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األستاذ الدكتور بوحنية قوي أستاذ العلوم السياسية والعالقات
الدولية بجامعة قاصدي مرباح بورقلة وعميد كلية الحقوق

والعلوم السياسية – حاصل على الدكتوراه بامتياز في العلوم
السياسية من جامعة الجزائر

بإشراف مشترك مع جامعة

باريس الثامنة  6886وماجستير بامتياز في اإلدارة العامة

والقانون اإلداري من الجامعة األردنية  6881ودرس العالقات
الدولية في كلية العلوم السياسية بقسم الماجستير للموسم

الجامعي -1996

 1990كما حصل على شهادة الليسانس

في الصحافة السمعية البصرية بامتياز سنة -1992األول

على مستوى دفعته من معهد علوم اإلعالم واالتصال بجامعة

الجزائر

شارك في أكثر من  28مؤتم ار دوليا داخل وخارج الجزائر مثل
المغرب-تونس -السعودية -ألمانيا – فرنسا -السويد –تركيا
– ليبيا -األردن – لبنان – البحرين ونشر أكثر من  08مقالة
محكمة دولية

باللغتين العربية والفرنسية واالنجليزية و2

مؤلفات وكتب تعني بتحوالت الدولة

واالنتخابات والتحول

الديمقراطي وقضايا اإلدارة واإلعالم

واختارته مؤسسة نجمة الوطنية لالتصاالت وجمعية اق أر
كشخصية علمية وطنية بمناسبة يوم العيد في  12افريل

اهم الكتب

 6813مع شخصيات أخرى

تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة ومجتمع المعلومات دار

فاز

المعاصرة الجزائر  -6818إدارة مؤسسات التعليم العالي في ظل

واالعالم واالتصال السياسي لسنة  6813والمؤسسة تحت

الراية  6889األردن  -االتصاالت التنظيمية في المنظمات

بالمرتبة االولى على جائزة

مجلس الشباب العربي

للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز في ميدان الصحافة

االقتصاد المعرفي مركز اإلمارات للدراسات اإلستراتيجية – 6889

رعاية جامعة الدول العربية

-6816األعالم والتعليم في ظل ثورة االنترنت – دار الراية األردن

بلديات تقرت االربعة بوالية ورقلة يوم  6جانفي 6810

االنتخابات وعملية التحول الديمقراطي في التجربة المعاصرة

6816

االسالموية في اندونيسيا

والدراسات اإلمارات مارس 6813

دار المسبار للبحوث

-الديمقراطية التشاركية المفاهيم واآلليات دار الحامد االردن

6810

تحصل الباحث على جائزة التفوق العلمي 1992

ومنحة من

وتم تكريمه كشخصية وادي ريغ لسنة 6810

من طرف

يرأس الباحث مشروع بحث حول الديمقراطية التشاركية ووحدة

بحث حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية بجامعة

قاصدي مرباح ورقلة

كما يرأس تحرير المجلة الدولية المحكمة دفاتر السياسة

والقانون وهو عضو هيئات تحكيم وترقية في جامعات وطنية

الحكومة الفرنسية الستكمال انجاز الدكتوراه في جامعة باريس

ودولية مثل جامعة البلقاء التطبيقية األردنية وجامعة الحسين

منفردا سنة  6880وجائزة الجامعة للبحث العلمي لفئة األساتذة

وهو عضو في عديد الهيئات االستشارية العلمية في المجالت

الثامنة وجائزة الجامعة ألحسن منتوج علمي في العلوم اإلنسانية

المحاضرين سنة 6816

تم تكريمه من طرف عدد من المؤسسة المحلية والوطنية

كما تحصل رفقة فريق بحثي يرأسه على منحة المعهد السويدي

بن طالل األردنية واألكاديمية العربية المفتوحة بالدانمارك –
األكاديمية داخل وخارج الجزائر شرف األستاذ على أكثر من

 68مذكرة ماجستير وماستر في العلوم السياسية وتحوالت
الدولة تمت مناقشته وشارك في مناقشات العشرات من

راؤول ولنبرغ لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني حول

األطروحات واالمذكرات

مشروع المشاركة السياسية للمرأة المغاربية في العمل البرلماني

حاليا على عديد األطروحات في الدكتوراه في العلوم السياسية

المحكمة

إعالمية وتلفزيونية في القضايا المستجدة داخليا ودوليا وهو

لسنة  6816وتم نشر العمل ضمن سلسلة التقارير البحثية

في محتلف جامعات القطر ويشرف

والعالقات الدولية والقانون الدستوري -
ناشط في العمل الجواري

للباحث مشاركات

