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  الشهادات

 
2002  آداببكالوريا   -  

داري  جامعة بسكرة الجزائر إليسانس في العلوم السياسية تخصص تنظيم سياسي و  -

2006 
خوة منتوري جامعة اإلسياسية تخصص الديمقراطية والرشادة العلوم في الماجيستير   -

2010  الجزائر قسنطينة   

 

  الخبرة المهنية

 

  2010 – 2008مؤقت بجامعة محمد خيضر بسكرة من  أستاذ -
 01الى 2010ديسمبر  01شور زيان الجلفة مناأستاذ دائم )  رتبة مساعد ب (بجامعة ع -

  2012أكتوبر 

إلى يومنا  2012أكتوبر  01أستاذ دائم  ) رتبة  مساعد أ (بجامعة محمد خيضر بسكرة من  -
 هذا 

إلى يومنا هذا  2012رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة من نوفمبر  -  

المعهد الوطني المتخصص ب مجلس التوجيه التعليم العالي والبحث العلمي في يرممثل وز -
الى يومنا هذا  . 2017ل بسكرة ابتداء من مارس بأوالد جال  

إلى يومنا هذا   2012عضو المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية من نوفمبر  -  
إلى يومنا هذا  2012عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم السياسية ) مقررا( منذ نوفمبر  -  

إلى يومنا هذا  2013عضو مجلس اإلدارة بكلية الحقوق والعلوم السياسية من  -  

 
 

  الملتقيات و لمنشوراتأهم ا



عشور عبد الكريم ، باري عبد اللطيف ، الحكومة االلكترونية بين فرص النجاح و   - 

، جامعة بسكرة .2013،سنة29معوقات التطبيق، علوم انسانية، العدد   
ة لمتحدت الوالياا .داريإلد الفساا ني في مكافحةواللكترا لحكمدور اعشور ، عبد الكريم ،   -

،كلية الحقوق و العلوم 2014، سبتمبر 11العدد أ نموذجا ، مجلة المفكر ، ألمريكية ا

 السياسية، جامعة بسكرة .
عشور عبد الكريم ، اآلليات السياسية والقانونية لمواجهة ظاهرة التنصير في الجزائر ،   -

 1960الملتقى الدولي الثالث حول " الحركة التنصيرية في المغرب العربي في نصف قرن 
، جامعة االمير عبد القادر ،  األديان" مخبر الدراسات العقدية ومقارنة  2010/

. 2011ماي/ /16/17  

عشور عبد الكريم ، واقع التكتالت االقتصادية زمن األزمات ، الملتقى الدولي الثاني ،  -
 /26/27معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  المركز الجامعي بالوادي ، يومي 

.  2012فيفري   

ني حول عشور عبد الكريم ، العمالة الوافدة وأثرها على سياسة التشغيل ، الملتقى الوط-
سياسات التشغيل ودورها في تنمية الموارد البشرية ، قسم العلوم السياسية جامعة محمد 

 . 2011أفريل  /13/14خيضر بسكرة يومي : 

عشور عبد الكريم ، التوجهات الجديدة إلصالح الخدمة العمومية في الجزائر ، الملتقى  -
لعلوم السياسية جامعة محمد خيضر الوطني حول إصالح السياسات العامة في الجزائر  قسم ا

 . 2014مارس  /10/11بسكرة يومي 

 –عشور عبد الكريم ، دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الحكامة البرلمانية    -
، الملتقى الولي الرابع عشر حول الحوكمة البرلمانية في الدول  أنموذجاالبرلمان االلكتروني 

نوفمبر  /16/17وم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة . ، المغاربية ، كلية الحقوق والعل

2014 .  
مداخلة بعنوان:"دور الحكامة الجيدة في تحقيق التنمية عشور عبد الكريم ، مغربي فريال ،  -

بالجماعات المحلية"، ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول:"إصالح الجماعات المحلية 

،بكلية الحقوق و العلوم السياسية ، 2018أفريل 30-29يومي:ورهانات التنمية"، المنعقد 
  بسكرة.جامعة محمد خيضر 

عشور عبد الكريم ، مغربي فريال ، مداخلة بعنوان :  حتمية توطين المساءلة كآلية  -

لمكافحة الفساد ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول ظاهرة الفساد وأثرها على تسيير 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،   2018جوان  /27/28المؤسسات في الجزائر يومي 

. علي لونيسي 2جامعة البليدة   

 

 -  مهام التدريس  

  التدريس بجامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر    /1 

  2007/2008مقياس تاريخ الفكر السياسي اعمال موجهة السنة االلى علوم سياسية    -
2009/2010مقياس الديمقراطية والرشادة اعمال موجهة السنة الثانيةعلوم سياسية   -  

  2011/2012مقياس النظم السياسية المقارنة محاضرة السنة الثالثة ليسانس علوم سياسية  -  

مقياس نماذج عالمية للتنمية المحلية محاضرة السنة الثانية ماستر  علوم سياسية  -
2012/2013  



مقياس السياسات العامة المحلية ، محاضرة السنة الثانية ماستر علوم سياسية    -

2014/5201  
األطر النظرية للسياسات العامة محاضرة + تطبيق السنة االولى ماستر  -

2016/2017/2017/2018  

الجزائرالتدريس بجامعة عاشور زيان الجلفة  /2  

  2010/2011مقياس االتصال والعالقات العامة اعمال موجهة السنة الثانية ليسانس   -

  2011/2012مقياس االقتصاد الجزائري محاضرة السنة الثانية ليسانس  -
  2011/2012مقياس الوظيفة العامة في الجزائر  محاضرة السنة الثالثة ليسانس  -

مقياس الحكومة االلكترونية ومجتمع المعلومات   محاضرة السنة الثالثة ليسانس  -

2011/2012  
  2011/2012البشرية   محاضرة السنة الثالثة ليسانس مقياس التسيير الدولي للموارد  -

 

  التخرج رسائلعلى   اإلشرافالتاطير و 

 

للدول المغاربية )دراسة حالة حزب  الديمقراطيفي الترسيخ  اإلسالميةدور األحزاب  -

  2013/2014النهضة في تونس( السنة الجامعية 
  2013/2014تجربة التنمية في ماليزيا مذكرة ماستر السنة الجامعية   -

  2014/ 2013السنة الجامعةمذكرة ماستر  دور المجتمع المدني في التنمية السياسية   -

السنة مذكرة ماستر  الحكومة االلكترونية في الجزائر: دراسة في إمكانية التطبيق   -
   2013/ 2012الجامعة

مذكرة ماستر السنة الجزائر نموذجا -السياسية في تحقيق التنمية السياسية اباألحزدور  -

 2015/2016الجامعية 
، مذكرة ماستر  السنة الجامعية  " أنموذجا تونس" الفساد مكافحة في اإلعالم دور-

2016/2017  

مذكرة  مكافحة الفساد في تحقيق  الحكم الراشد المحلي تونس أنموذجا  . إستراتيجية_ دور 
 2016/2017ماستر  السنة الجامعية 

السنة الجامعة مذكرة ماستر  دور المؤسسات الدولية في ترشيد الحكم في الدول العربية   -

2015/2016  
  2017/2017السياسة العامة للسكن في الجزائر مذكرة ماستر السنة الجامعية  -

  2017/2018ستر السنة الجامعية االلكترونية في مكافحة الفساد مذكرة ما اإلدارةدور  -

في الجزائر مذكرة ماستر السنة الجامعية  ةدور اقتصاد المعرفة في الحوكمة االقتصادي -
2017/2018 . 


