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عمر ّ
دراس ،أستاذ التعليم العالي في قسم علم االجتماع بجامعة وهران
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( )2020 /1975ومديربحث مشارك بمركزالبحث في األنثروبولوجيا الثقافية واالجتماعية
بوهران منذ  .1990تتمحور اهتماماته البحثية حول الحراك املنهي واالجتماعي (موضوع
رسالة دكتوراه دولة  ،)2007وقد نشر في سنة  2013كتابا بعنوان « الحراك االجتماعي
والتحوالت االجتماعية في الجزائر » ضمن منشورات ديوان املطبوعات الجامعية ،كما
ّ
تمثل الظاهرة الجمعوية في الجزائر وفي البلدان املغاربية موضوعا رئيسا في أبحاثه ،وقد
أشرف على عديد التحقيقات امليدانية وبحوث الخبرة حول املوضوع .عمردراس هو رئيس
املشروع البحث الجزائري-التون�سي (القسم الجزائري) املوسوم « اإلدماج املنهي لحاملي
الشهادات الجامعية في الجزائروتونس ».
العرو�سي عامري ،أستاذ علم االجتماع بالجامعة التونسية وباحث في قضايا التنمية
واإلسالم والقبيلة واملرأة .أشرف بمركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية
(تونس) على وحدة البحث « تنمية محلية مقاربات مقارنة » ،كما أشرف على العديد
من النشاطات البحثية والتكوينية في مجلس تنمية البحوث االجتماعية في أفريقيا،
وخصوصا إشرافه مع راموال رامتوهول على كتاب « النوع االجتماعي واملواطنة في ظل
العوملة في أفريقيا » سنة  2014ضمن منشورات كوديسريا ( .)Codesriaمؤلفاته عديدة،
حيث عرف بدراساته حول القطيعة االجتماعية والخلل في املجتمعات املغاربية وبلدان
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الجنوب في العهد الوسيط وفترة ما قبل وما بعد « االستقالل السيا�سي » (أطروحة
دكتوراه سنة  .)1991أشرف الباحث أيضا على العديد من دراسات الخبرة سوسيولوجية
في تونس.
محمد ماضوي ،هو أستاذ علم االجتماع ،وباحث في املحافظة الوطنية للفنون واملهن
ّ
مختص في مواضيع العمل واملؤسسة والشغل واملقاوالتية والهجرة
(باريس-فرنسا)،
والحراك االجتماعي بالجزائر .باحث مشارك في بمركزالبحث في االقتصاد ّ
املطبق من أجل

التنمية ( )CREADومركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ()CRASC

وفي العديد من مؤسسات البحثية املتواجدة في البلدان املغاربية خصوصا معهد البحث
حول البلدان املغاربية املعاصرة ( .)IRMCأشرف الباحث على العديد من الدراسات
حول مواضيع اهتمامه البحثية ،وقد اعتنت آخر منتوجاته قبل أن توافيه املنية
( 26نوفمبر  )2016بمسألة الحراك االجتماعي بالجزائر

()PNR

وشيخوخة املهاجرين

املغاربيين وواقع السوسيولوجيا املغربية وتحدياتها .من أهم منتوجاته العلمية -
على سبيل الذكرال الحصر -كتابه املوسوم « املؤسسات واملقاوالت في الجزائروفي املهجر :
مقاربة في سوسيولوجيا االقتصاد » الصادرسنة  2012عن دارالنشركارتاال.
عبد الستار السحباني ،أستاذ علم االجتماع بكلية العلوم االجتماعية واالنسانية
بالجامعة التونسية ،وباحث مشارك بالعديد من الهيئات العلمية التونسية والدولية،
وعضو في العديد من الجمعيات العلمية اإلقليمية والدولية وخصوصا مجلس تنمية
البحوث االجتماعية في أفريقيا  .Codesriaاهتماماته البحثية الجامعية تتمحور حول
ظواهر االنتحار والهجرة غير النظامية في التونس وقضايا التشغيل .ساهم الباحث
من خالل األبحاث التي أشرف عليها في املنتدى التون�سي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
بإثراء املكتبة الجامعية حول مسائل الهجرة والهامش والالمساوة االجتماعية .عبد الستار
السحباني هو رئيس املشروع البحث الجزائري-التون�سي (القسم التون�سي) املوسوم
« اإلدماج املنهي لحاملي الشهادات الجامعية في الجزائروتونس ».
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ّ
املطبق
نصر الدين حمودة مدير بحث ،باحث دائم بمركز البحث في االقتصاد
من أجل التنمية ،مختص في اإلحصائيات واالقتصاد ،وخبير دولي لدى العديد
من الهيئات العمومية والدولية .مواضيع اهتماماته البحثية ّ
متعددة ومتكاملة تتمحور
حول  :سوق الشغل في الجزائر وفي البلدان املغاربية ،الظواهر املرتبطة بالهجرة
ّ
الصحة في الجزائر وظاهرة املقاوالتية.
في املتوسط ،أنظمة الحماية االجتماعية ونوعية
له العديد من املشاركات في التحقيقات امليدانية ودراسات الخبرة ،وسبق أن ّ
نسق
في الجزائر التحقيق امليداني حول الشباب ضمن مشروع « البحث صحوة » والذي أثمر
ّ
سنة  2019بنشر الكتاب املوسوم « الشبيبة الجزائرية  :املعيش ،التمثالت والتطلعات »
ّ
(منشورات  ،)CREADكما له العديد من املنشورات العلمية في دوريات محكمة.
ف ــؤاد ن ـ ــوار ،أستاذ بحث « أ » ،باحث دائمة بمركز البحث في االنثروبولوجيا
االجتماعية والثقافية ،مختص في سوسيو أنثروبولوجيا العمل .ناقش رسالة دكتوراه
ضمن املدرسة الدكتورالية بجامعة وهران  2سنة  2012حول « ّ
ّ
املسرحين من
العمال
ظرف العمل املأجور العمومي سنوات التسعينيات من القرن املا�ضي » ،كما أشرف
ّ
متعددة » (.)2019-2014
على مشروع بحث « عالقة الجزائريين بالعمل  :مقاربات
ّ
تمثل الظاهرة الجماعتية في غرداية وسؤال املواطنة موضوعا آخر االهتماماته البحثية
في املركز .شارك في العديد من التحقيقات امليدانية الوطنية ودراسات الخبرة حول
تقييم السياسات العمومية ،اإلدماج السوسيو-اقتصادي للنساء في الجزائر ،املمارسات
االنتخابية في الجزائر والظاهرة الجمعوية ،وقد كان عضوا في مشروع بحث الجزائري
– التون�سي حول « سيرورة اإلدماج السوسيومنهي لحاملي الشهادات الجامعية »
(.)2019-2014
محمد عرقوب ،أستاذ محاضر بجامعة تيارت ،باحث دائم سابقا بمركز البحث
ّ
مختص في علم النفس العمل والتنظيم،
في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية،
ّ
التخصص ،وقد كان عضوا في مشروع البحث
وحائز على شهادة الدكتوراه في هذا
الجزائري – التون�سي حول « سيرورة اإلدماج السوسيومنهي لحاملي الشهادات الجامعية »
(.)2019-2014
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سميرة عياد ،أستاذة محاضرة وباحثة في علم االجتماع بجامعة تونس املنار .ترتكز
اهتماماتها التدريسية بمواضيع النوع االجتماعي وسوسيولوجيا االتصال وسوسيولوجيا
العائلة .تشتغل الباحثة أيضا في مجال االستشارات وبحوث الخبرة ،فهي مستشارة لدى
مركز البحث والتوثيق واالعالم حول املرأة بتونس ،وأيضا مستشارة لدى مركز املرأة
العربية للتدريب والبحوث بتونس ،وأعمالها البحثية تتمحور أساسا حول الالمساواة
الجندرية والعالقات االجتماعية الجندرية.
هند بوعقادة ،أستاذة بحث « ب » ،باحثة دائمة بمركز البحث في االنثروبولوجيا
ّ
مختصة في علم النفس العيادي ،وقد ناقشت رسالة دكتوراه
االجتماعية والثقافية،
ّ
وتصورات العمل لدى البطالين في الجزائر » .تنتمي
بجامعة وهران  2حول « معنى
الباحثة حاليا ملشروع بحث مؤسساتي حول « املدارس الخاصة للتربية الوطنية
بالجزائر  :االنتقائية ونوعية التكوين » ،وقد كانت عضوا في مشروع البحث الجزائري
– التون�سي حول « سيرورة اإلدماج السوسيومنهي لحاملي الشهادات الجامعية »
(.)2019-2014

رزيقة مجوب ،أستاذة بحث « أ » ،باحثة دائمة بمركز البحث في االقتصاد ّ
املطبق

من أجل التنمية ،مختصة في علم االجتماع العمل والتنظيم .عضو ضمن قسم البحث
ّ
متعددة ومتكاملة
تنمية البشرية واالقتصاد االجتماعي .مواضيع اهتماماتها البحثية
تتمحور حول  :الجندروالتربية ومسألة الالمساواةّ ،
تطور االقتصاد غيرالرسمي في الجزائر
ّ
واملتخرجات من التعليم العالي في الجزائروالبطالة وفي البلدان املغاربية .شاركت الباحثة

في العديد من املشاريع البحثية وخصوصا في التحقيق امليداني حول الشباب ضمن
« املشروع البحث صحوة » .لها العديد من املنشورات العلمية ومنها مساهمتها العلمية
ّ
في الكتاب املوسوم املوسوم « الشبيبة الجزائرية  :املعيش ،التمثالت والتطلعات »
(منشورات .)2019 ، CREAD
زين الشرف لوسداد ،أستاذة بحث « ب » ،باحثة دائمة بمركزالبحث في االنثروبولوجيا
االجتماعية والثقافية ،مختصة في علم اجتماع العمل والتنظيم ،وقد ناقشت رسالة
دكتوراه بجامعة وهران  2حول « تمثالت خريجي الجامعة لبرامج التشغيل الشباب
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في الجزائر » .تشرف الباحثة حاليا على مشروع بحث مؤسساتي حول « املدارس الخاصة
للتربية الوطنية بالجزائر  :االنتقائية ونوعية التكوين » ،وقد كانت عضوا في مشروع
البحث الجزائري – التون�سي حول « سيرورة اإلدماج السوسيومنهي لحاملي الشهادات
الجامعية » (.)2019-2014
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