
ــ ل للسي ــــان مفصــــــبي ــ رة الذاتي ــ  ة ــ

ــ ــ اللق م وــــــــــــاالس  ة ـــة شطـــ: عطي  بــ

 ة  ــــأ بالبادي ـن االبل الجلفة  ، نشـبعي  1972-04-11:  الدـــــان المي ــخ ومك ـتاري

ــ ة االجتماعيـــــالحال  أطفال   - 06 -ة  ست و أب ل  -زوجتين   -: متزوج   ةـــــ

 : حي الواحات الشمالية األغواط   وان ـــــــــــــــــــــــــــالعن

 attiachatta@yahoo.fr البريد االلكتروني 6 0106 58 13 3:  ف ـــــــــــــــــــــــــــالهات

 attiachatta1ــــــــــــــــــــــرام : غستـأن

 ، بشهادة من االدارة الوصية.   الـاب هللا كامـــ: حامل كت  مي ــــــار العلـــــالمس

 صاحب مدرسة قرآنية باسم الوالد رحمه هللا معتمدة من اإلدارة الوصية. 

  آداب 1993بكالوريا         

 إدارة عامةفرع  1997 ، بتفوق  ، الجزائرحيدرة   ENAشهادة المدرسة الوطنية لإلدارة         

   2 -شهادة ماجستير علم االجتماع جامعة الجزائر        

 2 –شهادة دكتوراه العلوم علم االجتماع الديني جامعة الجزائر        

 2 –جامعة الجزائر  2018التأهيل الجامعي شهادة        

 :  دات أخرىــــــــــاشه

 التحكم في المعلوماتية بتكفل من وزارة الداخلية    

 ANEMشهادة االتصال العمومي من وزارة العمل     

 قطر  -القيادة االدارية جامعة وادي النيل الدوحة   قيد التحضير عنشهادة ماجستير مناجمنت     

 :  ي ــــــار الوظيفـــالمس

 قطاعات : الداخلية التشغيل الشؤون الدينية  التعليم العالي .  أربعة: عبر الوظايف الدائمة 

 الجزائر العاصمة األغواط سعيدة ورقلة غرداية الجلفة بومرداس البيض  واليات : بعشر 

 – اإلدارة المركزية  –متصرف بالمديرية العامة للحرس البلدي بوزارة الداخلية         

 مندوبية األمن والية األغواط   –رئيس مصلحة       

 مدير الوكالة الوالئية للتشغيل باألغواط        
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 ثم ورقلة لمراقبة وكاالت التشغيل بوالية سعيدة   الجهويةرئيس المصلحة       

 بكل من واليتي غرداية ثم الجلفة رئيس مشروع بالوكالة الوطنية للتشغيل        

 مدير الشؤون الدينية واألوقاف لوالية بومرداس        

 2 –جامعة الجزائر قسم علم االجتماع  أستاذ مساعد ب       

 ض. بالمركز الجامعي لوالية البي أ   -محاضرأستاذ       

 . ،تركيا، المغربالسعودية،األردن،قطر،البحرين،فرنسا،تونس العربية المملكة  :ةـ علمي اراتـزي

 العلمية. عضوية لجانها رئاسة أو مع  بدعوات رسمية ومداخالت   :ملتقيات علمية

 ببومرداس لطبعتين    -الثعالبيسيدي عبد الرحمن    العالمة  -ئيس الملتقى الدولي للقرآن الكريمر       

 الملتقى الدولي دور الزوايا والمدارس القرآنية في صون الهوية الوطنية بإيليزي        

 الجزائر العاصمة –الملتقى الدولي القرآن وأهله       

 جامعة الجلفة   –الملتقى الوطني البعد االجتماعي للزوايا       

 الدولي للتعليم القرآني في حاضرة توات بأدرار   الملتقى       

 جامعة البويرة  –الملتقى الوطني للتصوف بين الماضي والحاضر       

 الملتقى الوطني للعلم والعلماء بغليزان        

 الندوة الدولية للمتاحف العربية بالمنستير تونس       

 - لبيضا –ملتقى األوبئة والدعاية وأثرها على المجتمع         

 عن بعد -العراق –العلوم وما بعد الجائحة  دولي  ملتقى        

 ملتقى دولي اإلساءة الى المقدسات مركز البحث في العلوم والحضارة اإلسالمية باالغواط        

 ملتقى وطني حول البداوة وفضائلها على الحضر بالمركز الجامعي بآفلو        

 لمشاركة في عديد األيام الدراسية والندوات الفكرية والدينية. إلى اإضافة       

 – مسجلة   –حصص إذاعية بمواضيع دينية واجتماعية        

 . وعضوية عدة لجان مناقشةج ماستر  اإلشراف على عدة مذكرات تخر :التأطيـــــــر

 :المنشورة البحوث والمقاالت

 جامعة الجلفة.   –مقال البعد االجتماعي للزوايا، مجلة العلوم االنسانية   - 



التنظيم في الزوايا بين المشيخة والقيادة اإلدارية، مجلة مخبر التنظيم االجتماعي كلية العلوم    - 

 . 2-، جامعة الجزائراالجتماعية 

التصوف والتجربة الدينية عبر زواياه في الجزائر، مجلة مركز البحوث في الحضارة والعلوم    - 

   االسالمية. 

بفعل    - الثقافي  العلوم  االغتراب  تطوير  مجلة  المجتمعات،  لخصوصية  المقتحمة  التكنولوجيا 

 االجتماعية الجلفة 

   التعليم التقليدي في الزوايا أصالة علمية وبعد اجتماعي، مجلة الرواق غليزان -

ــ كت       نشر دار الضحى  كتاب نور الصباح بين الذكر واأللواح   تم تأليفها: بـ

 علم االجتماع، السياسة الجنائية، ميادين علم االجتماع  مطبوعات علمية:      

ــ كت      ــ د التألي ـــب قيـ  عربي / فرنسي   - التحرير اإلداري  :فـ

 الحريات العامة عبر دساتير الجزائر                                          

 . دليل المسير                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : كل المعلومات الواردة أعاله مثبتة بوثائق أصلية نزودكم بها عند الضرورةمالحظة


