
  مختصر السیرة الذاتیة:                                
فشار خـریج جامعـة الجزائـر عبـر كـل مسـاره الجـامعي وتحصـل علـى التأهیـل  عطاء اهللا األستاذ الدكتور

ة مـن جامعـة االجامعى من جامعة الجیاللي الیابس بسیدي بلعباس وشهدة الكفاءة المهنیـة فـي المحامـ
وهـو مـزدوج التكـوین  2010ومقید بقید المحـامیین المعتمـدین بناحیـة المدیـة منـذ محمد خیضر ببسكرة

ى وتـاریخ العالقـات اسـیفي میدان القانون والتاریخ الحـدیث والمعاصـر فهـو باحـث فـى میـدان الفكـر الس
الدولیة وحقوق اإلنسان وقضـایا األسـرة ومهـتم بقضـایا األمـن واسـتراتیجیاته وقضـایا الدولـة فـى الـوطن 

عربــي واإلنتقــال الــدیمقراطي ومهــتم بتــاریخ الحضــارات  وتــاریخ الجزائــر وشــمال إفریقیــا وفكــر العولمــة ال
وٕاصـالح التعلـیم العـالي والمواطنة ومتابع لقضایا النشر العلمي وتوجهاته ولمسار البحث العلمـي وافاقـه 

ونشـر عـدة كتـب فـي ة وخبـرات عدیـدة یـوله إسهامات وكتابـات صـحفیة وأكادیموقضایا التكوین المهني 
القانون وفي  إدارة األمن الحدودي والمعضلة األمنیة والدراسـات األمنیـة المتقدمـة  وشـارك فـي عشـرات 

ــة وعربیــة فــي  ــالجزائر وخارجهــا بعــدة دول مغاربی ــة ب ــة واإلرهــاب الملتقیــات الدولی قضــایا األمــن والتنمی
والهویــه والبحــث تســامح وفــي مــؤتمرات خاصــة بالتنمیــة الرقمــي وقضــایا تفكیــك التطــرف ومواجهــة الال 

  ةونشر عشرات المقاالت العلمیة في مجالت وطنیة ودولیة في قضایا عدیدالعلمي وأفاقه 
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  /ثانویة أحمد بن عبد الرزاق/عین وسارة1986ـشهادةالباكالوریا شعبة علوم1
  جامعة الجزائر/ كلیة أصول الدین -1990ـشهادة اللیسانس في الشریعة والقانون2
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  الجزائر-وزارة التربیة الوطنیة-1991ـشهادة الكفاءة المهنیة في التعلیم الثانوي3
/قســم -2003ـــشهادة الماجســتیر فــي التــاریخ الحــدیث والمعاصــر الموضــوع: حــول الدبلوماســیة الجزائریــة 4

  لجزائرجامعة االتاریخ/
( -حـول النخبـة  ودورهـا فـى مسـار الحركـة الوطنیـة – رشهادة الـدكتوراه فـي التـاریخ الحـدیث والمعاصـ -5

  جامعة الجزائرقسم التاریخ/-)2011جوان
  2009جامعة بسكرة/قسم الحقوق/-شهادة الكفاءة المهنیة في المحاماة-6
بجامعــة ســیدى  كلیــة العلــوم اإلنســانیة واإلجتماعیــة2013/نــوفمبر20:بتــاریخ  شــهادة التاهیــل الجــامعي-7

  _الجزائربلعباس
 2018أوت01مؤرخ في  683قرار وزارى رقم 2018جویلیة 8أستاذ التعلیم العالي منذ-8
  /جامعة التكوین المتواصل2004شهادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة فى قانون األعمال / -9

  یتقن العربیة ویجید الفرنسیة ومهارات اإلعالم األلي -10
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تقدیم اللواء " إیتزییف كریموف   كتاب جماعي –إدارة األمن الحدودى"المقاربات والنماذج"  :1
  األردن/دار الحامد للنشر والتوزیع  2018 1ط -جمهوریة أوسیتیا الشمالیة-"

  األردن/دار الحامد للنشر والتوزیع 2019 1كتاب جماعي ط –إدارة المعضلة األمنیة :2
الدراسات األمنیة المتقدمة " المفاهیم والمقاربات"كتاب جماعي من تقدیم :العقید" دیزدار :3

  دار الحامد للنشر والتوزیع/األردن2020.1زدرافكو مدیر المرصد الیوغسالفي السالم "ط 
  قسنطینة/عمان/للوثائق ألفا منشورات  1/2020طالوجیز المیسر في أحكام المیراث :4
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  ب كتب تحت الطبع:
 1945-1900النخبة الجزائریة :مسارات وتحوالت  - 1
 1962-1954المعارك الناعمة:الدیبلوماسیة الجزائریة والثورة  - 2
 البحث: التطلعات والتحدیات واألفاقالثورة في مناهج  - 3
 تاریخ الحركة اإلسالمیة في الجزائر تحوالت ومسارات - 4
  فلسفة العدل والمساواة في الفكر الغربي واإلسالمي - 5
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       : ƓỵỸƅƳƣỷƳ ƥỸƲƧƣỷ  

  إلى غایة یومنا ھذا 1998من سبتمبر أستاذ بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  -1

 الى 2010 جوان من واالنسانیة االجتماعیة والعلوم واللغات األداب بكلیة اإلنسانیة العلوم قسم رئیس-2 
2012 

 2015إلي  2012من  واللغات واالدب واالجتماعیة االنسانیة العلوم بكلیة ميالعل للبحث عمید نائب-3

 2019إلي  2016من  للفنون  التكوین میدان فریق مسؤول-4-

وأستقال  2016/2017الموسم الجامعي  بجامعة الجلفة السیاسیة والعلوم الحقوق كلیةسابق ل عمید-5-
   إحتاجاجا على الفساد

  للجامعة العلمي المجلس عضو--6

  لمدة ثالث سنوات والفنون واللغات االداب لكلیة العلمي المجلس عضو--7

 االسرة قانون تخصص بالدكتوراه التكوین فریق عضو-8

 2018 الفنون لقسم العلمیة اللجنة رئیس --9

 بحاث وھي مجلة دولیة علمیةو الجلفة بجامعة العلمي النشر مسؤول-11
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