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معلومات عامة : -  
 احلالة املدنية : 1-1
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0021343564390: اهلاتف الثابت الشخصي  

 ali_terga1982@live.fr:الربيد اإللكرتوين

 املؤهالت العلمية: 2-1
 .2001شهادة البكالوراي آداب وعلوم إنسانية: اثنوية املاحل متعددة الشعب،املاحل سنة  -1
 .2006شهادة البكالوراي آداب وعلوم إسالمية : اثنوية حممد البشري اإلبراهيمي بعني متوشنت سنة  -2
 .2005شهادة الليسانس: يف علم االجتماع السياسي،جامعة السانية بوهران سنة  -3
 .2010بتلمسان سنة  شهادة الليسانس:يف التاريخ اإلسالمي،جامعة أيب بكر بلقايد -4
 .2008بتلمسان سنة  ستري:يف علم االجتماع الديين،جامعة أيب بكر بلقايدشهادة املاج -5
 .2014شهادة دكتوراه علوم:يف علم االجتماع الديين،جامعة السانية بوهران سنة  -6
 : التدرج الوظيفي 1-3

 .2009/2010من  -تلمسان-أستاذ مشارك بقسم العلوم السياسية جبامعة أيب بكر بلقايد
 .2012/2013بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية جبامعة سعيدة من أستاذ مساعد 

 .2013/2014أستاذ مكلف ابلدروس بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية جبامعة سعيدة من 
 .2014ذ جانفي سانية جبامعة سعيدة منأستاذ حماضر بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلن
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 .: ) املنشورات ، املداخالت ، النشاطات األخرى ( امللف العلمي -2
 املنشورات: -1

الرقمالدولياملوحد  عنوان اجمللة
ISSN 

 العدد السنة عنوان املقال
 

 -انثروبولوجيا األداين ومقارنتها
 جامعة تلمسان -دراسة سوسيو أنثروبولوجيا 

 مظاهر العنف يف املؤسسة الدينية 3494-1112
 )املسجد أمنوذج(

 -مجاعي عمل -

 ديسمرب
2006 

 
03 
 

 -انثروبولوجيا األداين ومقارنتها
 جامعة تلمسان -دراسة سوسيو أنثروبولوجيا 

 ديسمرب العنف الديين من منظور سوسيولوجي 3494-1112
2010 

08 

 -انثروبولوجيا األداين ومقارنتها
 جامعة تلمسان -دراسة سوسيو أنثروبولوجيا 

 جوان مصدرا للسنن االجتماعيةالقرآن الكرمي  3494-1112
2011 

10 

 -انثروبولوجيا األداين ومقارنتها
 جامعة تلمسان -دراسة سوسيو أنثروبولوجيا 

 جوان الرتبية الصوفية عند الشيخ ماء العينني 3494-1112
2012 

12 

 الشريعة والدراسات اإلسالمية
 1جامعة اجلزائر 

دراسة  –الضوابط العلمية لدراسة وجتديد الفقه اإلسالمي  1210-2170
 -سوسيولوجية

 نوفمرب
2012 

05 

 -انثروبولوجيا األداين ومقارنتها
 جامعة تلمسان -دراسة سوسيو أنثروبولوجيا

 جانفي مالمح املشرتك الثقايف بني األداين السماوية 3494-1112
2013 

13 

 احلكمة للدراسات االجتماعية
 اجلزائر -العليا لألساتذة ببوزريعةاملدرسة 

 1-س املنظور السوسيولوجي للتواصل عند هابرماس 9662-1112
2013 

18 

 احلكمة للدراسات الفلسفية
 اجلزائر-املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة

 1-س التحليل الفلسفي الوظيفي للدين 9662-1112
2014 

31 
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 املداخالت: -2

 أ/ الدولية:
 اتريخ انعقاده نوعه مكان انعقاد املؤمتر عنوان املؤمتر املداخلة عنوان

املنهج اإلسالمي وتوظيفاته يف 
 معاجلة مشكلة الفقر

منظمات األعمال املعاصرة من منظور 
 إسالمي

 جامعة فيالدلفيا
 األردن

 25/11/2010-23 دويل

 تلمسانأيب بكر بلقايدب جامعة الصوفية والغريية الرتبية الصويف عند الشيخ ماء العينني
 اجلزائر

 14/06/2011-13 دويل

 اندماجاجملتمع املدين وإشكاالت 
 العرب واملسلمني يف بالد املهجر

اجلالية املسلمة وسؤال االندماج 
 والتعايش

 القاضي عياض مبراكشجامعة 
 املغرب

 30/05/2012-29 دويل

أزمة الفكر اإلسالمي السياسي 
 وآفاق احلل

املرجعيات يف الفكر إشكالية 
 اإلسالمي املعاصر

 جامعة الزيتونة
 تونس

 11/10/2012-09 دويل

العوامل املؤثرة على النظام الرتبوي يف 
 البالد اإلسالمية

النظام الرتبوي والتنمية االجتماعية يف 
 اجلزائر

 تبسةالعريب التبسيب جامعة
 اجلزائر

 18/10/2012-17 دويل

على تقييم مواقع مراكز األرشيف 
 -دراسة ويبومرتية-شبكة االنرتنت

 الشلفحسيبة بن بوعليب جامعة األرشيف ودوره يف كتابة اتريخ اجلزائر
 اجلزائر

 06/11/2012-05 دويل

الضوابط العلمية لدراسة وجتديد 
 الفقه اإلسالمي

اجلودة يف التعليم كأساس لتطوير 
 مناهج تدريس العلوم اإلسالمية

 1جامعة اجلزائر
 اجلزائر

 19/11/2012-18 دويل

حنو منهجية علمية لصياغة دستور 
 للخدمة االجتماعية العربية

العمل االجتماعي العريب بني الواقع 
 والتطلعات

 اجلامعة احلديثة لإلدارة والعلوم
 لبنان

 16/05/2013-15 دويل

االجتماعي فريضة شرعية  األمن
 وضرورة اجتماعية

تفعيل دور املؤسسات العلمية يف 
 ر الوعي األمينتطوي

 1الوطين وجامعة اجلزائر نامة لالماملديرية الع
 اجلزائر

 21/11/2013-19 دويل

 الشلفحسيبة بن بوعليب جامعة اجملتمع واألزمات االجتماعية املعاصرة أزمة الشباب املسلم
 اجلزائر

 27/11/2013-26 دويل

 مؤتةجامعة  اهلوية واألمن االجتماعي الشباب املسلم وأزمة اهلوية
 األردن

 2014 /29/01-28 دويل

خطاب النسوية والثقافة العربية  اجلندر املفهوم النشأة واألثر
 اإلسالمية املعاصرة

 وهرانالسانيةب جامعة
 اجلزائر

 2014 /07/03-05 دويل

النظرية االجتماعية يف القرآن الكرمي 
 )دراسة حتليلية(

 بكواالملبور جامعة مالاي 4مقدس –القرآن الكرمي 
 ماليزاي

 2014 /15/03-14 دويل

دور الرايضة يف معاجلة االحنراف 
 االجتماعي

 جامعة قفصة الرايضة يف خدمة التنمية
 تونس

 2014 /16/04-14 دويل

أثر االنفتاح الثقايف على مفهوم 
 املواطنة لدى الشباب اجلزائري

 املركز اجلامعي تيبازة املواطنة بني األصالة والعوملة
 اجلزائر

 07/05/2014-06 دويل

 اجلامعة االسالمية العاملية القرآن الكرمي والسنة الشريفة احليوان يف القرآن الكرمي
 ماليزاي

 15/03/2015-13 دويل

استحالة تنمية اقتصادية دون تنمية 
 بشرية

التنمية االج واالق بني مسؤولية الدولة 
 واخنراط اجملتمع

 جامعة ابجي خمتار
 عنابة

 22/04/2015-21 دويل
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 ب/املداخالت الوطنية:

 اتريخ انعقاده نوعه مكان انعقاد امللتقى عنوان امللتقى عنوان املداخلة

جامعية العلماء املسلمني  الفكر اإلسالمي من التنظري إىل املمارسة اهلوية الدينية واملقومات الوطنية
 تلمساناجلزائريني وجامعة 

 وطين
03-06/05/2009 

االتصال ودوره يف تسيري 
 الصراعات

وهرانجامعة  تسيري الصراع مفاهيم وطرق  
 وطين

11-12/05/2009 

املنظومة التعليمية بني التقليدية 
 واالفرتاضية

 الشلفجامعة  التعليم العايل وعالقته ابلتعليم العام
 وطين

01-02/12/2009 

 صناع احلياة اجلزائريني جيل العمل اخلريي املؤسسي األعمال التطوعية يف اإلسالم
 البليدةوجامعة

 وطين
21-22/04/2010 

ة والتحدايت ماألسرة املسل
 املعاصرة

مجعية األصالة للرتبية  األسرة اجلزائرية حتدايت وآفاق
 والثقافة
 مغنية

 وطين
30-30/03/2010 

عناية القرآن الكرمي برتبية وحقوق 
 اليتيم

اإلسالمية بني النص اليتيم يف القرآن الكرمي والشريعة 
 والواقع

 ابلوادياملركز اجلامعي 

 وطين

12-13/04/2010 

 05/05/2010-04 وطين األغواطجامعة  دور العلوم اإلسالمية يف إرساء اهلوية فلسفة الرتبية يف عصر العوملة
 املديةجامعة مبدأ السيادة يف ظل النظام الدويل اجلديد العوملة من منظور إسالمي

 وطين

12-13/05/2010 

البناء النفسي واالجتماعي 
لشخصيات األطفال خالل 

 واالعتداء على املدنينياالحتالل 

 الشلفجامعة  احلصار على غزة والقانون الدويل اإلنساين
 وطين

27-28/11/2011 

طرق نفسية واجتماعية يف حتفيظ 
 القرآن الكرمي

طرق التدريس ومناهج التعليم القرآين يف اجلزائر 
 )الواقع واآلفاق(

وزارة الشؤون الدينية 
 واألوقاف
 إيليزي

 20/03/2012-19 وطين

مالك بن نيب والنموذج احلضاري 
يف جتديد العلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية

 27/11/2013-26 وطين عنابةجامعة  مالك بن نيب بني الرؤية والتأسيس

املداخل النظرية لألساليب 
البالد التنصريية ابجلزائر وعموم 

 اإلسالمية

التنصري يف اجلزائر بني احلقيقة التارخيية والرهاانت 
 املستقبلية

املدرسة العليا لألساتذة 
 ببوزريعة

 07/05/2014-05 وطين
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 ج/األايم الدراسية:
 اتريخ انعقاده مكان انعقاده عنوان اليوم الدراسي املداخلة

سعيدةجامعة  سؤال االخالق سؤال األخالق عند املاوردي  26/11/2013  

03/12/2013 جامعة سعيدة العنف واملؤسسة العنف املدرسي من منظور سوسيولوجي  

27/02/2014 جامعة وهران الطفل التنمية والصحة املدرسية الطفل بني التشريعات اإلسالمية والغربية  

17/03/2014 سعيدةجامعة  اإلعالم االلكرتوين واقع وطموح اإلعالم املفتوح واجملتمعات العربية  

 الظاهرة الغربية يف الوعي احلضاري
 -مالك بن نيب أمنوذجا-

30/04/2014 جامعة وهران احلضارة واجملتمع عند مالك بن نيب  

 
 التنشيطات العلمية :– 4

 :العضوية يف مشاريع البحث -أ        
 اسم املشروع الصفة
 واجملتمعالعالقات األسرية : cnepruمشررع حبث  عضوا

 ، جامعة وهران01/01/2015معتمد بتاريخ:
 v018201400005رقم املشروع: 

 سنوات 04مدة املشروع: 
 

 العضوية يف املخابر : -ب     
 اتريخ االنضمام اجلامعة العنوان/الفرقة اسم املخرب الصفة
دراسة  -أنثروبولوجيا االداين ومقارنتها عضوا

 -أنثروبولوجيا
 2001-04-11 املعتمد بتاريخ

 .98 –11 ،قرار10 رقم:حتت رقم

 2010منذ جوان  جامعة تلمسان أنثروبولوجيا اهلوية والدين

 فلسفة علوم وتنمية ابجلزائر  عضوا
 2011-03-16املعتمد بتاريخ 

 .146حتت رقم: 

 2014منذ جانفي  جامعة وهران التنمية األسرية والعالقات االجتماعية

 2014منذ نوفمرب  قسنطينة 2392-5175 القانونيةللدراسات الندوة  عضوا
للبحث يف العلوم االنسانية  تطوير عضوا

 واالجتماعية
tatwirlabo.revue@yahoo.fr  2015منذ جانفي  جامعة سعيدة 

 
 يف اللجان العلمية للملتقيات والندوات:العضوية  -ج

 اتريخ انعقاده امللتقى الصفة
 يف تطوير الوعي األمين العلميةدور املؤسسات تفعيل  عضوا

 جامعة اجلزائر
19-20-21/11/2013 

 2/06/2014-1 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي مع جامعة وهران -اإلعالم املعاصر يف الرؤية احلضارية عضوا
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 العضوية يف اللجان التنظيمية والتحضريية للملتقيات والندوات: -د
 انعقادهاتريخ  نوعه عنوان امللتقى الصفة
 28/02/2014 يوم دراسي جامعة وهران–الطفل التنمية والصحة املدرسية عضوا

 24/04/2014 يوم دراسي جامعة سعيدة-حتليل النسق املفاهيميالبورديوي عضوا

 30/04/2014 يوم دراسي جامعة وهران-احلضارة واجملتمع عند مالك بن نيب عضوا

 2/06/2014-1 دويل جامعة وهران-احلضاريةالم املعاصر يف الرؤية اإلع عضوا
 
 امللف البيداغوجي: -3
 إلشراف على الرسائل و املذكرات:ا

 :)إشرافا و مناقشة(املاسرت
 مكان اإلشراف اتريخ املناقشة ملذكرةعنواان اسم املرتشح
مؤسسة سونلغاز –تفويض السلطة وأثره على األداء الوظيفي لدى املوظفني  عفون حممد الفاتح

 -ابلبيض أمنوذجا
 جامعة سعيدة 22/09/2014

الثقافة التنظيمية وأثرها على أداء املوارد البشرية يف إدارة حمافظة الغاابت  شريفي بلعيد
 -دراسة ميدانية مبقاطعة الغاابت بدائرة عني احلجر-بسعيدة

 جامعة سعيدة 22/09/2014

 جامعة سعيدة 04/06/2015 واملمارساتعمال عقود ما قبل التشغيل: التمثالت  درقاوي سيد أمحد
يف املؤسسات االقتصادية iso 9001 ،2000تطبيق ادرة نظام اجلودة   مهناين عائشة

 وعالقته ابلفعالية التنظيمية.
 جامعة سعيدة 17/09/2015

 
 (إشراف ومناقشة:) الليسانس          

 مكان املناقشة اتريخ املناقشة عنوان املذكرة اسم املرتشح
 بن سامل ميينة
 بن عمار آمنة

 وهرانجامعة  2012-2011 كتاب الرتبية اإلسالمية وعالقته ابلواقع االجتماعي

 سلطاين نعيمة
 بن طالب سامية

 وهرانجامعة  2013-2012 أساليب التدريس وعالقتها ابلتحصيل الدراسي

 جياليل هجرية
 حداد زهية

لتالميذ املدرسة دراسة ميدانية -القيم األخالقية عرب أفالم الكرتون
 -اإلبتدائية

 وهرانجامعة  2012-2013

 عايدة مسية
 انصر الشرقي حياة

 وهرانجامعة  2013-2012 تنمية مهارة القراءة لدى الطفل يف املدرسة

 معمر انصر
 بلهادف حفيظة

 جامعة وهران 2013-2012 املدرسيالربامج التلفزيونية وعالقتها ابلعنف 

 جنان الدار عبد الرمحان
 كبادي سامية

 جامعة وهران 2014-2013 الرتبية بني األسرة واملدرسة
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 التدريس يف سلك التدرج : 3-4
 مكان التدريس السنة اجلامعية طبيعة التدريس سنة التدرج املقاييس

 قسم العلوم السياسية 2010-2009 تطبيق األوىل كالسيكالسنة  منهجية وتقنيات البحث
 تلمسانجامعة

 قسم العلوم االجتماعية 2014-2012 تطبيق ل م داألوىل السنة مدخل إىل علم االجتماع
 سعيدةجامعة

 العلوم االجتماعيةقسم  2014-2012 تطبيق ل م داألولىالسنة مدخل إىل علم السكان
سعيدةجامعة  

 العلوم االجتماعيةقسم  2015-2014 حماضرة + تطبيق ل م داألولى السنة مدخل إىل علم االنثروبولوجيا
 سعيدةجامعة

األنثروبولوجيا االجتماعية 
 والثقافية

 العلوم االجتماعيةقسم  2015-2012 حماضرة + تطبيق ل م دنية الثاالسنة
 سعيدةجامعة

+تطبيقحماضرة ل م دة الثالثة السن علم السياسة والدولة  العلوم االجتماعيةقسم  2012-2015 
 سعيدةجامعة

 قسم العلوم االجتماعية 2015-2013 حماضرة+تطبيق ماسرتالسنة الثانية  سوسيولوجيا الدولة احلديثة
 جامعة سعيدة

 قسم العلوم االجتماعية 2015/2016 حماضرة+تطبيق السنة الثانية ل م د ميادين علم االجتماع
 جامعة سعيدة

 قسم العلوم االجتماعية 2015/2016 حماضرة+تطبيق السنة الثانية ل م د الراهنةالقضااي الدولية 
 جامعة سعيدة

 
 
 
 
 
 

 املعين: )ة(األستــاذ
 
 


