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  / الدكتور العماري الطيبالســيرة الـذاتـية                     
 

                                               الحالة المدنية:
                                                      LAMMARI: العماري  االسم 

            taieb: الطيب  اللقب

     بسكرة. –الدوسن  50/11/1691تاريخ ومكان الميالد: 
 0657972033الهاتف :

 Lammari-taieb@univ-biskra.dzالبريد االلكتروني: 

 

 
 السيرة العلمية:

 .1611دورة جوان   البكالوريا متحصل على شهادة   -

 .1661ي جوان ف قسنطينة  من جامعة الليسانس في التاريخمتحصل على شهادة  -

" من المركز االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافيةتخصص "  الماجستيرمتحصل على شهادة 
 .  15/51/1556الجامعي خنشلة بتاريخ

 –ماع قسم علم االجت –تخصص انثروبولوجيا  –العلومدكتوراه  متحصل على شهادة -
. 2102 بوزريعة 2الجزائرجامعة   

 

 : اإلداريةالمناصب 

من بالطلبة بنيابة العمادة للدراسات والمسائل المرتبطة  والتقويم مسؤول مصلحة التعليم -
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية بسكرة .2102جانفي  01الى غاية   01/01/2100

 .20/10/2101الى  00/10/2102رئيس قسم العلوم االجتماعية / جامعة بسكرة  منذ  -

 الى يومنا هذا. 22/10/2101الطلبة منذ نائب عميد مكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة ب -
 

  السيرة العملية:
 . يأستاذ وباحث انثروبولوج

،جامعة محمد  واإلنسانيةقسم العلوم االجتماعية  ،كلية العلوم االجتماعية  ،  -ب  -محاضرأستاذ 
 يومنا هذا. إلى 1556دبسمبر 15منذ خيضر بسـكرة ،

  
 :اإلصدارات والنشريات

نشرت مقال)ملخص بحث ميداني( بعنوان "العالج بالرقية الشرعية وعالقته بالصحوة 
مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية /جامعة لصالح : –اإلسالمية/دراسة انثروبولوجية 

 بسكرة . –محمد خيضر 
 اإلنسانيةلعلوم نشر مقال حول  التحوالت االجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري  مجلة ا -

 .1511جوان ،العدد الثاني  –واالجتماعية  جامعة قاصدي مرباح  ورقلة 
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نشر مقال  حول الزوايا والطرق الصوفية بالجزائر / التحول من الديني الى الدنيوي ومن  -
 10العدد  -واالجتماعية   اإلنسانيةدراسة انثروبولوجية . مجلة العلوم  –القداسة الى السياسة 

 ورقلة.  -جامعة قاصدي مرباح  1512جوان 
 

 المشاركة في الملتقيات والمنتديات )داخل وخارج الجزائر(:
 

 ملتقيات وطنية:
 ،االغواط .1660سبتمبر  50، 51،51الملتقى التاريخي والثقافي "زاوية سيدي بوزيد" أيام  -1

 
بسكرة ، تحت  1661ديسمبر50الى50بالزيبان،منالملتقى الوطني األول للمقاومة الشعبية  -1

 مديرية المجاهدين  لوالية بسكرة. رعاية
 

،بالوادي  1559افريل10/19/10الملتقى الوطني " الموروث الشعبي وقضايا الوطن  أيام  -0
،تحت إشراف وتنظيم مخبر أطلس الثقافة الشعبية الجزائرية ،جامعة بن يوسف بن خدة 

 /الجزائر .
 

محمد -لوطني " األيام الدراسية حول شخصية المجاهد والشاعر واإلعالميالملتقى ا  -2
 ، االغواط . 1556فبراير  10/19/10" ايام -البوزيدي

 

 باتنة . 1662اكتوبر16/15الملتقى الوطني الشهيد مصطفى بن بوالعيد  أيام  -0

 

ى الشخصية الزوايا ودورها في المحافظة عل –الملتقى الوطني العاشر بسكرة عبر التاريخ  -9
 . 1511ديسمبر  11-11-15الوطنية . بسكرة أيام 

 

بمحاضر ة   1511جانفي  12اليوم الدراسي الثاني حول  منهجية التقارير العلمية  في  -0
 بعنوان البحث االنثروبولوجي وأدوات جمع المعلومات.

 

قسم العلوم االجتماعية  - 1511جانفي  12يوم  –اليوم الدراسي حول منهجية التقارير العلمية  -1
 جامعة بسكرة. –

 

قسم العلوم  –الواقع واالفاق  –اليوم الدراسي حول االنثروبولوجيا في الجامعة الجزائرية  -6
 .1510افريل  10جامعة بسكرة   –االجتماعية 

 

فيفري  10م يوم دراسي  حول : العولمة الثقافية وبناء الهوية لدى الشباب الجزائري . يو -15
تنظيم مخبر الدراسات النفسية واالجتماعية  و فرقة البحث " االثار النفسية   1512

جامعة  –قسم العلوم االجتماعية  –واالجتماعية للعولمة الثقافية عند الشباب الجزائري " 
 بسكرة.

 

ة البحث اليوم الدراسي حول " ظاهرة التدين في الجزائر )نحو رؤية تكاملية(  من تنظيم فرق  -11
دراسة سوسيو  –"الظاهرة الدينية من خالل تجلياتها في حياة المجتمع الجزائري 

 جامعة بسكرة. –قسم العلوم االجتماعية   - 1512اكتوبر 11 –انثروبولوجية" 
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ظاهرة العالج بالرقية )سياقها الثقافي واالجتماعي والتناول االعالمي اليوم الدراسي حول "   -11
بمداخلة موسومة بـ: " قراءة انثروبولوجية في عوامل انبعاثها  1510 نوفمبر 56 –لها (

 1510جامعة بسكرة. –قسم العلوم االجتماعية   - وانتشارها بالمجتمع الجزائري"

 

علوم وتقنيات النشاطات البدنية الملتقى الوطني حول " البيومتري االنسان في مجال  -10
عهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية من تنظيم م  1510افريل  11يوم   "والرياضية
 جامعة بسكرة . بمداخلة عنوانها " مدخل الى انثروبولوجيا الرياضة" –والرياضية 

 

السحر بين المحضور الديني والمسوغ االجتماعي" بمداخلة الموسومة اليوم الدراسي حول "   -12
قسم العلوم   - 1519ماي  50يوم  – " السحر في الدراسات االنثروبولوجية واالجتماعية" 

 جامعة بسكرة. –االجتماعية 
 

والتنمية" بمداخلة الموسومة "  -االنثروبولوجيا  –اليوم الدراسي حول " علم االنسان  -10
قسم العلوم   - 1511افريل  10يوم  –االنثروبولوجيا التطبيقية ومشكالت التنمية "  

 جامعة بسكرة. –االجتماعية 

 
 اخل وخارج الجزائر(:ملتقيات دولية)د          

 :داخل الجزائر 
تنظيم  -الجزائر -1550ماي50افريل إلى 19الملتقى الدولي األول حول "الخيمة العربية" من -1

 (ONCIورعاية الديوان الوطني للثقافة والسياحة)

 
،قسم علم  1550نوفمبر15و 16الملتقى الدولي األول حول "الصحة والمجتمع" يومي -1

 قالمـة . 1620ماي51كلية الحقوق واآلداب والعلوم االجتماعية،جامعة -والديمغرافيااالجتماع 

 

التصوف بعنوان " التصوف والطرق الصوفية بالمجتمعات  حول السادسالملتقى الدولي  -0
 . 1556ديسمبر 10الى 12من  –" جانت األفريقية

 

 –واالجتماعية  اإلنسانيةلعلوم " الهوية والمجاالت االجتماعية " كلية ا األولالملتقى الدولي  -2
 .1511فيفري  11و 10جامعة قاصدي مرباح  ورقلة يومي   

 

 52-50-51 أيام -  "بتلمسان ونواحيها األسالف وأعمالالمعارف "الملتقى الدولي  حول  -0
جامعة ابوبكر بلقايد و المركز الوطني لبحوث ما قبل  إشرافتلمسان تحت  1511جويلية 

 والتاريخ. ساناإلنالتاريخ وعلم 
 

الملتقى الوطني االول " السوسيولوجيا واالنثروبولوجيا وقضايا المجتمع الجزائري المعاصر  -9
بمداخلة  1512افريل  05 – 16يومي  -جامعة المسيلة  - "  المنظم  بقسم علم االجتماع 

بعنوان "اثر التحوالت السوسيوثقافية لألسرة على الشخصية العامة للمجتمع الجزائري  
 مقاربة انثروبولوجية "

 

قسم العلوم  -الملتقى الدولي  حول " العالقات الجزائرية التركية في ميزان التاريخ "  -0
 .1512فيفري 16-11جامعة بسكرة.  –االنسانية 
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الدولي االول حول المناهج االنثروبولوجية  ، قسم العلوم االجتماعية ، جامعة ابوبكر  الملتقى -1
 .1512ديسمبر  10،  12بلقايد ، تلمسان ، 

 
 

الملتقى الدولي الرابع حول التصوف " التواصل وقيم الحوار في االخالق االسالمية" المنعقد  -6
ن الدينية واالوقاف / مديرية الثقافة ، وزارة الشؤو 1519افريل  19-10بوالية غليزان ايام 

بمحاضرة بعنوان " التصوف في الجزائر المعاصرة من االنزواء الى االنفتاح :  –االسالمية 
للتحول في وظائف الزاوية الصوفية بالجزائر  الزوايا بمنطقة الزيبان مقاربة انثروبولوجية 

 ."بسكرة انموذجا
 

 1519افريل  50-51 إدرار" جامعة  اإلفريقيةالملتقى الدولي " التصوف والقارة   -15

 – األدوار -  الزوايا القادرية بزيبان بسكرة / الجذور  عنوان المداخلة :
 .والرهانات

 
 

الملتقى الدولي االول " االنثروبولوجيا في الوطن العربي خالل  نصف قرن من   -11
فريل /ا11/11جامعة محمد خيضر بسكرة  –الزمن" قسم العلوم االجتماعية 

1510. 

 

 خارج الجزائر:*
جامعة  1550اكتوبر11الى10الملتقى الدولي حول "الذاكرة والتراث في البحر المتوسط"من -1

 تونس. برعاية: -المنوبة
-le laboratoire regions et ressources patrimoiniales de Tunisie. 

-AUF.CRC histoire comparee de la memoire(Universite 

LAVAL.QUEBEC). 

-EHSS . Paris – CEVIPOF(science  po). 

 

 
 العضوية في فرق ومخابر البحث :

 – 1جامعة الجزائر  –عضو مخبر أطلس الثقافة الشعبية ) لجمع التراث الشعبي الجزائري(  -1
 الجزائر العاصمة.

 

 –عضو  فرقة البحث " اآلثار النفسية واالجتماعية للعولمة الثقافية عند الشباب الجزائري "   -1
 جامعة بسكرة. – واالجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم  –مخبر الدراسات النفسية واالجتماعية 

 




