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I – المؤهالت العلمية 
 .1960الثانوية العامة من ثانية الشويخ بالكويت، سنة  -1
ل إلينوى، بالواليات المتحدة األمريكية، ليسانس في العلوم السياسية من جامعة شما -2

 .1965سنة 

 (.1967ماجستير في العلوم السياسية من نفس الجامعة )يناير  -3

، تخصص علوم إدارية ونظريات سياسية، (.Ph.Dدكتوراه الدولة في العلوم السياسية ) -4
( بالواليات The University of Missouri at Columbiaمن جامعة ميزوري )

 .1970سنة  المتحدة،

 

 التخصص
 اإلدارة العامة. .1
 الفكر السياسي. .2

 سياسات المغرب العربي. .3

 منظمات دولية إقليمية. .4

 السلوك اإلداري. .5

 منهجية العلوم االجتماعية. .6

 

II-  الخبرة العلمية في التدريس والعمل اإلداري 
 

 .1970-1968معيد بجامعة ميزوري )الواليات المتحدة األمريكية(  (1
( بجامعة الجزائر إلى 1979(، وأستاذ )1975م أستاذ محاضر )( ث1970مدرس ) (2

 يومنا هذا.

 .1975إلى  1971مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية من عام  (3

 .1982-1980خبير بالمنظمة العربية للعلوم اإلدارية بعمان،  (4

 .1983-1982أستاذ زائر بالجامعة األردنية، عمان،  (5

 .1982األول،  أستاذ زائر بجامعة دمشق، الفصل الدراسي (6

 .1988-1987أستاذ زائر بجامعة الكويت في الفصل الدراسية األول،  (7



( األمريكية، University of Winsconsinأستاذ زائر بجامعة ويسكونسون ) (8
1991-1992. 

 .1994-1985رئيس المجلس العلمي بمعهد العلوم السياسية، جامعة الجزائر،  (9

 .1998-1996لبيت باألردن، رئيس قسم اإلدارة العامة بجامعة آل ا (10

( إلعداد برنامج التعليم العالي في العلوم .C.P.Nرئيس اللجنة البيداغوجية الوطنية ) (11
 .2002-1999السياسية، 

مدير ومؤسس لمخبر البحوث  ،التاريخ السياسي للجزائررئيس فرقة بحث في  (12
 .2003-2002والدراسات السياسية بجامعة الجزائر، 

 .2005-2002العربية للعلوم األمنية )الرياض( أستاذ بجامعة نايف  (13

مشرف على برنامج الماجستير في إدارة الموارد البشرية بكلية العلوم السياسية،  (14
 .2006الجزائر منذ  جامعة

 

- III  الكتب المنشورة 
 مجموعة الكتب التي نشرت للمؤلف

 

لوطنية للنشر الجزائر: الشركة ا العمال الجزائريون في فرنسا، دراسة تحليلية. (1
 صفحة. 400، 1974والتوزيع، 

الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  تطور النظريات واألنظمة السياسية. (2
 صفحة. 500، 1977

 صفحة. 58، 1980عمان: المنظمة العربية للعلوم اإلدارية،  نظريات اإلدارة العامة. (3

 64، 1981علوم اإلدارية، عمان: المنظمة العربية لل االتجاه الحديث لالستشارات. (4
 صفحة.

 صفحة. 68، 1981الجزائر: الشركة الوطنية للنسر والتوزيع،  نظرية التنظيم. (5

عمان: المنظمة العربية للعلوم اإلدارية،  دور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرة. (6
 صفحة. 100، 1982



، 1984شر والتوزيع، الجزائر: الشركة الوطنية للن االتجاهات الحديثة في علم اإلدارة. (7
 صفحة. 496

)باالشتراك مع أ.د. محمد الذنيبات( الزرقاء، األردن: مناهج البحث العلمي الحديث  (8
 صفحة. 197، 1986مكتبة المنار، 

الجزائر: المؤسسة الوطنية  دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية. (9
 صفحة. 105، 1989للكتاب، 

بيروت: دار الغرب  .1962ر من البداية ولغاية التاريخ السياسي للجزائ (10
 صفحة. 650، 1998اإلسالمي، 

الجزائر: المؤسسة الوطنية  دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية. (11
 صفحة. 126، 2002للفنون المطبعية )نسخة جديدة ومنقحة(، 

الغرب بيروت: دار  نظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين. (12
 صفحة. 200، 2006اإلسالمي، 

الجزائر: دار البصائر  .هذاإلى يومنا  1962التاريخ السياسي للجزائر منذ  (13
 صفحة. 619، 2014الجدبدة 

. 1962 – 1954 في ثورة التحرير الجزائرية شاهد عيان على مشاركة الطلبة (14
 صفحة. 170 ،2018ة دار األمالجزائر: 

الجزائر: المؤسسة . إلى جامعة ميزوري األمريكية بالميلية” أزيار“من قرية  (15
 .صفحة 245، 2019ة الوطنية للفنون المطبعي
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