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.MOHAMMED EL IDRISSIمحمد االدریسي:   االسم الشخصي والعائلي

.وعیشات ،بني ھالل سیدي بنور، المغرببدوار ال: العنوان                     

.المغرب، بسلك التعلیم الثانوي التأھیليعلم االجتماع وأستاذ الفلسفة: المھنة                       

20x@hotmail.com-mohamed:البرید االلكتروني

53 75 27 63 6 00212: الھاتف                      

باللغة (الصادرة عن الجمعیة الدولیة للسوسیولوجیا "GLOBAL DIALOGUE"محرر بمجلة : 2015

).اإلنجلیزیة

.ني للجمعیة الدولیة للسوسیولوجیا بالعالم العربيثا-مترجم رسمي: 2015

.ومحرر بالمجلة)المجلة العربیة لعلم االجتماع(المترجم الرسمي لمجلة إضافات :2015

قسم مراجعات الكتب، الترجمات، ) مركز دراسات الوحدة العربیة(عضو ھیئة تحریر مجلة المستقبل العربي : 2015

.، ومحرر بالمجلةوالحوارات

).بریطانیا-لندن(نون -محرر دوري بمجلة دلتا: 2015

).Global Dialogueمجلة (بالعالم العربي )ISA(عضو فریق بحث الجمعیة الدولیة للسوسیولوجیا : 2015

.)لبنان-بیروت(باحث مشارك بمركز دراسات الوحدة العربیة: 2015

.القنیطرة المغرب-بجامعة ابن طفیلالماجستیر في سوسیولوجیا التنمیةقید التحضیر لشھادة : 2015

.المغرب- العمومي-سلك التعلیم الثانوي التأھیليبأستاذ الفلسفة :  2013

- بني مالل–التأھیلي، من المركز الجھوي لمھن التربیة والتكوین دبلوم التأھیل التربوي لسلك التعلیم الثانوي : 2013

".حسن"میزة المغرب،

.سلك اإلجازة األساسیةبلى النقطة األولى عللحصول -الجدیدة-عة شعیب الدكاليمن جامشھادة التمیز : 2012

اإلجازة األساسیة في السوسیولوجیا الحضریة، من كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة شعیب الدكالي : 2011-2012

. مسلك الدراسات السوسیولوجیةب، والنقطة األولى "میزة مستحسن"بالجدیدة، 

للحصول على النقطة األولى بسلك دبلوم الدراسات الجامعیة -الجدیدة- شھادة التمیز من جامعة شعیب الدكالي:2011

.  "DEUG"العامة

، من كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة شعیب الدكالي "DEUG"دبلوم الدراسات الجامعیة العامة : 2009-2011

. مسلك الدراسات السوسیولوجیةباألولى ، والنقطة"میزة مستحسن"بالجدیدة، 

میزة "مام الغزالي التأھیلیة سیدي بنور، شھادة الباكلوریا، مسلك العلوم اإلنسانیة، من ثانویة اإل: 2008-2009

".مستحسن

العلمیة واألكادیمیةوالمراتبتالشواھد والدبلوما
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:المنشورةالمحكمة والدراسات والترجماتاإلصدارات والمقاالت

فيقید النشر" " إشكالیة تنمیة المدن العربیة المعاصرة: یة ومستدامةمن أجل مدینة عربیة بیئ"رشح مقال : 2015

، للمشاركة في 2015شتنبر439العدد ) بیروت–الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربیة (مجلة المستقبل العربي 

. 2016-2015الجائزة العربیة للعلوم االجتماعیة واإلنسانیة لتشجیع البحث العلمي لسنة 

ترجمة مشتركة مع نائب رئیس الجمعیة الدولیة للسوسیولوجیا ورئیس تحریر مجلة إضافات الدكتور ساري : 2015

األمریكي ورئیس الجمعیة الدولیة االجتماعلعالم )باإلنجلیزیة" (مواجھة عالم غیر متكافئ"حنفي، لمقال 

الصادرة عن مركز ، )لعلم االجتماعالمجلة العربیة (سینشر في مجلة إضافات ، "مایكل بووراوي"للسوسیولوجیا 

.2015صیف31العدد،بیروت–دراسات الوحدة العربیة 

صادرة عن (، قید النشر في مجلة نقد وتنویر "مقاربة نقدیة: أزمة العلوم االجتماعیة بالعالم العربي: "مقال: 2015

.2015، العدد الثالث )نقد وتنویر للدراسات اإلنسانیة بدولة الكویتمركز 

2015 : Interview with Sari hanafi, « The future of sociology in the Arab world After the

Arab Spring » GLOBAL DIALOGUE  VOL. 5 / # 4 / 2015  for ISA (International

Sociological Association).

، سینشر في مجلة "وعي الوحدة العربیةدور البحث االجتماعي في تنمیة "حوار مع الدكتور ساري حنفي حول : 2015

.2015شتنبر439العدد، بیروت–الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربیة المستقبل العربي 

سینشر " مستقبل السوسیولوجیا العراقیة بعد أحداث الربیع العربي"حوار مع الدكتور الھاي عبد الحسین حول : 2015

صیف31العدد،بیروت–الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربیة ، )لم االجتماعلعربیة لعالمجلة ا(في مجلة إضافات 

2015.

سینشر " ترجمة في العلوم االجتماعیة بالعالم العربيواقع ومستقبل ال"حوار مع الدكتور منیر السعیداني حول : 2015

.2015خریف23العدد) تبیرو–الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربیة (" العربیة والترجمة"في مجلة 

مالمح من تطور أنثروبولوجیا الجنسانیة المغاربیة والعربیة : عبد الصمد الدیالمي في المیزان: "مقال: 2015

، )المجلة العربیة للدراسات األنثروبولوجیا المعاصرة" (أنثروبولوجیا"، سینشر خالل العدد الثاني من مجلة "المعاصرة

.2015شتنبر 

مجلة المستقبل فيقید النشر" " إشكالیة تنمیة المدن العربیة المعاصرة: ل مدینة عربیة بیئیة ومستدامةمن أج"مقال 

.2015شتنبر439العدد ) بیروت–الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربیة (العربي 

فيقید النشر" حراءاتحاد المغرب العربي في مربع الربیع العربي واإلرھاب وتجارة المخدرات ومشكل الص"مقال 

.2015غشت438العدد ) بیروت–الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربیة (مجلة المستقبل العربي 

الصادرة عن (مجلة المستقبل العربي فيقید النشر، "الدینامیة الحضریة والتنمیة بالمغرب الشرقي"تقریر عن ندوة 

.2015غشت438العدد ) بیروت–مركز دراسات الوحدة العربیة 

قید ، )الفرنسیة(لعبد الرحمان الموساوي" جزائر تسعینیات القرن العشرین: الضحك في وضعیة عنف"لمقال ترجمة 

.2015غشت438العدد ) بیروت–الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربیة (مجلة المستقبل العربي فيالنشر
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تریستان ، قام بھا )الفرنسیة(لفورا نوھا" تات بین الھند ودبيالش: التقارب المستحیل"ترجمة لقراءة في كتاب 

غشت438العدد ) بیروت–الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربیة (في مجلة المستقبل العربي قید النشر، بروسلي

2015.

الجمعیة الدولیة شراكة معدعوة وب) باإلنجلیزیة" (حوار كوني"ترجمة العدد األول من المجلد الخامس لمجلة :2015

"2015مارس "العربیة لعلم االجتماع والجمعة) ISA(للسوسیولوجیا 

مجلة اضافات في قید النشر، "ب والملتزم عبد الصمد الدیالميغحول تكریم السوسیولوجي المشا"مقال :2015

.2015صیف31العدد) بیروت–مركز دراسات الوحدة العربیة الصادرة عن (" المجلة العربیة لعلم االجتماع"

لبرونو كارسونتي" العلوم االجتماعیة وسیاسة تحدیثھا: بین فلسفة وأخرى"ترجمة لقراءة في كتاب : 2015

الصادرة عن مركز(" المجلة العربیة لعلم االجتماع"مجلة اضافاتفي قید النشر، سیلفي میزیربھا ت، قام)الفرنسیة(

.2015صیف31العدد) بیروت–دراسات الوحدة العربیة 

المجلة في نشر، نادین فیزناتبھا ت، قام)الفرنسیة(لبییر بوردیو" حول الدولة"ترجمة لقراءة في كتاب : 2015

.2015یونیوعدد ) بیروت–دراسات الوحدة العربیة الصادرة عن مركز (العربیة للعلوم السیاسیة

في مجلة قید النشر، ، )الفرنسیة(یل رونوإلمانو" من السوسیولوجیا النقدیة إلى النظریة النقدیة"للمقاترجمة :2015

.2015یولیوزعدد وجھة نظر

لتوبي " البحرین، العربیة السعودیة والربیع العربي المجھض : الخلیج الطائفي"ترجمة لقراءة في كتاب : 2015

الصادرة عن مركز دراسات الوحدة (، نشرت في مجلة المستقبل العربي ر دو الج أولیفی، قام بھا )الفرنسیة(ماتیاسین

.2015یونیو436العدد ) بیروت–العربیة 

جون ، قام بھا )الفرنسیة(لمعاد ماندیل" تاریخ من الصراع: الیھود والمسلمون بفرنسا"ترجمة لقراءة في كتاب :2015

ماي435العدد ) بیروت–الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربیة (ي ، نشرت في مجلة المستقبل العربفلیب دیدیو

2015.

، نیكوالس لوبرونبھا ، قام)الفرنسیة(لمرسیل بازین" تركیا جغرافیا قوة صاعدة"ترجمة لقراءة في كتاب : 2015

.2015أبریل434العدد ) بیروت–الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربیة (نشرت في مجلة المستقبل العربي 

، قامت بھا ھیلجا جون )الفرنسیة(لجیل أردینا " فھم العولمة في عشرة دروس"ترجمة لقراءة في كتاب : 2015

مارس 433العدد ) بیروت–الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربیة (سكارویل، نشرت في مجلة المستقبل العربي 

2015.

، قام بھا )الفرنسیة(لفیلیب ھامان " ا الحضریة والتنمیة المستدامةالسوسیولوجی"ترجمة لقراءة في كتاب : 2015

432العدد ) بیروت–الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربیة (أندري دونزیل، نشرت في مجلة المستقبل العربي 

.2015فبرایر 

،"انیة المغربیة المعاصرةمالحظات حول التنمیة الجنس: تصورات المراهقین للحیاة الجنسیة"مقال تحت عنوان : 2014

.2014ربیع وصیف 27-26ن االعدد-، )االجتماعالمجلة العربیة لعلم (نشر بمجلة إضافات 
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المؤتمرات والندوات العلمیة الوطنیة والدولیة

اكادیمیة من طرفالذي سینظم"تكنولوجیا وتقنیات التعلیم والتعلیم االلكتروني"المشاركة في المؤتمر الدولي األول 

أكتوبر 07-05تكنولوجیا وتقنیات التعلیم والتعلیم االلكتروني أیام : روفان للتدریب والدراسات المؤتمر الدولي األول

توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في "، بمداخلة تحت عنوان )اإلمارات العربیة المتحدة(ارقة ، الش2015

).كتاب المؤتمرستنشر في " (أولیات التمكن: التعلیم

بكلیة العلوم اإلنسانیة الذي سینظم، "الواقع واألفاق...الجامعة والمجتمع: "المشاركة في الملتقى الدولي السابع حول

، بمداخلة تحت عنوان 2015أكتوبر 27-26أیام ) الجزائر(واالجتماعیة واإلسالمیة التابعة لجامع محمد لخضر باتنة 

."ةاإلندونیسیقراءة في التجربة : سالمي في ضوء اللیبرالیة الجدیدةخوصصة الجامعات بالعالم اإل"

من طرف الذي سینظم) ممثل للملكة المغربیة(للمرأة والطفولة العربیة الثالث العلمي العربيالمشاركة في المؤتمر 

ة في الدراسات المرأ"بمداخلة تحت عنوان ،2015أغسطس /أب20إلى 18من مصر، -جامعة جنوب الوادي، الغردقة

).ستنشر في مجلة الجامعة وكتیب المؤتمر" (مالحظات ابستیمولوجیة: سیولوجیاالسو

بمركز الدراسات واألبحاث الذي سینظم"دینامیة التغیر واالستمراریة: بالمغربجاالحتجا"المشاركة في ندوة 

، یوم )المغرب(ضاءبیعة الحسن الثاني بالدار الالتابعة لجامبن مسیك اإلنسانیةوالعلوم اآلداببكلیة مدي،-اإلنسانیة

، "مدینة الجدیدة أنموذجا: الفضاءات الحضریة والحركات االحتجاجیة الجدیدة"، بمداخلة تحت عنوان 2015یولیوز 25

).التابعة للمركز" رھانات"ستنشر بمجلة (

ظھر المھراز ة بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة المنظم" مقاربات ونماذج: البیئة والتنمیة المستدامة"المشاركة في ندوة 

من المدینة "، بمداخلة تحت عنوان 2015ماي30-29، أیام )المغرب(سیدي محمد بن عبد هللا بفاسالتابعة لجامعة 

ةالمستدامنحو تجدید الحوار بین السوسیولوجیا والجغرافیا لتفعیل المدینة البیئیة : البیئیة إلى المدینة المستدامة

).قید النشر بمجلة الكلیة" (بالمغرب المعاصر

المنظمة بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة التابعة " الدینامیة الحضریة والتنمیة بالمغرب الشرقي"المشاركة في ندوة 

ج االكتساح المجالي وإعادة إنتا"، بمداخلة تحت عنوان 2015أبریل 23- 22، أیام )المغرب(بوجدةاألوللجامعة محمد 

).قید النشر بمجلة الكلیة" (بین جدلیة العام والخاص ورھان التنمیة المستدامة: الفضاء الحضري بمدینة بركان

التجارب والتداریب المھنیة

ز المتعدد كیولیوز، تدریب میداني ومھني في العمل االجتماعي، بالمر31یولیوز إلى 01من : 2012

.الوظائف للمرأة بمدینة الجدیدة

القدرات والمعارف المعلوماتیة

Bureautique : Word, Excel, PowerPoint.

Aptitude de communication avec les gens.

Esprit d’équipe et sens d’organisation.
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Bonne communication et sens de responsabilités.

اللغات

Arabe Classique : Bien.

Français : Bien.

Anglais : Moyenne.

Lecture : magazines, journaux ; roman et  série fantastique.

Sport : Golf ; Tennis.

Navigation sur Internet.

Musique.

Arts : cinéma ; panturc ; salon des arts.

الھوایات


