
 السیرة الذات�ة

 
 إبراهيم بوالفلفلالدكتور 

    علم االجتماع
 

 الرسالة املهنية

من خالل  التخصصيف جمال  ةوالعاملي يةاحمللية العرب تعلى املستو� وخدمة اجملتمع النظري والتطبيقي عي، البحث العلمياملسامهة يف تطوير التعليم اجلام
تقنيات. الو حدث الربامج، املناهج االعتماد على ا  

 معلومات شخصية

 التفاصيل البند
باالسم واللق  إبراهيم بوالفلفل 

الشحنة جيجل اجلزائر1974 -06-30 اتريخ ومكان االزد�د  
 جزائري اجلنسية
  قطرالعلوم ، جامعة اآلداب و قسم علم االجتماع، كلية  العنوان
53830965 () اهلاتف  

 Ibrahim@qu.edu.qa الربيد االلكرتوين
 الشهادات العلمية

 السنة املؤسسة الشهادة
 1996 جامعة قسنطينة، اجلزائر  ليسانس يف علم االجتماع التنظيم والعمل

 2001 جامعة اجلزائر ماجستري يف علم اجتماع التنظيم والعمل

االجنليزية اللغة يف لتطبيقيةدبلوم الدراسات ا يجلج حممد الصديق بن حيىي جامعة   2009 
 2010 جامعة اجلزائر  علم االجتماع التنظيم والعمل دكتوراه يف

 2014 سكيكدة 55أوت  20جامعة  التأهيل اجلامعي

اللجنة الوطنية اجلامعية وزارة التعليم  أستاذ التعليم العايل
 العايل والبحث العلمي

 2019 

 2019 جيجل حممد الصديق بن حيىي جامعة بكالوريوس لغة اجنليزية

 مييةاخلربة األكاد

 الفرتة املؤسسة الوظيفة
-ب –مساعد  – أستاذ 5200 -2200  سكيكدة، 1955أوت  20جامعة    

-أ –أستاذ مساعد  ، سكيكدة1955أوت  20جامعة    5200- 2008  
-أ –أستاذ مساعد  2010-2008 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر   
-ب  –أستاذ حماضر  2014 -2010 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر   



-أ  –أستاذ حماضر  9201 -120 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر  4 
2019جويلية  جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر التعليم العايلأستاذ   

2020ديسمرب  جامعة قطر، الدوحة، قطر أستاذ مشارك  

اعيةل شعبة العلوم االجتممسئو  2017 -2011 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر   

2019-6201 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر مديرخمربالبناء واحمليط   
يف علم   رئيس مشروع الدكتوراه

      االجتماع
2018-2017 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر  

نوان حتت ع رئيس مشروع حبث
سسة ملؤ (الثقافة التنظيمية اب

مج يف إطار الرب� االقتصادية)
  الوطين للبحث

، سكيكدة. اجلزائر1955اوت  20جامعة   2011-2013  

حتت عنوان  رئيس مشروع حبث
يف إطار  (اخللع يف اجملتمع اجلزائري)

 الرب�مج الوطين للبحث 

 2019_2016 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر

 توراهيف الدك املدّرسةاملساقات 

 السنة املؤسسة املساق
2018-2017 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر منهجية البحث العلمي  

ميةاملشكالت االجتماعية والتن  2017-2018 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر 

2019-2018 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر لغة اجنليزية  

 
 لغة اجنليزية

2020-2019 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر  

 اللجان العلميةورائسة عضوية 

لجنةال  السنة املؤسسة 
8020-0420 جامعة 20 اوت 1955، سكيكدة. اجلزائر اللجنة العلمية للقسم  
 2005-2008 جامعة 20 اوت 1955، سكيكدة. اجلزائر اجمللس العلمي للكلية
2012-2008 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر اللجنة العلمية للقسم  

مرائسة اللجنة العلمية للقس 2010-2009 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر   

2016-2008 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر اجمللس العلمي للكلية  

 عضوية اللجان البيداغوجية

 السنة املؤسسة اللجنة
0201-0920 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر  األساتذةظيف جلنة تو   



األساتذةجلنة توظيف   2014-2015 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر 
األساتذةجلنة توظيف  2018-2017 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر   

لسنة رئيس اللجنة البيداغوجية ل
عالثانية علم االجتما   

2014-2011 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر  

 املساقات اليت درستها يف املاجستري

 السنة املؤسسة املساق
2013-2012 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر منهجية البحث العلمي  

يم نظر�ت  علم اجتماع التنظ 4201-3201 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر   

ةنظر�ت علم اجتماع الرتبي 2015-2014 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر   
 

 يف الليسانس املدّرسةاملساقات 

 السنة املؤسسة املساق
 علم النفس االجتماعي

 ملتقى التدريب على البحث
 مدخل اىل علم اجتماع العمل

، سكيكدة 1955أوت  20جامعة   
، سكيكدة 1955أوت  20جامعة   
، سكيكدة 1955أوت  20جامعة   

 

2200-3200  
3200-0420  

0420-0520  
0520-0620  

2004-2003 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر مدخل اىل علم االجتماع  
2004-2005  

 منهجية البحث العلمي
 

2004-2003 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر  
2004-2005  
2007-2008  
 

لسياسياالقتصاد ا 2006-2005 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر   

 2009-2008 جامعة حممد الصديق بن حيي، جيجل. اجلزائر منهجية البحث العلمي

 
 منهجية وتقنيات البحث

 2009-2010 
2010-2011 
2011-2012 
2012-2013  
2013-2014  
2014-2015  
2015-2016  
2016-2017  
2017-2018  

احلضري علم االجتماع 2021-2020 جامعة قطر، الدوحة، قطر   



علم االجتماع مقدمة يف  2021-2020 جامعة قطر، الدوحة، قطر   

2021-2020 جامعة قطر، الدوحة، قطر التنمية املستدامة  

هااالشراف على اطروحات الدكتور   

 سنة املناقشة املؤسسة عنوان األطروحة 
ةملدينة اجلزائرياب الدعارة و الفقر 1 2017-2016  2 جامعة قسنطينة   

2017-1987أزمة العنف والتغري السكاين يف اجملتمع اجلزائري( )  2 جامعة حممد  
ي الصديق بن حي

 جيجل

 يف طور االجناز

صندوق الوطين دراسة ميدانية ابل-سوسيولوجيا عالقات العمل والضمان االجتماعي يف اجلزائر 3
وكالة جيجل-للتأمينات االجتماعية  

عة حممد جام
ي الصديق بن حي

 جيجل

 يف طور االجناز

جامعة حممد  متثالت العمل لدى االطارات احمللية كعامل لتحقيق التنمية احمللية 4
ي الصديق بن حي

 جيجل

 يف طور االجناز

جامعة حممد  دور الربامج التلفزيونة االجتماعية يف التنمية االجتماعية 5
ي الصديق بن حي

 جيجل

 يف طور االجناز

 االشراف على رسائل املاجستري

 سنة املناقشة  عنوان الرسالة 
ريةالثقافة التنظيمية وإدارة الصراع التنظيمي ابملؤسسة االقتصادية اجلزائ 1 حممد  جامعة 

 الصديق بن حيي
 جيجل

2015-2016  

وي يف ضوء القيم حماولة حتليل سوسيولوجي للسلوك التنظيمي لدى أساتذة التعليم الثان 2
لثقافية للمجتمعا  

حممد  جامعة
 الصديق بن حيي

 جيجل

2015-2016  

 مناقشة رسائل الدكتوراه

يف واقع التنمية املهنية وعالقته مبستوى األداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم اجلامعي  1
 اجلزائر 

2014-2013 جامعة أم البواقي  

يف  للمشكالت تريز فعالية بر�مج تكويين مقرتح يف ضوء نظرية احلل االبتكاري 2
 تنمية التفكري االبتكاري لدى مرتبصي التكوين املهين 

 جامعة حممد ملني دابغني
سطيف-  

2014-2015  

2جامعة قسنطينة  تكوين املوارد البشرية وأثره على فعالية االداء 3  2015-2016  
ب املراهق شبكة االنرتنيت وعالقتها ابكتساب السلوك االحنرايف لدى الشبا 4  امعة حممد ملني دابغنيج 

سطيف-  
2016-2017  



 1955أوت  20جامعة  مشاعر االكتئاب ومشاعر النقص واالجتاه حنو االنتحار لدى الشباب 5
 سكيكدة

2016-2017  

-بةعنا-جامعة ابجي خمتار املرأة والعنف يف اجملتمع اجلزائري  6  2016-2017  

زائراملتوسط ابجل حتليل سوسيولوجي لعوامل احنراف تالميذ التعليم 7 -بةعنا-جامعة ابجي خمتار   2016-2017  

8 La stratégie des organismes employeurs vis-à-vis de 
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés 
(universitaires) à travers le dispositif DAIP. 

 جامعة عبد الرمحان مرية
 جباية

2017-2018  

لويثة البحرية ودورها يف تاليف خماطر العمل البحري والتطبيعة القياد 9 2جامعة قسنطينة   2017-2018  

-امدينة قسنطينة أمنوذج–أثر التلوث الصناعي يف اجملتمع احلضري  10 2جامعة قسنطينة   2017-2018  

سسة الوطنية تكوين املوارد البشرية وأثره على فعالية االداء(دراسة ميدانىة ابملؤ  11
-جيجل-ء والغازللكهراب  

2جامعة قسنطينة  2017-2018  

لى مجعيات مدينة دور املشاركة الشعبية يف حتقيق التنمية احمللية(دراسة ميدانية ع 12
 اخلروب)

 

2جامعة قسنطينة  8201-9201  

 مناقشة التأهيل اجلامعي

 السنة املؤسسة اللجنة م
البواقي جامعة أم د.خاليفية نصرية عضو مناقش يف جلنة أتهيل   - 1  2014_2015  
2015_2014 جامعة أم البواقي د. ابريعم �دية عضو مناقش يف جلنة أتهيل   - 2  
- جامعة حممد ملني دابغني عضو مقرر يف جلنة أتهيل د.كوسة بومجعة - 3

 سطيف
2016-2017  

–الرمحان مرية  جامعة عبد د.رشيد بسعي عضو مقرر يف جلنة أتهيل   - 3
  -جباية

2017-2018  

د.أهواري زهريضو مقرر يف جلنة أتهيل  ع 4 2019_2018 جامعة عبد الرمحان مرية    

تومي ر�ضد.عضو مقرر يف جلنة أتهيل   5  1955اوت  20جامعة  
  سكيكدة

2018_2019  

ي جامعة حممد الصديق بن حي د.كعواش رؤوفعضو مقرر يف جلنة أتهيل   
 جيجل

2018_2019  

  

 االشراف على مذكرات املاسرت

لسنةا  م عنوان املذكرة املؤسسة 
2015/2016 جامعة حممد    1 عالقة االستقرار املهين بتخطيط املسار الوظيفي



 الصديق بن حيي
 جيجل 

2015/2016 حممد جامعة  
 الصديق بن حيي

 جيجل

 2 اإلعالم األمين ودوره يف تقليل ظاهرة حوادث املرور

2015/2016 حممد  جامعة 
 الصديق بن حيي

 جيجل

مل النفسية االجتماعية املؤدية للعنف لدى طلبة املرحلة الثانية العوا  3 

2014/2015 حممد  جامعة 
 الصديق بن حيي

 جيجل

 4 أتثري االنرتنيت على قيم الطالب اجلامعي

2015/2016 حممد  جامعة 
 الصديق بن حيي

 جيجل

 5 التدريب وعالقته إبدراة اجلودة الشاملة يف املؤسسة اجلزائرية

2015/1620 حممد  جامعة 
 الصديق بن حيي

 جيجل

 6 االحرتاق النفسي الوظيفي وعالقته حبوادث العمل 

2015/2016 حممد  جامعة 
 الصديق بن حيي

 جيجل

سنوات  9و  4 الرسوم املتحركة العنيفة ودورها يف بروز السلوك العدواين لدى الطفل ما بني  7 

2014/2015 حممد  جامعة 
 الصديق بن حيي

 جيجل

التنظيمية والوالء التنظيميالقيم   8 

2015/2016 حممد جامعة  
 الصديق بن حيي

 جيجل

 9 اثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي

2012/2013 حممد  جامعة 
 الصديق بن حيي

 جيجل

 10 أتثري الفضائيات العربية على القيم االجتماعية للشباب

2012/2013 حممد  جامعة 
 الصديق بن حيي

 جيجل

ا االتصال احلديثة على التواصل داخل األسرةأتثري تكنولوجب  11 

2013/2014 حممد  جامعة 
 الصديق بن حيي

 جيجل

 12 العالقات العامة والتطوير التنظيمي

2012/2013 حممد  جامعة 
 الصديق بن حيي

 جيجل

والصراع التنظيمي ةالعالقات العام  13 



2016/2017 حممد  جامعة 
 الصديق بن حيي

 جيجل

العامة يف املؤسسة اجلزائرية  فعالية العالقات  
 اثر ظروف العمل على تغيب العمال يف املؤسسة

14 

2014/2015 حممد  جامعة 
 الصديق بن حيي

 جيجل

 15 اجتاهات اجلزائريني حنو عمل املرأة يف اإلدارة العمومية

على مذكرات الليسانساالشراف   

 م عنوان املذكرة املؤسسة السنة
2012/2013 حممد  جامعة 

 صديق بن حييال
 جيجل

 1 عالقة التوافق الزواجي ابالستقرار األسري

2016/2017 حممد جامعة  
 الصديق بن حيي

 جيجل

 2 واقع املرأة املطلقة يف اجملتمع اجلزائري

2016/2017 حممد  جامعة 
 الصديق بن حيي

 جيجل

 3 اجتاهات خرجيي اجلامعة حنو السياسة الوطنية للتشغيل

2010/2011  حممدجامعة  
 الصديق بن حيي

 جيجل

 4 حمددات الثقافة التنظيمية يف املؤسسة اجلزائرية

2008/2009 حممد  جامعة 
 الصديق بن حيي

 جيجل

 5 الرقابة التنظيمية وأداء املوظف

2015/2016 حممد  جامعة 
 الصديق بن حيي

 جيجل

ةالتطوير التنظيمي والفعالية التنظيمية ابملؤسسة االقتصادية اجلزائري  6 

5201/2016  م ص ب ي جامعة 
 جيجل

 7 دور اإلدارة االلكرتونية يف حتسني جودة اخلدمة 

2010/2011  م ص ب ي جامعة 
 جيجل

 8 دور التخطيط يف تنمية املوارد البشرية

2010/2011  م ص ب ي جامعة 
 جيجل

 9 اإلشاعة وأتثريها على مقروئية الصحف املكتوبة لدى الطالب اجلامعيني

2010/2011 م ص ب ي  جامعة 
 جيجل

 10 عقود العمل حمددة املدة وعالقتها ابلرضا الوظيفي.

2010/2011  م ص ب ي جامعة 
 جيجل

 11 حوادث العمل وأتثريها على األداء داخل املؤسسة االقتصادية

2009/2010  م ص ب ي جامعة 
 جيجل

 12 التنظيم غري الرمسي ابجلامعة اجلزائرية



2003/2004 م ص ب ي جامعة  
 جيجل

لتنظيم االداري يف مؤسسة خدماتيةا  13 

2003/2004  م ص ب ي جامعة 
 جيجل

 14 واقع التوظيف يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

2003/2004  م ص ب ي جامعة 
 جيجل

 15 احلوافز وعالقتها ابلكفاية اإلنتاجية

2003/2004  م ص ب ي جامعة 
 جيجل

جلزائرية واقع توظيف وتكوين املوارد البشرية ابملؤسسة ا  16 
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 وتقدمي العديد من املشاركات املسجلة

، ي، االقتصادجتماعياالطابع الات مواضيع ذ
 .الراهن اجملتمعي والدويل وقضا�

 إذاعة جيجل احمللية



 مهارات استخدام احلاسوب والتكنولوجيا احلديثة

   التقييم العام طبيعة املهارات

Word ممتاز 
Spss ممتاز 

Power point ممتاز 
Ecxel جيد 

 

 

 

 

 

 

 


