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 معلومات شخصية

                                                                                      :عبد اللطيف بارياالسم و اللقب 

                                                                      رحمة.بسكرة أوالدب.09/05/1983:تاريخ الميالد

متزوج:ةالعائلي الحالة  

دكتوراه في العلوم في العلوم السياسية  :المؤهل  

                                                      بقسم العلوم السياسية/جامعة بسكرة  أمحاضر  أستاذ :المهنة الحالية

           بسكرة 145السياسية.جامعة محمد خيضر بسكرة .ص ب :قسم العلوم السياسية/كلية الحقوق و العلوم  العنوان

     06.65.64.84.71:رقم الهاتف

Abdelatif.bari@yahoo.fr يالبريد االلكترون  :  

 الشهادات المحصل عليها 

 الشهادة المؤسسة السنة

2001جوان  بسكرةمديرية التربية لوالية    بكالوريا في االدب و العلوم االنسانية 

2005جوان    بكالوريا في االدب و العلوم االنسانية مديرية التربية لوالية بسكرة 

2005جويلية  ليسانس في العلوم السياسية و  جامعة الحاج لخضر باتنة 

 العالقات الدولية

 

2008فيفري   
 جامعة الجزائر

 

و ماجستير في العلوم السياسية 

العالقات الدولية فرع التنظيم 

 السياسي و االداري
 

2014ماي  دكتوراه في العلوم في العلوم  جامعة محمد خيضر بسكرة 

 السياسية

2016افريل   التاهيل الجامعي جامعة محمد خيضر بسكرة 

 التدريس بالجامعة

               المقاييس              المؤسسة               الفترة

2006/2007 الدوليةقسم العلوم السياسية والعالقات    

 جامعة بسكرة

            التسيير نظرية التنظيم و-

      الجماعات المحلية إدارةملتقى - 

       الوظيفة العامة إصالحملتقى -

2007/2008  قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية 

          جامعة بسكرة               

الفكر السياسي تاريخ -   

مدخل للعلوم السياسية -  

2008/2009   

 قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية

            جامعة بسكرة     

                 الفكر السياسي تاريخ-

نظريات و سياسات التنمية(محاضر)-  

تسيير الموارد البشرية(محاضر)     -  

    و النظم االنتخابية األحزابملتقى -
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 ملتقى نظم الحكم في العالم العربي و-

                 اإلسالمي  

2009/2010  قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية 

             جامعة بسكرة     

      تسيير الموارد البشرية(محاضر)-

      الموارد البشرية(محاضر) إدارة-

  نظريات و سياسات التنمية(محاضر)-

2010/2011  

 
 

 

 قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية

 جامعة بسكرة

 

تسيير الموارد البشرية(محاضر)    -  

إدارة الموارد البشرية(محاضر)     -  

تكنولوجيا اإلعالم (محاضر) -   

 

2011-2012  

 

 قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية

 جامعة بسكرة

 

تسيير الموارد البشرية (محاضر)-  

الموارد البشرية(محاضر) ةإدار -  

النظرية للسياسة العامة  األطر-

)(الماستر  

 

2012-2013  
 قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية

 جامعة بسكرة

 

السياسات العامة المحلية(ماستر) -  

)االنظمة السياسية الغربية(ماستر -  

-محاضر- ادارة الموارد البشرية-  

 

 

2013-2014  

 
 

اسية و العالقات الدوليةقسم العلوم السي  

 جامعة بسكرة

االصالحات السياسية في الدول  -

- ماستر -المغاربية  

-محاضر- ادارة الموارد البشرية-  
 

 

2014-2015  

 
 

 قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية

 جامعة بسكرة

 
 

ملتقى المجتمع المدني في االنظمة  -

-ماستر - السياسية المقارنة  

-محاضر- البشرية ادارة الموارد-  
 

 

 

2015-2016 

 العلوم السياسية و العالقات الدولية

 جامعة بسكرة

 

ملتقى المجتمع المدني في االنظمة  -

-ماستر - السياسية المقارنة  

دكتوراه - الدولة و المجتمع المدني -

 طور ثالث 
 

 

2016-2017 

 

 العلوم السياسية و العالقات الدولية

 جامعة بسكرة

 

تمع المدني في االنظمة ملتقى المج -

-ماستر - السياسية المقارنة  

الثالثة تنظيمات –التنمية االدارية  -  

- السياسة العامة و الحوكمة المحلية -

03دكتوراه طور   
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2017-2018  

 

 العلوم السياسية و العالقات الدولية

 جامعة بسكرة

 

ملتقى المجتمع المدني في االنظمة  -

-ماستر - السياسية المقارنة  

- السياسة العامة و الحوكمة المحلية -

03دكتوراه طور   

التسيير العمومي الجديد -  

 

 

 الكتب

2011ابن بطوطة للنشر و التوزيع ،  دار. عمان :المجتمع  المدني العالمي  -1  

2011بطوطة للنشر و التوزيع ،  ناب دارعمان : . أكاديميةعلمية في مؤتمرات  أوراق-2  

 المنشورات الدولية

1-- " الظاهرة اإلرهابية في الجزائر و تأثيراتها على وضع الدولة. المعيار  ، العدد 26 ، كلية األصول،جامعة األمير عبد القادر 

. 2010،  قسنطينة–للعلوم اإلسالمية   

السياسية، جامعة ، كلية الحقوق و العلوم  07، العدد  " المجتمع المدني في ظل ممارسة الدول العربية و االسالمية " المفكر -2

                                                                 .2011محمد خيضر  بسكرة ، نوفمبر 

، ماي ،جامعة محمد خيضر بسكرة29، العدد  علوم انسانية، الحكومة االلكترونية بين فرص النجاح و معوقات التطبيق"" -3

2013.  

،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  09، العدد  ترونية في اهم النظم العربية" ، المفكر" دور و مكانة الحكومة االلك -4

                                                                            .2013محمد خيضر  بسكرة ، ماي 

، جامعة محمد خيضر  39-38، العدد  علوم انسانية،  "السياسات العامة و التنمية في النموذجين الماليزي و الجزائري"-5

2015بسكرة ، مارس   

، جامعة  46، العدد  علوم انسانية ،الجزائري الوطني األمن على2011 بعد وليبيا تونس في السياسية التحوالت تأثير -06

  2017محمد خيضر بسكرة ، مارس 

، مجلة اقتصاديات المال و االعمالاالتصال في منظمات االعمال، ادارة التغيير كمدخل الستخدام تكنولوجيا المعلومات و  -07

    2017، معهد العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،المركز الجامعي ميلة، سبتمبر  03عدد 

بسكرة ،   ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 15، العدد  المفكر ، امننة الشراكة الجزائرية االوربية -08

  . 2017 جوان

دور المجتمع المدني في تحسين اداء الميزانية العامة مع االشارة الى حالة الجزائر،مجلة افاق علوم االدارة و  -09

       2017،  جامعة المسيلة ، 02،عدد االقتصاد

مخبر االجتهاد القضائي، كلية الحقوق  ، 02، العدد  الناقد للدراسات السياسية،  التجربة البرلمانية التونسية واقع و افاق -10

   .2018و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر  بسكرة ، افريل 

،كلية الحقوق و  17، العدد  المفكر،  السياسات التنموية للدول العربية دراسة في االسباب و النتائج علىالبطالة  تأثير -11

  .2018العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر  بسكرة ، جوان 

مخبر ، 04مجلد  02، العدد  الحقوق و الحريات، استخدامات االدارة االلكترونية بالمعامالت المصرفية في الجزائر  -12

  .2018 اكتوبركلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر  بسكرة ، الحقوق و الحريات في االنظمة المقارنة ،
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، العدد  مجلة البحوث السياسية و االدارية، في ظل توجيهات المؤسسات المالية الدولية  االصالحات االقتصادية الجزائرية -13

  .2018 جوان،  عاشور زيان ، جامعة  12

  الملتقيات الدولية

حول مسار التكامل في منطقة  األولالملتقى المغاربي ، تطور و واقع المجتمع المدني الجزائري بين األحادية و التعددية"" -1

،قسم العلوم السياسية بالتعاون مع مخبر البحوث و الدراسات في ب العربي بين االعتبارات القطرية و التحديات الخارجيةالمغر 

           .2009/ مارس04/05العالقات الدولية في الجزائر،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة بسكرة 

" ، الملتقى العلمي الدولي حول الحكومة االلكترونية   و دورها ت التطبيقالحكومة االلكترونية بين اإلطار النظري و تحديا" -2 

 19/20مستغانم  -قسم العلوم التجارية،كلية الحقوق و العلوم التجارية،جامعة عبد الحميد بن باديسفي إنجاح الخطط التنموية،

                                                                                          . 2010افريل

، التجربة البرلمانية التونسية واقع و افاق ، الملتقى الدولي الرابع عشر حول الحوكمة البرلمانية في الدول المغاربية -03 

مخبر الحقوق و الحريات في االنظمة المقارنة /مخبر اثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع ،   كلية الحقوق و العلوم 

  .  2014نوفمبر  17-16لسياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، يومي ا

بين اشكالية البقاء و -طريقة اعداد دراسة جدوى لمشروع اقتصادي، المؤتمر الدولي الرابع حول المقاوالتية المستدامة -04

  .2017افريل  18/19 ،معهد العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،المركز الجامعي ميلة،حتمية االبتكار

، مركز ادراك لالبحاث و  االرهاب في الجزائر و تاثيراته على امن الدولة، الندوة العلمية الدولية التطرف و االرهاب -05 

   2017افريل  28/29الدراسات االجتماعية و االنسانية بالتعاون مع المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين /تونس ، 

، ة االلكترونية في العالم العربي،المؤتمر العلمي الدولي حول تحدي الحكومة االلكترونية في العالم العربيتحدي الحكوم -06

، عمان/االردن، 2مركز البحث و تطوير الموارد البشرية/االردن و مخبر التنمية التنظيمية و ادارة الموارد البشرية/جامعة البليدة

   . 2017نوفمبر  06-08

 31تركيا، - ، جامعة قيصري لكترونية في العالم العربي ، المؤتمر الدولي االول للعلوم االجتماعية و االنسانيةالحكومة اال  -07

 .2018فيفري  02جانفي الى 

حول قطاع السياحة و ، المؤتمر الدولي االول  دور تكنولوجيات المعلومات و االتصال في تنمية المجال السياسي -08

، -والية تبسة انموذجا-قيق التنمية المستدامة و الحفاظ على االرث التاريخي و الحضاري للجزائرالصناعة التقليدية في تح

  .2018افريل  12- 11جامعة تبسة ، 

، مركز البحث و  المؤتمر العلمي الدولي حول دور المصارف االسالمية في التنمية،  دور المصارف االسالمية في التنمية -09

  .2018افريل  18- 16تطوير الموارد البشرية/االردن و جامعة العلوم االسالمية العالمية /االردن ، 

 الملتقيات الوطنية

حول السياسات العامة   األولالملتقى الوطني "،السياسات العامة و تحقيق التنمية في التجربة الماليزية و األفق الجزائري" -1

 سعيدة- ،قسم العلوم السياسية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة الطاهر مواليء الدولة و تنمية المجتمعو دورها في بنا

                                                                            .2009افريل 26/27

هيبة الدولة لدى المواطن الجزائري: لتقى الوطني حول:الم،"وضع الدولةالظاهرة اإلرهابية في الجزائر و تأثيراتها على  "-2

        م.2009ديسمبر 07/08قسنطينة،– اإلسالميةعبد القادر للعلوم  األمير،جامعة األصول،كلية  ماضيا و حاضرا و مستقبال

                                                                                                

، السياسات العامة بين التجربة الماليزية و الجزائرية ، الندوة العلمية حول السياسات العامة و دورها في التنمية المحلية -3

       2010نوفمبر  23، و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة  الحقوققسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ، كلية 
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 إدارةالحكم الراشد في  إشكاليةالراشد المحلي ، الملتقى الوطني حول  الحكمالنموذج الفنزويلي نموذج رائد لتطبيق و تنمية  -4

قات الدولية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي ، قسم العلوم السياسية و العال اإلقليميةالجماعات المحلية و 

                                                      2010ديسمبر  13-12مرباح ورقلة ، 

، ةو برامج التشغيل في الجزائر ، الملتقى الوطني حول سياسة التشغيل و دورها في تنمية الموارد البشري آليات أهمتقييم  -5

                                                                                                    -2011افريل  14-13و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،  الحقوققسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ، كلية 

 التداعياتلعلم السياسة ، الملتقى الوطني حول العلوم السياسية و  األكاديميةات المرجعيات الثقافية على التوجه تأثير -6

 26- 25و العلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ،  الحقوق، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ، كلية  العولمية

                                                                                      2011افريل 

 العلوم، قسم  اإلداريةالمال البشري في التنمية  رأس، الملتقى الدراسي حول دور  اإلداريةمدخل نظري حول التنمية  -7

     2011 ماي  18جامعة محمد خيضر بسكرة ، والعلوم السياسية ،  الحقوقالسياسية و العالقات الدولية ، كلية 

، قسم العلوم السياسية  إفريقيااالثنية على بناء الدولة في  تأثير، الملتقى الوطني حول  اإلفريقيةعلى الدولة  أثرها الهوية و -8

     2011نوفمبر  24- 23و العالقات الدولية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

، قسم العلوم  الدراسي حول جودة خدمات التكوين في قطاع التعليم العاليتقييم تجربة ل م د من منظور الجودة ، اليوم  -9 

        2012-01-11      السياسية و العالقات الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،

ت السياسات الخارجية للدول تأثير المتغيرات السياسية على مسار السياسات الخارجية ، الملتقى الوطني حول محددا -10

، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد  العربية في ظل التحديات الراهنة

                                                                ,  2012أفريل  19-18 خيضر بسكرة ، 

، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية،  مة في ماليزيا ، الملتقى الوطني حول اصالح السياسات العامةالسياسة العا -11

  .2014مارس  11-10كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

سم العلوم السياسية و العالقات ، قاالدارة االلكترونية ، اليوم الدراسي حول االمن االلكتروني في ظل الحروب الجديدة -12

  .2016مارس  03الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

اليوم الدراسي حول التعايش الحضاري في ظل التحوالت الدولية   التعايش الحضاري بين المنطلقات الفكرية و الواقعية، -13

  2016افريل  20محمد خيضر بسكرة ، قات الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة ، قسم العلوم السياسية و العالالراهنة

اليوم الدراسي حول السياسة الخارجية و  الحل السلمي كاحد مباديء الدبلماسية الجزائرية في حل النزاعات االقليمية،-14

لسياسية و العالقات الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، ، قسم العلوم ا التحوالت السياسية و االمنية في المنطقة العربية

  .2016افريل  28جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

، قسم  السياسية في الدول العربية الواقع و التحديات اإلصالحاتاالقتصادية الجزائرية ، اليوم الدراسي حول :  اإلصالحات -15

  .2017افريل  12الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،  العلوم السياسية و العالقات الدولية، كلية

قسم  ،الحراك التركي في المنطقة العربية ، اليوم الدراسي حول االستراتيجيات الدولية الدارة االزمات في المنطقة العربية  -16

  .2017افريل  20معة محمد خيضر بسكرة ، العلوم السياسية و العالقات الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جا

الجهود التنموية لالتحاد االفريقي لمجابهة االنعكاسات السلبية للتعددية االثنية في افريقيا، الملتقى الوطني حول:تاثير  -17

الدولية، كلية الحقوق و ، قسم العلوم السياسية و العالقات التعددية االثنية و ازمات الهوية على بناء و استقرار الدولة في افريقيا

  .2017ماي  09/10العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 

  ،االقتصادي الجزائري في بيئة مضطربة األمنعوائق و كوابح التقدم االقتصادي في الجزائر،اليوم الدراسي حول  -18

  .2017ديسمبر  07ة ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسي 
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االدارة االلكترونية في العالم العربي دراسة في الواقع و التحديات،اليوم الدراسي حول االدارة االلكترونية و دورها في  -19

جامعة محمد خيضر بسكرة، ، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، تحسين الخدمة العمومية

  .2018فيفري  08

استخدام االدارة االلكترونية في مجال الخدمات المصرفية مع االشارة الى حالة الجزائر،اليوم الدراسي حول واقع االدارة -20

ية و االجتماعية، ، مخبر التغيير التنظيمي و مشكالت العمل في الجزائر، كلية العلوم االنسان االلكترونية في المؤسسة الجزائرية

  .2018مارس  13جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

،الملتقى -التركيز على حالة الجزائر –ظاهرة االرهاب و تاثيرها على الوضع السياسي و االقتصادي للدول المغاربية  -21

السياسية و العالقات  ، قسم العلومالوطني حول التحوالت الجيوسياسية في الوطن العربي و انعكاساتها على االمن المغاربي

  .2018افريل  26-25تبسة ، -الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة العربي التبسي

انفاق المال العام في الجزائر : متطلبات التدبير و محاذير التبذير،اليوم الدراسي حول مكافحة الفساد و اثره على تطوير و  -22

، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد ةتحسين االدارة و الخدمة العمومي

  .2018افريل  26خيضر بسكرة ، 

االصالحات الرقمية و اثرها على اداء الجماعات المحلية،الملتقى الوطني حول : اصالح الجماعات المحلية و رهانات  -23

  .2018افريل  30- 29سياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، ، كلية الحقوق و العلوم الالتنمية 

 النشاط ضمن  مشاريع البحث

دور التنمية االدارية في تحسين أداء الخدمة العامة و مكانة قطاع التعليم تحت عنوان:"CNEPRUعضو فرقة البحث  -1

      2011-01- 01". منذ العالي

  01/01/2016. منذ  سياسية في الدول العربيةاالصالحات ال: تحت عنوان CNEPRUفرقة البحثعضو  -2

  2015المقارنة ، منذ  األنظمةحضو مخبر البحث : الحقوق و الحريات في -3

 المهام اإلدارية

2012-01-04من   ، جامعة محمد خيضر بسكرةكلية الحقوق و العلوم السياسية مصلحة التعليم و التقييم ل رئيس -1  

  2012-11-18من  ، جامعة محمد خيضر بسكرةبكلية الحقوق و العلوم السياسية  ية للتدرج نائب رئيس قسم العلوم السياس -2

   2018جوان  03، منذ  ما بعد التدرج و البحث العلمي و العالقات الخارجيةنائب عميد الكلية للدراسات العليا  -3

2018جوان  03، منذ  عضو مجلس إدارة كلية الحقوق و العلوم السياسية -4  

 المهام األكاديمية 

2014عضو المجلس العلمي لكلية الحقوق و العلوم السياسية منذ جانفي   -1  

2016 و الحكم الراشد المعتمدة في إقليميةعضو لجنة التكوين في دكتوراه الطور الثالث بعنوان : منظمات دولية و  -2  

2018ة  المعتمدة في عضو لجنة التكوين في دكتوراه الطور الثالث شعبة العلوم السياسي -3  

2017عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم السياسية منذ ديسمبر  -4  

2018كلية الحقوق و العلوم السياسية/جامعة بسكرة منذ : افريل - رئيس تحرير مجلة : المفكر -5  

2016جامعة بسكرة ، منذ  – إنسانيةعضو الهيئة العلمية لمجلة : علوم  -6  

2018جامعة الوادي ، منذ نوفمبر  –لمجلة : العلوم القانونية و السياسية عضو الهيئة العلمية  -7  


