(/ جوان 29تصدر عن جامعة قاصدي مرابح/ ورقلة، العدد التاسع ) جامعية حمكمة

"رائسيات توازن الردع يف النظام السياسي اجلزائري: حبثا عن التوازن بني السياسة والعسكر"، جملة  -4
 .2214مصر، عدد ماي  –الدميقراطية، مؤسسة األهرام، القاهرة 

، "فهم املذهب العسكري اجلزائري لثنائية: بيئة الضبط العمليايت والدين يف عمليات مكافحة اإلرهاب" -5
الرابع، العدد جملة العلوم القانونية والسياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة داييل/ العراق، اجمللد 

 .5102األول، جوان 

نظم املعلومات اجلغرافية ودوره يف جمال التحكم واستغالل الفضاءات احمللية: مقاربة ميدانية سيادية يف " -6
 سوراي. -، دمشق 5102، جملة مركز نقد وتنوير للدراسات اإلنسانية، عدد أوت "اجلغرافيا اإلقليمية

"التوترات الكامنة: واقع التوازن العسكري يف املنطقة املغاربية"، جملة آفاق سياسية، عدد أكتوبر  -7
 م، املركز العريب للدراسات والبحوث، جامعة القاهرة. 5102

http://www.lawjur.uodiyala.edu.iq/uploads/V.4-Issue1/3.pdf
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جملة "اإلنبعاث األوراسي اجلديد قراءة يف العقيدة اجلغراسياسية الروسية اجلديدة"، مقال حتت عنوان:  -8

 .0232، سبتمرب 02جللفة، السنة السابعة، العدد اب زاين عاشور ، تصدرها جامعةاثدراسات وأحب
"فهم املذهب العسكري اجلزائري لثنائية: بيئة الضبط العمليايت والدين يف عمليات مقال حتت عنوان:  -9

جامعة دايىل  – جملة العلوم القانونية والسياسية، تصدرها كلية القانون والعلوم السياسيةمكافحة اإلرهاب"، 
 .2215 )العراق(، اجمللد الرابع، العدد األول،

جملة آفاق سياسية، يصدرها املركز "واقع التوازن العسكري يف املنطقة املغاربية"، مقال حتت عنوان:  -12
 .0232، أكتوبر 00العريب للبحوث والدراسات )جامعة القاهرة(، العدد 

جملة جيوبوليتيكا، يصدرها خمرب إشكالية احلكم الثوري العاملي"،  "عن جيوبوليتيكامقال حتت عنوان:  -11
 .0232التحول السياسي واالقتصادي واالجتماعي جبامعة قاصدي مرابح بورقلة، العدد الثالث، أيلول 

جملة "األمن القومي العريب: بني اآلليات السيادية القطرية واجلهود اجلماعية"، مقال حتت عنوان:  -12
صدرها خمرب إشكالية التحول السياسي واالقتصادي واالجتماعي جبامعة قاصدي مرابح بورقلة، العدد دفاعات، ي

 .0232الثاين، حزيران 

جملة جيوبوليتيكا، يصدرها خمرب إشكالية "الصوملة: صناعة الفشل يف أفريقيا"، مقال حتت عنوان:  -13
 .0232ح بورقلة، العدد الثاين، حزيران التحول السياسي واالقتصادي واالجتماعي جبامعة قاصدي مراب

جملة دفاعات، يصدرها خمرب إشكالية "حماربة اإلرهاب طبقا لقانون احلرب األمريكي"، مقال حتت عنوان:  -14
 .0232التحول السياسي واالقتصادي واالجتماعي جبامعة قاصدي مرابح بورقلة، العدد األول، آذار 

جملة دفاعات، يصدرها خمرب .. بني أبس األمريكيني وأيسهم"، "حرب األفكارمقال حتت عنوان:  -15
 .0232إشكالية التحول السياسي واالقتصادي واالجتماعي جبامعة قاصدي مرابح بورقلة، العدد األول، آذار 

للبعد اإلنساين  مقاربة الدولة املعسكر: يف األسس البوليمولوجية وامليتاسوسيولوجية"مقال حتت عنوان:  -12
، العلوم القانونية واإلدارية والسياسيةجملة "، يف العقيدة العسكرية اجلزائرية )مدخل نقدي علمي عمليايت

 .0232، 02، العدد تلمسان -أبوبكر بلقايد جبامعة  كلية احلقوق والعلوم السياسيةصدرها  ت

، يصدرها خمرب لة اجلزائرية للسياسات العامةاجمل"، الدفاع الوطين وجمتمع املعلومات"مقال حتت عنوان:  -12
 .0232 جوان، سابع، العدد ال21اجلزائر جبامعة  دراسات وحتليل السياسات العامة يف اجلزائر
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 06 - «DAESH AND RELIGION:VALUES AND WORDS AS WEAPONS», 

THE ARABIC  JOURNAL OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES, 

ISSUE 23, JUNE 2016. 

"البوليمولوجيا واألساس العسكري خلصوصية املعرفة يف العالقات الدولية يف إطار  مقال حتت عنوان: -01
"، جملة املعيار يف احلقوق والعلوم السياسية واإلقتصادية، يصدرها املركز اجلامعي الثورة يف شؤون التنظري امليداين

 .8101، جوان 01أمحد بن حيي الونشريسي بتيسمسيلت، العدد 

مركز ثقل التوجيه العسكري اجلزائري ومراقبة احلدود من مدخلي: نظم املعلومات اجلغرافية وحبوث " -01
القانون، جملة جامعية حمكمة تصدر عن جامعة قاصدي مرابح/ ورقلة، العدد العمليات"، دفاتر السياسة و 

 .2212 انفي(/ ج12التاسع )

فصلية دولية ، جملة جملة دفاعات"، التخندق املاسوين للتمرد العريبية العثمنة: يف ا" ثورة العرب وهن -22
، العدد األردن -دار أمواج للنشر والتوزيع تصدر عن حمكمة تعىن ابلقضااي اجليوعسكرية والشؤون األمنية 

 .2218 جويلية(/ 22) لسابعا

التحوالت اجليوسياسية يف منطقة الشرق األوسط: ما أتثريها على اجلزائر؟"، جملة جيوبوليتيكا، جملة " -21
فصلية دولية حمكمة تعىن ابلقضااي اإلقليمية والشؤون اجليوأمنية تصدر عن خمرب إشكالية التحول السياسي 

 .2218(/ جويلية 22لسابع )اجلزائر، العدد ا -واإلقتصادي واإلجتماعي جبامعة قاصدي مرابح بورقلة 

"اإلعالم والدين يف السياسة اخلارجية األمريكية"، جملة اتريخ العلوم، جملة علمية عاملية حمكمة تصدر  -23
(/ 28عن جامعة اجللفة متخصصة يف اتريخ العلوم والدراسات واألحباث اإلبستمولوجية، العدد الثامن )

 .2218سبتمرب 

العاملية األساسية الكربى لتطوير األسلحة وأتثريها على املستقبل اإلسرتاتيجي للحرب"،  "اإلجتاهات -24
املركز العراقي األفريقي للدراسات ، جملة فصلية دولية حمكمة تصدر عن الدراسات العربية األفريقيةجملة 

 .2218 أكتوبر(/ 23) ثالث، العدد اللعراقا - اإلسرتاتيجية

: الطريق حنو اجلمهورية الثانية"، جملة الدميقراطية، فصلية متخصصة حممة تعىن "إحتجاجات اجلزائر -25
 .2219(/ أفريل 24مصر، العدد ) –تصدر عن مؤسسة األهرام ابلقضااي املعاصرة للدميقراطية، 

"احلرب على اإلرهاب يف منطقيت الشرق والغرب األفريقي وأثرها على األمن اإلقليمي"، اجمللة  -22
، جانفي 21، العدد 5اجمللد ، 1اجلزائرية لألمن اإلنساين، تصدر عن خمرب األمن اإلنساين، جامعة ابتنة 

2222. 
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راسات يف العلوم اإلنسانية )اجمللة العربية لألحباث والد "املنهجية يف الدراسات العسكرية" -22

اجلزائر،  –، دورية علمية دولية حمكمة ربع سنوية، تصدر جبامعة اجللفة ، جملة دراسات واحباثواإلجتماعية(
 (، السنة احلادية عشر.32)عدد خاص  2219جوان 3، عدد 11جملد 

جملة أكادميية فصلية حمكمة  ،"الفكر اإلسرتاتيجي واألمين يف اجلزائر: الواقع واملأمول"، جملة اإلصباح -28
خمتصة يف العلوم اإلنسانية والفكر والسياسة واجملتمع، تصدر عن مركز اإلصباح للدراسات احلضارية 

 .2219أبريل  22والسياسية واإلسرتاتيجية، فرنسا، العدد 

دولية علمية ، فصلية "األمن القومي اجلزائري: حتوالت املفهوم يف حاليت احلرب والسلم، جملة دفاعات -29
حمكمة تعىن ابلقضااي اجليوعسكرية والشؤون األمنية، تصدر عن خمرب إشكالية التحول السياسي واإلقتصادي 

مارس  –واإلجتماعي جبامعة قاصدي مرابح بورقلة ودار أمواج للنشر والتوزيع ابألردن، العدد اخلامس 
 م.2212

تعىن ابلقضااي  فصلية دولية علمية حمكمة وبوليتيكا،"القاعدة وموارد الطاقة واإلمربايلية"، جملة جي -32
خمرب إشكالية التحول السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي جبامعة  تصدر عن اإلقليمية والشؤون اجليوأمنية،

 م. 2212 مارس – امس، العدد اخلقاصدي مرابح بورقلة ودار أمواج للنشر والتوزيع ابألردن

العربية: اإلشكاالت واخللفيات"، اجمللة العربية للدراسات السياسية  "معضلة الطائفية يف املنطقة -31
اجمللة العربية للدراسات السياسية واألمنية، فصلية دولية حمكمة تعىن ابلقضااي السياسية والشئون  واألمنية،

(/ 25)لونيسي علي ودار البيان للنشر والتوزيع بليبيا، اخلامس  – 22األمنية، تصدر عن جامعة البليدة 
 .2219سبتمرب 

"العقيدة القومية اجلزائرية والتهديدات املستقبلية: التحوالت واإلسرتاتيجيات"، جملة الدراسات  -32
فصلية دولية علمية حمكمة تصدر عن: املركز العراقي األفريقي للدراسات اإلسرتاتيجية، األفريقية والعربية، 

 م. 2219يونيو  –العدد السادس  –بغداد/ العراق، اجمللد الثاين 

للدراسات  حتوالت األمن العاملي يف حقبة من الطفرة يف الشؤون العوإتصالية، جملة الرائد املغاريب -33
 .2215/ مارس 22دورية علمية حمكمة تصدر عن مركز الرائد ابجلزائر، العدد رقم ، السياسية والبحوث

واجمللة العربية للدراسات السياسية واألمنية  اعات" و"جيوبوليتيكا"إىل جانب العديد من املقاالت يف جملة "دف
 .وجمالت علمية دولية حمكمة أخرى
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 مقاالت يف صحف ومواقع إلكرتونية:. 3.2

 مشاركات و مقاالت عديدة يف صحف وطنية و دولية )الشعب، احلوار، الفجر و إيالف اللندنية...(، منها:

 22دة احلوار، ليوم: "، جرياإلسالمي يف األمريكيتني قبل كريستوف كولومبالوجود مقال حتت عنوان: " -3
 . 22، ص.، 0222ديسمرب 

 . 30، ص.،0222نوفمرب  22دة احلوار، ليوم: "، جريأوابما والعربمقال حتت عنوان: " -0
نفي جا 32يدة احلوار، ليوم: "، جر اليهود وثقافة اإلرهاب يف الكتاب املقدسمقال حتت عنوان: " -1

 . 34، ص.، 0229
ص.،  -، ص0222أكتوبر  32دة احلوار، ليوم: "، جريبناء إسرتاتيجية جديدة للناتوعنوان: " مقال حتت -4
30 – 31 . 
 .0222سبتمرب  32"، جريدة احلوار، ليوم: العراق وآل يهوهمقال حتت عنوان: " -2
 31وار، ليوم: "، جريدة احلالليرباليةصادي: هناية األسطورة مأزق العمالق اإلقتمقال حتت عنوان: " -2

 .32، ص.، 0222نوفمرب 
 
 :بيداغوجية مطبوعات -2
 
مطبوعة معتمدة موجهة إىل طلبة السنة الثانية ماسرت، "حماضرات يف الدراسات اإلسرتاتيجية واألمنية"،  -1

 م.0231اجلزائر،  – 20ختصص: عالقات دولية وتعاون، قسم العلوم السياسية جبامعة البليدة 
مطبوعة معتمدة موجهة إىل طلبة السنة الثانية ماسرت، ختصص: عالقات "حماضرات يف اجليوسرتاتيجيا"،  -2

 م.0232اجلزائر،  – 20دولية وتعاون، قسم العلوم السياسية جبامعة البليدة 
 

********************** 
 
 :اإلشراف -8
 ومناقشة العديد من املذكرات والرسائل العلمية اجلامعية، من بينها: أتطريلقد مت    

 :الليسانس -8-1

، مذكرة لنيل شهادة الليسانس يف العلوم القوة يف العالقات الدولية من منظور إسالميالطالبة: غنام فايزة،  -3
 . 0232 – 0229السياسية، فرع: عالقات دولية، للسنة اجلامعية: 
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إسرتاتيجية الدفاع الوطين اجلزائري يف إطار املتغريات بوسكران كمال،  –الطالبني: حدادي جالل  -0

مذكرة لنيل شهادة الليسانس يف العلوم ،  2221سبتمرب  11العسكرية و األمنية املتوسطية بعد أحداث 
 . 0232 – 0229السياسية، فرع: عالقات دولية، للسنة اجلامعية: 

، مذكرة لنيل شهادة قضية الصحراء الغربية و التوازن اإلسرتاتيجي اجلزائري املغريبالل كهينة، الطالبة: ق -1
 . 0232 – 0229الليسانس يف العلوم السياسية، فرع: عالقات دولية، للسنة اجلامعية: 

ة بعد اسرتاتيجية التدخل يف املنطقة العربياإلرهاب الدويل و مصواف زينة،  –الطالبتني: هيين حنان  -4
، مذكرة لنيل شهادة -دراسة حالة منطقة شبه اجلزيرة العربية  – 2221أحداث احلادي عشر من سبتمرب 

 . 0233 – 0232الليسانس يف العلوم السياسية، فرع: عالقات دولية، للسنة اجلامعية: 

، ة األمريكيةأثرها على السياسة اخلارجيالقوة اخلفية و  محيدشي سيهام، –الطالبتني: شكالط ويسام  -2
 . 0230 – 0233مذكرة لنيل شهادة الليسانس يف العلوم السياسية، فرع: عالقات دولية، للسنة اجلامعية: 

، مذكرة لنيل الثورة يف الشؤون العسكرية و مستقبل القوة األمريكية يف عامل األزمات الطالبة: دمحون ليلية، -2
 . 0230 – 0233ات دولية، للسنة اجلامعية: شهادة الليسانس يف العلوم السياسية، فرع: عالق

، مذكرة لنيل شهادة الليسانس يف قوة إيران و العمق الصهيوين للدولة املستباحةالطالبة: ليلة بوزقان،  -1
 .0231 – 0230العلوم السياسية، فرع: عالقات دولية، للسنة اجلامعية: 

، مذكرة لنيل شهادة يف حل النزاعات الدوليةدور الدبلوماسية ، هامشي مهدي، قماش يونس: نيالطالب -2
 .0232 – 0234الليسانس يف العلوم السياسية، فرع: عالقات دولية، للسنة اجلامعية: 

 
 :املاسرت -8-2

، مذكرة لنيل شهادة حروب اجليل الرابع والتحوالت اجليوسياسية يف املنطقة العربية، بوسعيد تركيةالطالبة:  -3
 .0231 – 0232يف العلوم السياسية، فرع: عالقات دولية، للسنة اجلامعية:  اسرتامل

التهديدات األمنية الالمتاثلية وتداعياهتا على األمن القومي  بن شوك نبيلة، ،جوادي نبيلة: تنيالطالب -0
 – 0232: يف العلوم السياسية، فرع: عالقات دولية، للسنة اجلامعية اسرت، مذكرة لنيل شهادة املاجلزائري
0231. 
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، مذكرة لنيل شهادة التأهيل اإلستخبارايت للتنظيمات اإلرهابية يف الشرق األوسط، ديلمي مهديةالطالبة:  -1

 .0232 – 0232، للسنة اجلامعية: وتعاون يف العلوم السياسية، فرع: عالقات دولية املاسرت

، مذكرة املوارد البشرية )دراسة حالة البليدة(اإلصالح اإلداري وأثره على أداء ، بلمهدي سهيلةالطالبة:  -4
 .0232 – 0232، للسنة اجلامعية: تسيري موارد بشريةيف العلوم السياسية، فرع:  املاسرتلنيل شهادة 

أتثري العملية اإلتصالية على أداء العاملني )دراسة حالة: املطحنة ، مزاري عبد الصمد جازيةالطالبة:  -2
تسيري موارد يف العلوم السياسية، فرع:  املاسرت، مذكرة لنيل شهادة (SIMة مؤسسة الصناعية ملتيجة مبوزاي

 .0232 – 0232، للسنة اجلامعية: بشرية

يف العلوم السياسية،  املاسرت، مذكرة لنيل شهادة أتثري السلوك التنظيمي على األداء، حجاج إميانالطالبة:  -2
 .0232 – 0234، للسنة اجلامعية: تسيري موارد بشريةفرع: 

املدية  –أثر ختطيط املوارد البشرية على أداء العاملني )دراسة حالة مؤسسة سونلغاز ، عياد مسيةالطالبة:  -1
، للسنة اجلامعية: تسيري موارد بشريةيف العلوم السياسية، فرع:  املاسرت، مذكرة لنيل شهادة (2214 – 2212 –

0234 – 0232. 

مديرية التوزيع للكهرابء دور اإلتصال يف إدارة األزمات )دراسة حالة ، خويل خدجية عائشةالطالبة:  -2
، للسنة اجلامعية: تسيري موارد بشريةيف العلوم السياسية، فرع:  املاسرت، مذكرة لنيل شهادة (والغاز ابملدية كنموذج

0234 – 0232. 

يف العلوم السياسية،  املاسرتمذكرة لنيل شهادة  الثقافة التنظيمية وأتثريها على األداء،، عزوز فوزيةالطالبة:  -9
 .0232 – 0234، للسنة اجلامعية: تسيري موارد بشريةفرع: 

أثر القيادة اإلدارية على أداء العاملني )دراسة حالة املؤسسة العمومية ، بن سليماين فتيحةالطالبة:  -32
، للسنة اجلامعية: تسيري موارد بشريةالسياسية، فرع: يف العلوم  املاسرت، مذكرة لنيل شهادة اإلستشفائية ابلقليعة(

0234 – 0232. 

دور احلوافز املعنوية يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني )القرية السياحية ، مروش عبد السالم: الطالب -33
 – 0234، للسنة اجلامعية: تسيري موارد بشريةيف العلوم السياسية، فرع:  املاسرت، مذكرة لنيل شهادة منوذجا(
0232. 

، دور التدريب يف رفع أداء العاملني )دراسة ميدانية ملؤسسة سونلغاز بوالية املدية(، رميد اندية: الطالبة -30
 .0232 – 0234، للسنة اجلامعية: تسيري موارد بشريةيف العلوم السياسية، فرع:  املاسرتمذكرة لنيل شهادة 



)الجزائر( 20البليدة  –جامعة لونيس ي علي قسم العلوم السياسية، السيرة الذاتية للدكتور بلهول نسيم ،   

 

 الدكتور 

بلهول نسيم   

 
أمهية إدارة الوقت يف بناء القدرة التنافسية للمؤسسة اجلزائرية )دراسة حالة ، بوعبديل أمال: الطالبة -31

، للسنة اجلامعية: تسيري موارد بشريةيف العلوم السياسية، فرع:  املاسرت، مذكرة لنيل شهادة مؤسسة نفطال تيارت(
0234 – 0232. 

األمريكي أبفريقيا من مدخلي: األمن  اإلهتمام اإلسرتاتيجي، ةحبن مواز اندية، كشكار فتي: الطالبتني -34
، للسنة اجلامعية: عالقات دولية وقانون دويليف العلوم السياسية، فرع:  املاسرت، مذكرة لنيل شهادة والتنمية
0232 – 0239. 

، مذكرة لنيل الرتكي يف سوراي –التنافس والتعاون الروسي ، حوابن زينب، بن تركي أنفال: الطالبتني -32
 .0239 – 0232، للسنة اجلامعية: عالقات دولية وقانون دويليف العلوم السياسية، فرع:  املاسرتشهادة 

عنميش جناة، ملياين وافية، أثر التكنولوجيا على حتوالت احلرب يف القرن الواحد والعشرين: املفاهيم  -32
ولية وقانون دويل، للسنة اجلامعية: واإلجتاهات، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم السياسية، فرع: عالقات د

0232 – 0239. 

 :شهادة الدراسات املتخصصة -8-3

ملا بعد التدرج ، مذكرة لنيل حركات اهلجرة يف اجلنوب الشرقي اجلزائري، الرائد عدة عبو مصطفى: الطالب -3
اجلزائرية الدميقراطية معهد الدراسات العليا يف األمن الوطين، رائسة اجلمهورية ، املتخصص يف األمن الوطين

 .0232 – 0231، للسنة اجلامعية: الشعبية

ملا بعد التدرج املتخصص يف ، مذكرة لنيل أفريكوم: التحدايت والرهاانت، النقيب غريلي حسني: الطالب -0
لسنة ، لمعهد الدراسات العليا يف األمن الوطين، رائسة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، األمن الوطين

 .0232 – 0231اجلامعية: 

، مذكرة األقليات اإلثنية واإلستقرار يف منطقة الساحل )دراسة حالة(، النقيب سيد أمحد بوسدرة: الطالب -1
معهد الدراسات العليا يف األمن الوطين، رائسة اجلمهورية اجلزائرية ، ملا بعد التدرج املتخصص يف األمن الوطينلنيل 

 .0232 – 0231للسنة اجلامعية:  ،الدميقراطية الشعبية

 :والرسائل مناقشة املذكرات -9

 مذكرات املاجستري: -9-1
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 الدكتور 

بلهول نسيم   

 
البعد األمين يف السياسة اخلارجية اجلزائرية جتاه دول الساحل األفريقي يف ظل التهديدات محزة بن توايت،" -3

جامعة مولود معمري بتيزي -كلية احلقوق و العلوم السياسية   -") رسالة ماجستري مدرسة الدكتوراهاألمنية اجلديدة
 .0231 – 0230السنة اجلامعية:  -وزو( 

 مذكرات املاسرت: -2 -ب

دور نظم معلومات املوارد البشرية يف فعالية عملية اختاذ القرارات )دراسة حالة  أومعمر وفاء،: الطالبة -3
يف العلوم السياسية، فرع:  املاسرت، مذكرة لنيل شهادة (CPAاملديرية اجلهوية للقرض الشعيب اجلزائري للبليدة 

 .0232 – 0234، للسنة اجلامعية: تسيري موارد بشرية

 -البليدة  –ودوره يف إدارة املوارد البشرية مبديرية احلماية املدنية بوالية التحفيز  يوسف سيفي،: الطالب -0
يف العلوم السياسية،  املاسرت، مذكرة لنيل شهادة (2214/2215)دراسة حالة أعوان احلماية املدنية ما بني 

 .0232 – 0234، للسنة اجلامعية: تسيري موارد بشريةفرع: 

سياسة التوظيف وأثرها على حتسني األداء يف املؤسسة العمومية )دراسة حالة  معوج هاجر ملياء،: الطالبة -1
، تسيري موارد بشريةيف العلوم السياسية، فرع:  املاسرت، مذكرة لنيل شهادة (-اجلزائر –مؤسسة سوانطراك حبيدرة 

 .0232 – 0234للسنة اجلامعية: 

دور إدارة الكفاءات يف رفع أداء املورد البشري مبؤسسات التعليم العايل )دراسة  برشوش فتحية،: الطالبة -4
يف العلوم  املاسرت، مذكرة لنيل شهادة (-جامعة لونيسي علي –حالة كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 

 .0232 – 0234، للسنة اجلامعية: تسيري موارد بشريةالسياسية، فرع: 
 

 مذكرات الليسانس: -3-ب
دراسة مسار  –الدور األمريكي يف عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية الطالب: فريد بن بلعيد،  -3

 – 0222، مذكرة لنيل شهادة الليسانس يف العلوم السياسية، فرع: عالقات دولية، للسنة اجلامعية: أانبوليس
0229. 

مذكرة لنيل شهادة  ،األهنار يف الشرق األوسطالنزاع حول خليدة محانة،  –الطالبتني: تينهنان سعدي  -0
 . 0229 – 0222الليسانس يف العلوم السياسية، فرع: عالقات دولية، للسنة اجلامعية: 
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 الدكتور 

بلهول نسيم   

 
أتثري نظام الثنائية القطبية يف صناعة املنظومات العسكرية لدول العامل الثالث الطالبة: مسعودي مسية،  -1

، مذكرة لنيل شهادة الليسانس يف العلوم السياسية، فرع: عالقات ية()دراسة حالة املؤسسة العسكرية اجلزائر 
 .0232 – 0229دولية، للسنة اجلامعية: 

، مذكرة لنيل شهادة الليسانس يف العلوم 2212 – 2224التمرد احلوثي يف اليمن  الطالب: دمحم بوخنيفر، -4
 .0232 – 0229السياسية، فرع: عالقات دولية، للسنة اجلامعية: 

، مذكرة لنيل شهادة الليسانس يف -الدوافع و التطورات –احلرب يف أفغانستان  الطالبة: أمريو وردية، -2
 .0233 – 0232العلوم السياسية، فرع: عالقات دولية، للسنة اجلامعية: 

التعذيب: البعد الالأخالقي يف احلرب ضد اإلرهاب، دراسة حالة: التعذيب يف الطالبة: مساعيلي أحالم،  -2
، مذكرة لنيل شهادة الليسانس يف العلوم السياسية، فرع: عالقات دولية، ( 2228 – 2222معتقل غوانتاانمو)

 .0233 – 0232للسنة اجلامعية: 

 )مل تناقش بعد( :إشراف الدكتوراه )نظام ل. م. د( -12

من التدخل اخلارجي يف ظل  السيادة الوطنية واجلماية، هجرسي كرمي: اثنيةالدكتوراه سنة  طالب -3
 ،شهادة الدكتوراهلنيل  أطروحة، م2221إىل غاية  1922اسرتاتيجيات املناعة: دراسة حالة اجلزائر من سنة 

جامعة البليدة  –كلية احلقوق والعلوم السياسية ،  قسم العلوم السياسية ختصص: عالقات دولية وقانون دويل،
  / لونيسي علي.20

خلية فرنسا أفريقيا والتهديدات األمنية يف اجلزائر من سنة ، محداد نسيمة: اثنيةسنة طالبة الدكتوراه  -0
قسم العلوم  ختصص: عالقات دولية وقانون دويل، ،شهادة الدكتوراهلنيل  أطروحة، م2221إىل غاية  1982

  / لونيسي علي.20جامعة البليدة  –السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية 

، اجلزائر.. معضلة القوة اإلقليمية املقيدة: جدل القيادة والدور، عمران بتول: الدكتوراه سنة أوىلطالبة  - -1
قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم  ختصص: عالقات دولية وقانون دويل، ،شهادة الدكتوراهلنيل  أطروحة

 / لونيسي علي.20جامعة البليدة  –السياسية 

 التأهيل اجلامعي:العضوية يف جلان مناقشة   -11

كلية احلقوق والعلوم   ،قانون دويل عام، فرع: احلقوقيف  عضو جلنة مناقشة أتهيل الطالب: عكروم عادل، -3
 .0232 – 0232للسنة اجلامعية: ،  20السياسية، جامعة البليدة 
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 الدكتور 

بلهول نسيم   

 
كلية احلقوق   ،قانون دويل عام، فرع: احلقوقيف  عضو جلنة مناقشة أتهيل الطالب: خريف عبد الوهاب، -0

 .0232 – 0232للسنة اجلامعية:  ،20والعلوم السياسية، جامعة البليدة 

كلية احلقوق والعلوم   ،عالقات دولية، فرع: العلوم السياسيةيف  عضو جلنة مناقشة أتهيل الطالب: مخيس دمحم، -1
 .0231 – 0232للسنة اجلامعية:  السياسية، جامعة البليدة قاصدي مرابح بورقلة،

كلية احلقوق   ،عالقات دولية، فرع: العلوم السياسيةيف  عضو جلنة مناقشة أتهيل الطالب: نور الدين حشود، -4
 .0231 – 0232للسنة اجلامعية:  والعلوم السياسية، جامعة البليدة قاصدي مرابح بورقلة،

 
 :المقاييس والمواد المدرسة -12

 
 :2222 – 2222اجلامعية:  السنة

)أعمال موجهة(، لطلبة السنة األوىل جذع مشرتك )قسم العلوم السياسية  مقياس: اتريخ الفكر السياسي القدمي •
 بتيزي وزو(.

)أعمال موجهة(، لطلبة السنة األوىل جذع مشرتك )قسم العلوم  مقياس: اتريخ الفكر السياسي احلديث •
 السياسية بتيزي وزو(.

)أعمال موجهة(، لطلبة السنة األوىل جذع مشرتك )قسم العلوم السياسية بتيزي  مقياس: اإلقتصاد السياسي •
 وزو(.

 
 :2228 – 2222السنة اجلامعية: 

)حماضرة(، لطلبة السنة الثانية جذع مشرتك )قسم العلوم السياسية  مقياس: مدخل إىل علم العالقات الدولية •
 بتيزي وزو(.

)أعمال موجهة(، لطلبة السنة األوىل جذع مشرتك )قسم العلوم السياسية  يخ الفكر السياسي القدميمقياس: اتر  •
 بتيزي وزو(.

)أعمال موجهة(، لطلبة السنة األوىل جذع مشرتك )قسم العلوم  مقياس: اتريخ الفكر السياسي احلديث •
 السياسية بتيزي وزو(.

 بة السنة الثانية جذع مشرتك )قسم العلوم السياسية بتيزي وزو(.)أعمال موجهة(، لطل مقياس: سياسات التنمية •
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 الدكتور 

بلهول نسيم   

 :2229 – 2228السنة اجلامعية:  

)حماضرة(، لطلبة السنة الثانية جذع مشرتك )قسم العلوم السياسية  مقياس: مدخل إىل علم العالقات الدولية •
 بتيزي وزو(.

)حماضرة(، لطلبة السنة الرابعة فرع: عالقات دولية )قسم العلوم السياسية  حتليل النزاعات الدوليةمقياس: إدارة و  •
 بتيزي وزو(.

)أعمال موجهة(، لطلبة السنة الرابعة فرع: عالقات دولية )قسم العلوم  حتليل النزاعات الدوليةمقياس: إدارة و  •
 السياسية بتيزي وزو(.

 
 :2212 – 2229السنة اجلامعية: 

)حماضرة(، لطلبة السنة الثانية جذع مشرتك )قسم العلوم السياسية  مقياس: مدخل إىل علم العالقات الدولية •
 بتيزي وزو(.

)حماضرة(، لطلبة السنة الرابعة فرع: عالقات دولية )قسم العلوم السياسية  حتليل النزاعات الدوليةمقياس: إدارة و  •
 بتيزي وزو(.

)أعمال موجهة(، لطلبة السنة الرابعة فرع: عالقات دولية )قسم العلوم  زاعات الدوليةحتليل النمقياس: إدارة و  •
 السياسية بتيزي وزو(.

 
 :2211 – 2212السنة اجلامعية: 

)حماضرة(، لطلبة السنة األوىل، نظام )ل.م.د( جذع مشرتك )قسم العلوم السياسية  مقياس: دراسات حضارية •
 بتيزي وزو(.

)حماضرة(، لطلبة السنة الرابعة فرع: عالقات دولية )قسم العلوم السياسية  ليل النزاعات الدوليةحتمقياس: إدارة و  •
 بتيزي وزو(.

)أعمال موجهة(، لطلبة السنة الرابعة فرع: عالقات دولية )قسم العلوم  حتليل النزاعات الدوليةمقياس: إدارة و  •
 السياسية بتيزي وزو(.

 الشلف(، مكلف بتدريس: –أستاذ زائر بقسم العلوم السياسية )جامعة حسيبة بن بوعلي  •
)حماضرة(، لطلبة السنة الثانية نظام )ل.م.د(، فرع: عالقات  مقياس: احلضارة العربية اإلسالمية -

 دولية.
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 الدكتور 

بلهول نسيم   

 
)أعمال موجهة(، لطلبة السنة األوىل نظام )ل.م.د(، جذع  مقياس: اتريخ الفكر السياسي -

 ك.مشرت 

 

 :2212 – 2211السنة اجلامعية: 

)حماضرة(، لطلبة السنة الثانية، نظام )ل.م.د( فرع: عالقات دولية )قسم العلوم  مقياس: اجلغرافيا السياسية •
 السياسية بتيزي وزو(.

( فرع: عالقات دولية )قسم العلوم )حماضرة(، لطلبة السنة الثانية، نظام )ل.م.د مقياس: احلكامة الدولية •
 السياسية بتيزي وزو(.

)حماضرة(، لطلبة السنة الرابعة فرع: عالقات دولية )قسم العلوم السياسية  حتليل النزاعات الدوليةمقياس: إدارة و  •
 بتيزي وزو(.

)أعمال موجهة(، لطلبة السنة الرابعة فرع: عالقات دولية )قسم العلوم  حتليل النزاعات الدوليةمقياس: إدارة و  •
 السياسية بتيزي وزو(.

 
 :2213 – 2212السنة اجلامعية: 

)حماضرة(، لطلبة السنة الثانية، نظام )ل.م.د( فرع: عالقات دولية )قسم العلوم  مقياس: اجلغرافيا السياسية •
 السياسية بتيزي وزو(.

)حماضرة(، لطلبة السنة الثانية، نظام )ل.م.د( فرع: عالقات دولية )قسم العلوم  الدوليةمقياس: احلكامة  •
 السياسية بتيزي وزو(.

)حماضرة(، لطلبة السنة الثالثة، نظام )ل.م.د( فرع: عالقات دولية )قسم العلوم  مقياس: إدارة الصراع الدويل •
 السياسية بتيزي وزو(.

)حماضرة(، لطلبة السنة الثالثة، نظام )ل.م.د( فرع: عالقات دولية )قسم العلوم  مقياس: التسلح و نزع السالح •
 السياسية بتيزي وزو(.

)أعمال موجهة(، لطلبة السنة الثانية، نظام )ل.م.د( فرع: عالقات دولية )قسم العلوم  مقياس: سياسات التنمية •
 السياسية بتيزي وزو(.

األمن و التعاون  اضرة(، لطلبة املاجستري، فرع: عالقات دولية، ختصص:)حم مقياس: حتليل النزاعات يف املتوسط •
 )قسم العلوم السياسية بتيزي وزو(.األورومتوسطي واملغاريب، 

 أستاذ زائر بقسم العلوم السياسية )جامعة مخيس مليانة(، مكلف بتدريس: •
 راسات دولية.)حماضرة(، لطلبة السنة األوىل ماسرت، ختصص: د مقياس: دراسات أفريقية -
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 )أعمال موجهة(، لطلبة السنة األوىل ماسرت، ختصص: دراسات دولية. مقياس: دراسات أفريقية -

مقياس: منهجية التحليل السياسي)أعمال موجهة(، لطلبة السنة األوىل ماسرت، ختصص: حتليل  -
 السياسة اخلارجية.

 
 :2214–2213السنة اجلامعية: 

)حماضرة(، لطلبة السنة الثالثة، نظام )ل.م.د( فرع: عالقات دولية )قسم العلوم  مقياس: إدارة الصراع الدويل •
 السياسية بتيزي وزو(.

)حماضرة(، لطلبة السنة الثالثة، نظام )ل.م.د( فرع: عالقات دولية )قسم العلوم  مقياس: التسلح و نزع السالح •
 السياسية بتيزي وزو(.

ة، نظام )ل.م.د( فرع: عالقات دولية )قسم لثل موجهة(، لطلبة السنة الثا)أعمانظرية العالقات الدولية مقياس:  •
 العلوم السياسية بتيزي وزو(.

)قسم  جذع مشرتكة، نظام )ل.م.د( فرع: ني)أعمال موجهة(، لطلبة السنة الثامدخل للعالقات الدولية مقياس:  •
 العلوم السياسية بتيزي وزو(.

)حماضرة(، لطلبة املاجستري، فرع: عالقات دولية، ختصص: األمن و التعاون  مقياس: حتليل النزاعات يف املتوسط •
 األورومتوسطي و املغاريب،  )قسم العلوم السياسية بتيزي وزو(.

 (، مكلف بتدريس:جامعة قاصدي مرابح بورقلةأستاذ زائر بقسم العلوم السياسية ) •
إدارة اجلماعات احمللية ، ختصص: املاجستري)حماضرة(، لطلبة  السياسية منهجية العلوممقياس:  -

 .واإلقليمية

مقياس: اإلصالح السياسي واإلقتصادي يف اجلزائر، لطلبة املاجستري، ختصص: إدارة اجلماعات  -
 احمللية واإلقليمية.

 
 :2215–2214السنة اجلامعية: 

)قسم  دبلوماسية وتعاونلطلبة السنة الثالثة، نظام )ل.م.د( فرع: )حماضرة(، الطاقة يف العالقات الدولية مقياس:  •
 (./البليدة العلوم السياسية

)قسم العلوم  دبلوماسية وتعاون)حماضرة(، لطلبة السنة الثالثة، نظام )ل.م.د( فرع: األمن يف املتوسط مقياس:  •
 (./البليدة السياسية

)قسم العلوم  دبلوماسية وتعاون، فرع: األوىل ماسرتالسنة (، لطلبة حماضرة)قضااي دولية معاصرة مقياس:  •
 (./البليدة السياسية
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، فرع: األوىل ماسرت(، لطلبة السنة حماضرة)اتريخ الفكر السياسي والنظرايت السياسية املعاصرة مقياس:  • 
 (./البليدة )قسم العلوم السياسية دبلوماسية وتعاون

 
 :2212–2215السنة اجلامعية: 

)قسم العلوم عالقات دولية وتعاون ، فرع: األوىل ماسرت)حماضرة(، لطلبة السنة قضااي دولية معاصرة مقياس:  •
 (./البليدة السياسية

 عالقات دولية وتعاون وتعاون، فرع: نية ماسرت)حماضرة(، لطلبة السنة الثادراسات أمنية واسرتاتيجية مقياس:  •
 (./البليدة )قسم العلوم السياسية

)قسم  عالقات دولية وتعاون وتعاون، فرع: األوىل ماسرت(، لطلبة السنة حماضرة)دراسات جيوسرتاتيجية مقياس:  •
 (./البليدة العلوم السياسية

 صنع السياسات العامة، فرع: الثانية ماسرت(، لطلبة السنة حماضرة)سياسات األمن الوطين اجلزائري مقياس:  •
 (.مخيس مليانة / جامعة )قسم العلوم السياسية

 دراسات دولية، فرع: األوىل ماسرت(، لطلبة السنة حماضرة + أعمال موجهة) مدخل لإلعالم واإلتصالمقياس:  •
 (./ جامعة مخيس مليانة )قسم العلوم السياسية

 

 :2212–2212السنة اجلامعية: 

)قسم العلوم عالقات دولية وتعاون ، فرع: األوىل ماسرت)حماضرة(، لطلبة السنة قضااي دولية معاصرة مقياس:  •
 (./البليدة السياسية

 عالقات دولية وتعاون وتعاون، فرع: نية ماسرت)حماضرة(، لطلبة السنة الثادراسات أمنية واسرتاتيجية مقياس:  •
 (./البليدة )قسم العلوم السياسية

)قسم  عالقات دولية وتعاون وتعاون ، فرع:األوىل ماسرت(، لطلبة السنة حماضرة)دراسات جيوسرتاتيجية مقياس:  •
 (./البليدة العلوم السياسية

)قسم العلوم  عالقات دولية، فرع: الثالثة ليسانس(، لطلبة السنة أعمال موجهة)التسلح ونزع السالح مقياس:  •
 (.البليدة –/ جامعة لونيسي علي  السياسية

 
 :2218–2212السنة اجلامعية: 

)قسم العلوم عالقات دولية وتعاون ، فرع: األوىل ماسرت)حماضرة(، لطلبة السنة قضااي دولية معاصرة مقياس:  •
 (./البليدة السياسية
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 عالقات دولية وتعاون وتعاون، فرع: نية ماسرت)حماضرة(، لطلبة السنة الثادراسات أمنية واسرتاتيجية مقياس:  • 
 (./البليدة )قسم العلوم السياسية

)قسم العلوم عالقات دولية ، فرع: الثالثة ليسانس(، لطلبة السنة حماضرة)قضااي اسرتاتيجية معاصرة مقياس:  •
 (./البليدة السياسية

)قسم  عالقات دولية، فرع: الثالثة ليسانس(، لطلبة السنة حماضرة)اجلزائر يف البيئة اإلقليمية والدولية مقياس:  •
 (.البليدة –/ جامعة لونيسي علي  العلوم السياسية

)قسم العلوم عالقات دولية وتعاون ، فرع: األوىل ماسرت(، لطلبة السنة حماضرة)خمرب الدراسات اإلقليمية مقياس:  •
 (./البليدة السياسية

املعهد العايل ، الدراسات املتخصصة يف األمن الوطين(، لطلبة حماضرة)األمن الوطين واألمن الدويل مقياس:  •
 (.رائسة اجلمهورية اجلزائرية /اجلزائر)لدراسات األمن الوطين 

 :2219 –2218السنة اجلامعية: 

)قسم  قانون دويلعالقات دولية و ، فرع: األوىل ماسرت)حماضرة(، لطلبة السنة قضااي دولية معاصرة مقياس:  •
 (./البليدة العلوم السياسية

)قسم العلوم عالقات دولية ، فرع: الثالثة ليسانس(، لطلبة السنة حماضرة)قضااي اسرتاتيجية معاصرة مقياس:  •
 (./البليدة السياسية

عالقات دولية وقانون ، فرع: األوىل ماسرت)حماضرة(، لطلبة السنة خمرب البحث يف الدراسات اإلقليمية مقياس:  •
 (./البليدة )قسم العلوم السياسيةدويل 

)قسم عالقات دولية ، فرع: الثالثة ليسانس(، لطلبة السنة حماضرة)اجلزائر يف البيئة اإلقليمية والدولية ياس: مق •
 (./البليدة العلوم السياسية

)قسم عالقات دولية وقانون دويل : ختصص، األوىل دكتوراه)حماضرة(، لطلبة السنة قضااي دولية معاصرة مقياس:  •
 (./البليدة العلوم السياسية

عالقات دولية : ختصص، األوىل دكتوراه(، لطلبة السنة حماضرة)األمن القومي يف العامل اإللكرتوين مقياس:  •
 (./البليدة )قسم العلوم السياسيةوقانون دويل 

عالقات دولية وقانون : ختصص، األوىل دكتوراه(، لطلبة السنة ورشة)ورشة املوارد اإلسرتاتيجية للدول مقياس:  •
 (./البليدة )قسم العلوم السياسيةإدارة املوارد البشرية، إدارة اجلماعات احمللية دويل، 

: ختصص، األوىل دكتوراه(، لطلبة السنة ورشة)ورشة فضاءات السياسة اخلارجية واألمنية اجلزائرية مقياس:  •
 (./البليدة )قسم العلوم السياسيةعالقات دولية وقانون دويل 
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عالقات دولية وقانون : ختصص، األوىل دكتوراه(، لطلبة السنة ملتقى)ملتقى األمن القومي اجلزائري مقياس:  • 
 (./البليدة )قسم العلوم السياسيةدويل، 

عالقات دولية وقانون دويل : ختصص، األوىل دكتوراه(، لطلبة السنة حماضرة)دراسات دولية واسرتاتيجية مقياس:  •
 (.بليدة/ال )قسم العلوم السياسية

 
IX. :خبرة 

 خبرة: .1

حماضرات يف ملتقى الصراع العريب اإلسرائيلي"، موجهة إىل طلبة السنة الثانية ماسرت مطبوعة: "يف خبري  -3
 –مقبولة، قسم العلوم السياسية  )ل.م.د(، ختصص: عالقات دولية وتعاون، مقدمة من طرف األستاذة: محديس

 .8101/8102، السنة اجلامعية: 18جامعة البليدة 

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

 :إهتمامات حبثية

علوم عسكرية، جيوسرتاتيجيا، جغرافيا عسكرية، جيوبوليتيكا، شؤون أمنية، عالقات دولية، احلركات املسلحة    
 للقوميات.ومجاعات العنف املسلح العابرة 

 


