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ؤػتاش حامعي قق:املهىت

ق-ؤق–قمحاطط ؤػتاش :الزجبت

ق قؼىؼُىت،قق:العىوان ق.، الجعائط الًت جبؼتحامعت جبؼت، ، ق12002ص بػٍط

(ق00213ق)0.71.51.18.25:..الهاجف

 toufikelhakime@gmail.comق:البريد الالكترووي

ق:املؤهالث العلميت .1

 الشهادة  التخصص الدراس ي السىت

 بكالوريا .بهالوضٍا التعلُم الثاهوي شعبت آلازاب  العلوم ؤلاوؼاهُت 1996/1995

 ليساوس .لِؼاوؽ في علم احتماع التربُت بجامعت البلُسة 2001/2000

 ماجيستير .ماحِؼتحر في علم احتماع التربُت بجامعت الجعائط 2005/2004

2015/2016   دكتوراه .ي بجامعت الجعائط في علم احتماع التربعلوم شهازة زلتوضاه ق 

2017/2018 ق.شهازة التإهُل الجامعي في علم الاحتماع التربوي بجامعت العطبي التبس ي، جبؼت   التأهيل الجامعي

 :اليشاطاث املهىيت والعلميت .2

 2006-2001ؤػتاش معُس بجامعت البلُسة - -

ً اإلاطبُاث  -  .2006 إلى 2004، مً (حملت عبس العاو)ؤػتاش متعاقس مع مسضػت جهٍو

ق2006-2005ؤػتاش معُس بجامعت الشلف  -

ق2007-2006ق،2 ؤػتاش معُس بجامعت الجعائط -

 .مىا هصاًوإلى غاًت  ق2007ق مىص ػىتبجامعت جبؼتزائم ؤػتاش - -

اطت  - ً إػاضاث الشباب  الٍط  (2012-2011)ؤػتاش متعاقس مع اإلاعهس الجهوي لتهٍو

ق قمؼؤ ى - جذصص علم احتماع التربُت اإلاعتمس مً ػطف  ظاضة التعلُم العالي  البحث العلمي بىاء على فٍط

لُت  10 في ، مؤضخ147القطاض ضقم   اإلاتظمً جإهُل اللِؼاوؽ اإلافتوحت بعىوان الؼىت الجامعُت ،ق2009 حٍو

2009-2010. 

مت، لِؼاوؽ مىص  - ق ادتصاص علم احتماع الجٍط ق.2014 زٌؼمبر 31مؼؤ ى فٍط

.ق31/12/2013 إلى غاًت 2010ماي ق02مىص بجامعت جبؼت، ضئِؽ قؼم العلوم الاحتماعُت  -

 . إلى غاًت ًومىا هصا2014 مىص ماضغ  مؼتشاض مسًط حامعت العطبي التبس ي، جبؼت، مؼاعس  -

السيرة الذاجيتالسيرة الذاجيت   
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 (الخبرة البيداغوجيت)اليشاطاث البيداغوجيت  .3

 
 السىت الدراسيت املؤسست التعليميت أعمال موجهت محاضزاث الوحداث املدّرست/امللاييس

 2002/2003 حامعت البلُسة + + اقتصازًاث التربُت

 2002/2003 حامعت البلُسة +  التحلُل الؼوػُولوجي للمؤػؼاث التربوٍت

ع اإلاسضس ي  التشَط مسضػت جهوًٍ اإلاطبُاث   + ق2003/2004

التربُت العامت  مسضػت جهوًٍ اإلاطبُاث   + 2003/2004 

مىهجُت البحث التربوي الىفس ي  مسضػت جهوًٍ اإلاطبُاث   + 2003/2004 

 2005/2006 مسضػت جهوًٍ اإلاطبُاث  + البُساغوحُا العامت  الخاصت

 2005/2006 حامعت البلُسة +  اإلاىهجُت العامت

 2005/2006 حامعت البلُسة +  علم الاحتماع الجىائي

 2005/2006 حامعت البلُسة + + ؤهتر بولوحُا

علم التربُت  +ق +ق حامعت الشلف  ق2005/2006

علم الاحتماع  +ق +ق حامعت الشلف  ق2006/2007

اطُت .قالتؼُحر ؤلازاضي للوػائل  اإلايشأث الٍط

اض ي  جحلُل قاهون ؤلاعالم الٍط

+ق

+ 
 

اإلاعهس الوػني )حامعت الجعائط

اطُت ق(للتربُت البسهُت  الٍط
ق2006/2007

 2006/2007 حامعت البلُسة + + ؤهثر بولوحُا

علم الىفؽ التربوي   2007/2008 (جبؼت)حامعت العطبي التبس ي   

مسدل إلى علوم التربُت   2007/2008 (جبؼت)حامعت العطبي التبس ي   +

التحلُل الؼوػُولوجي للمؤػؼاث  ألاهظمت 

التربوٍت 
 2007/2008 (جبؼت)حامعت العطبي التبس ي  + 

ط  جقىُاث القطاءة  التحٍط  2007/2008 (جبؼت)حامعت العطبي التبس ي  + 

علم الىفؽ التربوي   2007/2008 (جبؼت)حامعت العطبي التبس ي  + 

مشنالث التربُت  التهوًٍ  +ق حامعت العطبي التبس ي   ق2007/2009

مسدل إلى علم احتماع التربُت  +ق حامعت العطبي التبس ي   ق2009/2010

التوحُه اإلاسضس ي  ؤلاضشاز الىفس ي  ق حامعت العطبي التبس ي   ق2009/2010

 2009/2010 حامعت العطبي التبس ي  + مسدل إلى علم ؤلازاضة اإلاسضػُت

ماػتر /ابؼتُمولوحُا البحث التربويق +ق حامعت العطبي التبس ي  + ق2010/2011

اث علم الاحتماع التربويق ماػتر /قهظٍط +ق حامعت العطبي التبس ي   ق2010/2011

مت ماػتر /قمسدل إلى علم احتماع الجٍط +ق حامعت العطبي التبس ي   ق2011/2012

مت اث علم احتماع الجٍط ماػتر /قهظٍط +ق حامعت العطبي التبس ي   ق2011/2012

مت ماػتر /قمسدل إلى علم احتماع الجٍط +ق حامعت العطبي التبس ي   ق2012/2013

مت اث علم احتماع الجٍط ماػتر /قهظٍط +ق حامعت العطبي التبس ي   ق2012/2013

اث علم الاحتماع التربويق ماػتر /قهظٍط +ق حامعت العطبي التبس ي   ق2013/2014

مت ماػتر /قمسدل إلى علم احتماع الجٍط +ق حامعت العطبي التبس ي   ق2013/2014
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مت اث علم احتماع الجٍط ماػتر /قهظٍط +ق حامعت العطبي التبس ي   ق2013/2014

اث اللسًثت في علم الاحتماع التربويق ماػتر /الىظٍط +ق حامعت العطبي التبس ي   ق2014/2015

الؼوض /قاإلاقاضباث اإلاىهجُت في ػوػُولوحُا التربُت

.قالثالث
+ق حامعت العطبي التبس ي   ق2016/2017

الؼوض الثالث /قالتربُت اإلاقاضهت +ق حامعت العطبي التبس ي   ق2016/2017

ق

 :الكتب  وامللاالث امليشورة واملطبوعاث .4

 كبل مىاكشت الدكتوراه 4-1

 لتاب جحت عىوان الىظام التربوي في الجعائط، محهاث هقسًت لواقع عملُت التوحُه اإلاسضس ي، زًوان ػبع  -

 .2008الجعائط، بً عنىون، اإلاؼبوعاث الجامعُت، 

الجعائط  مشنالث ق:لجامعت ألاغواغ، بمقاى جحت عىوانق(العلوم الاحتماعُت ق)وشط مقاى في مجلت  -

.قاقتصازًاث التربُت

لهلُت العلوم الاقتصازًت  التؼُحر بجامعت البلُسة، بمقاى جحت ق(ؤفاو اقتصازًت)وشط مقاى في اإلاجلت  -

ت:قعىوان  .(العالم الثالث  مشنالجه الاقتصازًت التربٍو

 اقع التوحُه اإلاسضس ي  الخؼاب التربوي الطػمي في )وشط مقاى بمجلت آلازاب  العلوم الاحتماعُت الس لُت،  -

 .2014حوان 11، 2، ملُت العلوم ؤلاوؼاهُت  الاحتماعُت، حامعت البلُسة 11:ق، العسز(الجعائط

ت، الاػتعماض )وشط مقاى بمجلت آلازاب  العلوم الاحتماعُت الس لُت،  - ػوػُولوحُت الظاهطة الاػتعماٍض

، حاهفي 2، ملُت العلوم ؤلاوؼاهُت  الاحتماعُت، حامعت البلُسة 14:ق، العسز(الفطوس ي بالجعائط هموشحا

2016. 

اإلاحسزاث ا الحتماعُت للؼالب الجامعي في ادتُاض )وشط مقاى بمجلت آلازاب  العلوم الاحتماعُت الس لُت،  -

، ملُت العلوم ؤلاوؼاهُت  الاحتماعُت، حامعت البلُسة 15:، العسز(التذصص السضاس ي في اإلاطحلت الجامعُت

 .2016، حوان 2

 . الوػىُت الُومُتوشط بعع اإلاقاالث في الجطائس -

 بعد مىاكشت الدكتوراه 4-2

ً، مصازو عليها :قمؼبوعت حامعُت لفائسة ػلبت اإلااػتر موػومت ب - محاططاث في مشنالث التربُت  التهٍو

، حامعت العطبي التبس ي، 2017مً ػطف اإلاجلؽ العلمي لهلُت العلوم الاوؼاهُت  الاحتماعُت، هوفمبر 

 .جبؼت

، قؼم 13، العسز (ألاػفاى اإلاشطز ن مً ضلاًا إلى حىاة)وشط مقاى  بمجلت آفاو علم الاحتماع ، بعىوان  -

لُت   .2017العلوم الاحتماعُت، ملُت العلوم الاوؼاهُت   الاحتماعُت، حامعت البلُسة لوهِس ي علي، حٍو
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ت، مجلت ز لُت علمُت محنمت جصسض عً قؼم علم الىفؽ  علوم  - وشط مقاى بمجلت زضاػاث هفؼُت  جطبٍو

ت في اإلاجتمع اإلاحلي الجعائطي ، الواقع  الطهاهاث)التربُت، بعىوان  ، هوفمبر 16، العسز (اإلاؤػؼت التربٍو

2017. 

 امللتلياث العلميت الوطىيت والدوليت .5

 كبل مىاكشت الدكتوراه 5-1

بجامعت البلُسة مً جىظُم ق( اهطة الاهتحاض في اإلاجتمع الجعائطيق)شهازة مشاضلت في الُوم السضاس ي حوى - -

 .حمعُت علم الىفؽ

بجامعت البلُسة، بمسادلت ق(التتحر الاحتمااي  اإلاجتمع الجعائطيق)شهازة مشاضلت في اإلالتقى الوػني حوى  -

، بمسادلت موػومت 2007 ماي 23  22، اإلاىعقس ًومي التتحر التربوي في الوػؽ الاحتمااي:ق اننجحت ع

ق.التتحر التربوي في الوػؽ ا احتمااي:قب

ً اإلاطبُاث ق( اهطة العىف  ؤجطها على الؼفل)شهازة مشاضلت في الُوم السضاس ي حوى - - بمسضػت جهٍو

.قبالجعائط العاصمت

 .شهازة مشاضلت في جىظُم اإلالتقى الس لي حوى ألاًام الثاهُت للؼوػُوؤهثر بولوحُا بجامعت جبؼت- -

، بمسادلت 06/12/2011:قًوم ق(الىقس في علم الاحتماع)شهازة مشاضلت في فعالُاث الُوم السضاس ي -

 .الىقس مو ُفت ابؼتُمولوحُت في علم الاحتماع، بجامعت العطبي التبس ي، جبؼت:قموػومتب

ق18  17، اإلاىعقس في  في الجعائط  الاحتماعُتضئِؽ اإلالتقى الس لي حوى الىظام التربوي  مشنالث التىمُت -

 .، بجامعت العطبي التبس ي، جبؼت2012ؤلتوبط 

ق13شهازة مشاضلت في اإلالتقى الوػني حوى اإلاطؤة، العائلت  اإلاجتمع، الواقع ، التحسًاث  الطهاهاث ًومي  -

جإجحر ألاػطة على التوحُه اإلاسضس ي  اإلانهي لألبىاء :ق، بجامعت البلُسة، بمسادلت موػومت ب2012 هوفمبر 14 

 .في اإلاجتمع الجعائطيق

ق11 إلى 08شهازة مشاضلت في اإلالتقى الوػني حوى اإلالصقت ؤلاعالمُت، آزاة فعالت لإلعالم  الاجصاى، مً  -

اطت2012زٌؼمبر  اطت،  ظاضة الشباب  الٍط ت الشباب  الٍط  .، مسًٍط

شهازة مشاضلت في اإلالتقى الوػني الخامؽ حوى ؤبعاز جىامي  اهطة الاهحطاف الاحتمااي في اإلاجتمع  -

ل 18  17الجعائطي اإلاعاصط، اإلاىعقس ًومي  جقافت :ق، بجامعت ػنُنسة، بمسادلت موػومت ب2013 ؤفٍط

مت في الوػؽ اإلاسضس ي ق.الوقاًت مً الجٍط

ق06شهازة مشاضلت في اإلالتقى الوػني حوى مىاهج التعلُم بالنفاءاث البُساغوحُت، بجامعت اإلاسًت ًومي  -

ػطائق متابعت جؼبُق بُساغوحُت اإلاقاضبت بالنفاءاث في اإلاساضغ :ق، بمسادلت موػومت ب2013 ماي 07 

ت  .الجعائٍط
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 قبل الاػتقالى  بعسه ًومي شهازة مشاضلت بجامعت البلُسة باإلالتقى الس لي حوى حطائم الاػتعماض الفطوس ي -

مت :ق، بمسادلت موػومت ب2014 فُفطي 19  18 ذُت لجٍط الاحتالى بحن ألامؽ  الُوم، زضاػت ػوػُوجاٍض

 .الاحتالى الفطوس ي

ت التووؼُت ق(جووؽ)شهازة مشاضلت  بجامعت قفصت  - في ملتقى التعا ن الس لي بحن الجامعاث الجعائٍط

 .2014 هوفمبر 19  17،18، بجامعت قفصت، ؤًام (05+05)

ت التووؼُت حوى مُسان اللتاث ألاحىبُت، ؤًام - ق10  09، 08شهازة مشاضلت في الىس ة الس لُت الجعائٍط

 .، بجامعت الشُر العطبي التبس ي، جبؼت2015فُفطي 

ت التووؼُت ًوم - ، في 2015 فُفطي 12:قشهازة مشاضلت في هس ة التعا ن الس لُت بحن الجامعاث الجعائٍط

 .مجاى العلوم الؼبُعُت بجامعت جووؽ اإلاىاض

ت بجامعت ػنُنسة ًومي  - ق16  15شهازة مشاضلت في اإلالتقى الوػني حوى التىمُت  العشوائُاث اللظٍط

ل  بحن التىمُت  الالجىمُت، بؤض الفقط الاحتمااي  البؼالت التحسي :ق، بمسادلت موػومت ب2015ؤفٍط

 .اإلافط ض

 بعد مىاكشت الدكتوراه 5-2

ت  - شهازة مشاضلت في اإلالتقى الس لي بتووؽ حوى اإلاؤػؼت  التحوالث الاحتماعُت، بعىوان اإلاؤػؼت التربٍو

، بجامعت قفصت، جووؽ، 2016 هوفمبر 11-10-09في اإلاجتمع اإلاحلي الجعائطي، الواقع  الطهاهاث، ؤًام 

ت في اإلاجتمع اإلاحلي الجعائطيق:قبمسادلت موػومت ب  .اإلاؤػؼت التربٍو

ر  التىمُت،  - شهازة مشاضلت في الىس ة الس لُت حوى القصوض  القطى الجبلُت ببالز اإلاتطب ، التراث  التاٍض

، باإلاعهس العالي للسضاػاث التؼبُقُت في ؤلاوؼاهُاث بقفصت، جووؽ، بمسادلت 2017 ماي 18  16،17ؤًام 

القصوض العتُقت في الجعائط، قطاءة في الفعل التىموي  التراث اإلايس ي، قصط مسًىت جُوث :قموػومت بـ

 .ؤهموشحا

شهازة مشاضلت في اإلاؤجمط الس لي حوى جقافت اللواض  إشهالُت التواصل في اإلاجتمع ، بمسادلت موػومت  -

ت، ًومي  ، بجامعت دمِؽ 2017 ؤلتوبط 19  18جقافت اللواض  ز ضها في إضػاء التواصل في ألاػطة الجعائٍط

 .ملُاهت

 وشاطاث البحث العلمي في مخابز وفزق البحث .6

ق،، حامعت العطبي التبس يالاحتماعُتملُت العلوم ؤلاوؼاهُت   ،السضاػاث ؤلاوؼاهُت   ألازبُت مذبر عظو -

ق.جبؼت

 le projet de l'éducation préscolaire et de l’enseignement)ق: حوىقو بحث بجامعت البلُسةي عظو فط -

préparatoire en Algérie) 2006-2009. ق، ضقم اإلاشط ع:V00420060058 

ق بحث بجامعت - ت :ق جبؼت حوىق العطبي التبس ي،عظو فٍط اإلاشنالث اإلاسضػُت لتلمُص اإلاطحلت الثاهٍو

  V02920130020:ق، ضقم اإلاشط ع2014 اوعهاػاتها على جحصُله السضاس ي 
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، في زضاػت حوى عوامل 02، حامعت الجعائط 2005.بمذبر الوقاًت   ألاضغوهومُاػوػُولوجي و يحقثعون  -

ق  . ز افع الؼلوماث الال قائُت لسى مؼتعملي الؼٍط

ق.عون جحقُق ػوػُولوجي في زضاػت بعىوان التإمحن في اإلاجتمع الجعائطي لفائسة اإلاجلؽ الوػني للتإمُىاث -

في البحث الس لي حوى موطوع القُم ؤلاوؼاهُت باالشتراك بحن حامعت الجعائط عون جحقُق ػوػُولوجي  -

نُت  ق(شهازة مشاضلت).ق2002،(مِشُتان) الجامعت ألامٍط

 :والعضويت في اللجان واملجالس العلميتالخبرة وشاطاث  .7

.ق10/02/2010إلى غاًت ق12/01/2010ضئِؽ اللجىت العلمُت لقؼم العلوم الاحتماعُت بالىُابت ػابقا مً  -

.ق2013/2014 إلى غاًت 2009/2010عظو اللجىت العلمُت لقؼم علم الاحتماع ابتساء مً الؼىت الجامعُت  -

عظو اإلاجلؽ العلمي لهلُت آلازاب  اللتاث  العلوم الاحتماعُت  ؤلاوؼاهُت ابتساء مً الؼىت الجامعُت  -

.ق2013/2014 إلى غاًت 2009/2010

 :عظو دبحر بعسز مً اللجان العلمُت لعسز مً اإلاجالث  اإلالتقُاث  اإلاؼابقاث -

قمجلت آلازاب  العلوم ا الحتماعُت حامعت البلُسة .1

ت، حامعت البلُسة .2 ق.مجلت زضاػاث هفؼُت   جطبٍو

قمجلت العلوم الاوؼاهُت   الاحتماعُت، حامعت جبؼت .3

ت، حامعت الواز .4  ق.مجلت العلوم الىفؼُت   التربٍو

 مجلت الطػالت، حامعت جبؼت .5

ق.مجلت ؤفاو، حامعت جمجراػت .6

ق.2017/2018عظو لجىت جصلُح مؼابقت السلتوضاه في جذصص علم الاحتماع التربوي - .7

ق. اإلاؤػؼت  التحوالث الاحتماعُتعظو اللجىت العلمُت للملتقى الس لي بجامعت قفصت حوىق- .8

ق.عظو اللجىت العلمُت للملتقى الس لي حوى الىظام التربوي  التىمُت الاحتماعُت، حامعت جبؼت .9

 وشاطاث الخبرة في إطار مشاريع التكويً .8

ً في 2009اإلاعتمس ػىت ق،صاحب مشط ع لِؼاوؽ علم احتماع التربُت ى م ز - ق التهٍو ،  مؼؤ ى فٍط

 .الادتصاص

 .2011اإلاعتمس ػىت ق، ى م ز،صاحب مشط ع ماػتر علم احتماع التربُت -

مت ى م ز - ً في 2013اإلاعتمس ػىت ق،صاحب مشط ع لِؼاوؽ علم احتماع الجٍط ق التهٍو ،  مؼؤ ى فٍط

 .الادتصاص

 وشاطاث الخبرة في إطار التأطير وإلاشزاف .9

 ى م ز،  في اللِؼاوؽ لالػُو،  هصا مىص ؤلاشطاف على عسز لبحر مً مصلطاث التذطج في اللِؼاوؽ   اإلااػتر -

 . إلى غاًت ًومىا هصا2006/2007الؼىت الجامعُت 

 (اإلاطفقاث) مصلطة لِؼاوؽ 15في إػاض الىظام النالػُهي، ؤلثر مً  -1
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 (اإلاطفقاث) مصلطة 40في إػاض هظام ى م ز، ؤلثر مً  -2

 وشاطاث اجتماعيت في إطار املجتمع املدوي .10

 :اإلاشاضلت في عسز مً التظاهطاث  ؤلاػهام بمسادالث  دبراث لصالح هُئاث  حمعُاث مسهُت،  هصلط منها -

اإلاشاضلت بمسادلت حوى التنفل الاحتمااي التربوي بإػفاى التوحس، مع الجمعُت اإلاحلُت بوالًت جبؼت، حؼط  -

 .ألامل ألػفاى التوحس

اإلاشاضلت بمؼاهمت علمُت في إػاض التحؼِؽ بإهمُت اإلاصاللت الوػىُت مع الجمعُت الوػىُت لترقُت ؤلاقاماث  -

ت في ججؼُسها، اإلاىظمت مً  يُت جحت شعاض اإلاصاللت الوػىُت  ز ض الجامعت الجعائٍط الجامعُت في ز ضتها التهٍو

 .2005 ماضغ 01 فُفطي إلى 25

يُت لصالح اإلاىظمت الوػىُت للتظامً الؼالبي، اإلاىظمت بعىوان مبازضة مً ؤحل  - اإلاشاضلت في الس ضة التهٍو

التىمُت  جحت شعاض اإلاجتمع اإلاسوي، الشباب قوة اقتراح  مشاضلت فعالت في اللُاة الوػىُت  القظاًا 

 .الجامعُت

اإلاشاضلت بمؼاهمت علمُت في إػاض التحؼِؽ بإهمُت اإلاصاللت الوػىُت مع الجمعُت الوػىُت لترقُت ؤلاقاماث  -

ت في وشط :ق، اإلاوػوم بـ2005 حوان 03 إلى 01الجامعُت في اإلالتقى الجهوي بعىابت ، مً  ز ض اللطلت الجمعٍو

 .جقافت اإلاصاللت الوػىُت

 اإلاشاضلت مع الجمعُت الوػىُت لترقُت ؤلاقاماث الجامعُت بمؼاهمت علمُت في ألاًام السضاػُت ألا لى حوى  -

 .، بالجعائط العاصمت2003 حاهفي 23 إلى 20العىف في الوػؽ الجامعي، مً 

-  

 :امليشورةغير ألاعمال  .11

 علم الاحتماع التربوي في الجعائط:قلتاب جحت الؼبع بعىوان -

ً)اإلاؼبوعت البُساغوحُت  -  .(مشنالث التربُت  التهٍو

 :  اللغاث .12

  . لتت حُس لتابت :للغت العزبيت ا -

  .حؼً لتت  لتابت: اللغت الفزوسيت -

  . متوػؽ لتت  لتابت:اللغت إلاهجليزيت -

: وشاطاث ووبراث أوزر  .13
 التحنم في ؤلاعالم آلالي:  Word Ar.Fr/ Excel/Power point/SPSS ق

  وهُت ؤلاعالمُت الاحتماعُت ت)إلاشاضلت في عسز مً اللصص التلفحًز   لصا  ؤلاشاعت الوػىُت، (التلفعة الجعائٍط

 .ؤلاشاعت اإلاحلُت لوالًت جبؼت
 


