
 الدكتور ابراهيم ابن يوسف

لتكوين:ا  
 

.١٩٧١/١٩٧٢-واصل الدراسة الثانوية في معهد ابن باديس في مدينة غرداية لسنتين   

.١٩٧٢/١٩٧٣وأتّمها لسنة في ثانوية المقراني بالجزائر   

.١٩٧٣انتقل الى فرنسا لمزاولة دراسته الجامعية سنة   

١٩٧٨. ٨الدراسات العمرانية باريس تحصل على شهادة ليسانس في العمران من معهد   

١٩٧٨. ٣تحصل على شهادة ليسانس في الدراسات الشرقية واالسالمية من جامعة السوربون باريس   

١٩٧٩تحصل على شهادة ماستر في الدراسات العمرانية   

١٩٧٩وعلى شهادة ماستر في الدراسات الشرقية   

١٩٨٠. ٤ة من جامعة السوربون باريس وعلى دبلوم الدراسات المعمقة في الدراسات العمراني  

.١٩٨٣. ٤. في الدراسات العمرانية من جامعة السوربون٣وعلى شهادة دكتورة   

اونبروفانس فرنسا/المدرسة الوطنية للعمارة  إكسوعلى شهادة دكتورة دولة في الدراسات العمرانية من جامعة 

.١٩٩٩الجزائر   

 

 العمل:
 

أستاذ مرسم لمواد تنظيم المدن وتاريخ العمارة وعلم االجتماع  ١٩٨٠/٢٠٠١ر المدرسة الوطنية للعمارة الجزائ

 الحضري. استاذ مؤطر وممتحن لرساالت الماجستير في تنظيم المدن.

١٩٨٠/٢٠٠١العلوم االجتماعية  دالجزائر معهجامعة   

 االجتماعأستاذ مشارك لمواد تنظيم المدن والجغرافيا البشرية للمغرب. مؤطر وممتحن لرساالت التخرج في علم 

 الحضري.

١٩٩٠/٢٠٠١جامعة العلوم باب الزوار معهد علوم األرض   

الحضري. االجتماعأستاذ مشارك لمواد التهيئة العمرانية وعلم   

اذ مشارك لمادة تنظيم المدن. أستاذ مؤطر وممتحن لمشاريع التخرج أست ١٩٨٩/١٩٩٢جامعة البليدة كلية العمارة 

 في تخصص عمارة المدن.

 خبير مستشار في تنظيم المدن لدى:

 ANATالوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية الجزائر 

.١٩٩٠/١٩٩٥ ووالية غرداية  



 خبير ضمن لجنة تقييم البحوث العلمية

١٩٩٠/١٩٩٥ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   

  رئيس المجلس العلمي

EPAUالمدرسة الوطنية للعمارة   ١٩٩٠/١٩٩٤  

  غيل كنداوماك جامعة مونتريال 

٢٠٠٢ /٢.١٦مشارك بمحاضرات   

  مؤسسة سيما الدولية كندا

٢٠٠٣/٢٠٠٥ واالجتماعيةخبير دولي في مشاريع التنمية الحضرية   

 االجتماعيةمستشار في سياسات التكوين والسياسات  خبير االجتماعيةحكومة كندا وزارة الشغل والتنمية 

٢٠٠٦/٢٠١٧  

٢٠١٢/٢٠١٧المجال والمجتمع، كندا  ومؤسس مرصدرئيس   

 

 

 عضو الجمعيات العلمية الدولية.

 وشارك في العديد من المؤتمرات والمحافل العلمية الدولية ببحوث مطبوعة.

 

 البحوث واألعمال العلمية:
 

-المذهبية ضمن موضوع الدين والمجتمع جامعة الجزائر منشور في مجلة بحوث،  البعد السياسي للممارسة

١٩٩٠-١٩٨٥  

.١٩٩٣عضو مؤسس لمجلة العمران المغاربي، الجزائر،   

١٩٨٧-١٩٨٥في المدن الجزائرية ضمن موضوع ظاهرة التمدن في الجزائر،  االجتماعيةالتحوالت   

١٩٩٨-١٩٩٥المدرسة الوطنية للعمارة وجامعة شتوتغارت  ألماني بين -التخطيط الذكي للمدن مشروع جزائري  

فرنسي بين جامعة باب الزوار وجامعة باريس -تخطيط المدن وحمايتها من المخاطر الطبيعية، مشروع جزائري

١٩٩٩-١٩٩٦، ١٢  

 

 

 

 



 المشاريع:
 

١٩٩٥الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،  الكبرى،مخطط التوجيه العمراني للجزائر   

١٩٩٦-١٩٩٤مشروع المدن الجديدة في ميزاب، ديوان الوالي والية غرداية،   

١٩٩٥العطف غرداية، مكتب الدراسات،  نتيال مساسيإعداد مخطط المدينة الجديدة   

. تمويل البنك الدولي٢٠٠٤-٢٠٠٣مخطط التنمية الجهوية لمنطقة البترول دولة تشاد،   

ي.تمويل البنك لدول ٢٠٠٥-٢٠٠٤جر دولة الني المدن،مشروع استراتيجية تنمية   

 

 

 المؤلفات:
 

 الممارسات المجالية في مدن ميزاب، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ١٩٨٦ )بالفرنسية(.

الماء و المجال والمجتمع في مدن ميزاب، في كتاب الماء في المغرب الكبير، نشر مشروع األمم المتحدة للتنمية، 

)بالفرنسية(.٨٧١٩تونس،   

 ميزاب المجال والمجتمع، م. أبوداود الجزائر ١٩٩٢ )بالفرنسية(.

 مدخل لتاريخ العمارة اإلسالمية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ١٩٩٤ )بالفرنسية(

 مدخل لمنهجية التحليل العمراني، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،١٩٩٥ )بالفرنسية(

 المسيرة األلفية لمدن ميزاب، نشر مؤسسة ألفا، الجزائر، ٢٠١٠ )بالفرنسية(.

 إشكالية العمران والمشروع اإلسالمي، نشر مؤسسة ألفا، الجزائر، ٢٠١٠ )بالعربية(.

 مشارك في كتاب جماعي: تحديات التمدن في الجزائر، نشر الرماتون، باريس، ٢٠٠٥.

 

 

:المشاركة في المجالت العلمية  

 جيوغرافياك مجلة الجمعية الفرنسية للجغرافيين فرنسا، عدد ٤٧-٤٨، ١٩٨١/٧/١

 دليل شمال افريقيا، اكس اون بر وفانس، فرنسا ١٩٩٧

 تريا لوغ عدد ٦٤ كارسلو، المانيا، ٢٠٠٠

 مدن متوازية مجلة مخبر العمران جامعة باريس ١٢، ٢٠٠٤

 وربانيتي، مجلة جمعية العمرانيين في كبيك، كندا، ٢٠٠٨.

 آفاق مغاربية تصدر عن جامعة تولوز فرنسا، ٢٠١٧

١٩٨٧-١٩٨٥حقائق مدينة الجزائر، تصدر عن والية الجزائر تحت إدارة األستاذ ابراهيم رماني،   

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SRCH?IKT=12&TRM=131553666&COOKIE=U10178,Klecteurweb,I250,B341720009+,SY,NLECTEUR+WEBOPC,D2.1,E1abf074b-873,A,H,R65.92.63.94,FY
http://www.iblatunis.org.tn/pmb/opac_css/index.php?lvl=serie_see&id=3046
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SRCH?IKT=12&TRM=15951892X
https://www.opu-dz.com/portal/fr/livre/architecture-et-urbanisme/introduction-lhistoire-de-larchitecture-islamique
https://www.opu-dz.com/portal/fr/livre/architecture-et-urbanisme/analyse-urbaine-el%C3%A9ments-de-m%C3%A9thodologie
http://www.editions-alpha.com/fiche.php?id=154
http://www.editions-alpha.com/fiche.php?id=141
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=13437
http://geoprodig.cnrs.fr/items/show/159982
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1997/Pages/AAN-1997-36_12.aspx
https://www.trialog-journal.de/hefte/trialog-64-algier-stadt-metropole-region/
https://www.persee.fr/issue/vilpa_0242-2794_2003_num_36_1
https://www.academia.edu/40083192/La_pauvret%C3%A9_menace_la_ville_de_demain
https://www.researchgate.net/publication/323945389_Les_ibadites_Mode_de_vie_organisation_et_patrimoine_d'une_minorite_musulmane_dans_le_Maghreb_en_ebullition_dossier_central_de_la_revue_Horizons_Maghrebins_76_2017


٢٠٠٠-١٩٩٤المدرسة الوطنية للعمارة الجزائر، مجلة   

١٩٨٦-١٩٩٥مجلة بحوث تصدر عن جامعة الجزائر،   

١٩٩٨-١٩٩٦مجلة جامعة الجزائر،   

١٩٩٤-١٩٩٣العمران المغاربي الجزائر،   

١٩٩٥مجلة السكن أصالة ومعاصرة، الجزائر   

٢٠١٥-١٩٩٨حياة المدن، الجزائر،   

 مجلة مدينتي، جامعة وهران، ٢٠١٧
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