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 السيرة الذاتية

(Curriculum  Vitae) 
 

 المعمومات الشخصية- 1
 FOUDIL  فضيـل    :  االسـم- 
  DELLIOUدليـو    :  المقب- 
... 2022-1987:(اجلزائر)3قسنطينة البصري،جامعة م اإلعالم واالتصال والسمعيعلو كليةأستاذ يف : الوظبفة- 
 fdeliou@yahoo.fr: البريد اإللكتروني الشخصي- 
  foudil.delliou@univ-constantine.dz :البريد اإللكتروني الميني- 
  ORCID  id: https//orcid.org/0000-0001-5957-7582: الرمز الرقمي الدولي التشخيصي- 
 /https://www.researchgate.net/profile/Delliou_Foudil (:Research Gate)الرابط الشخصي عبر بوابة البحث-

 

 (المؤهالت العممية)الشهادات - 2 
 .1987–  مدريـد ي،جامعة كومبموتانس: عمم االجتماعفي دكتوراه دولة - 
. 1987فبراير  (مدريد)  لمغاتشيادة الكفاءة في المغة األسبانية، المدرسة الوطنية- 
. 2005إنجميزية، جامعة منتوري قسنطينة - فرنسية- عربية: شيادة ليسانس ترجمة- 
  

المهام اإلدارية والعممية  بعض- 3
، جامعة (نيابة مديرية اجلامعة املكلفة بالدراسات العليا)مدير الدراسات العميا والتكوين بالخارج  -

. 1992 - 1990: قسنطينة
كلية العلوم االجتماعية –" SO.CO.RE.T"علم اجتماع االتصال للبحث والرتمجة :  مختبر بحثمدير -

(. 2016 -2000)جامعة قسنطينة، املعتمد من طرف وزارة التعليم العايل-واإلنسانية
 .12/11/2018-27/4/2016عميد كمية عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري،  -

... 2021 مايو 02: في العموم والتكنولوجيا" لجائزة رئيس الجميورية"عضو لجنة التحكيم  -
 26: عضو المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانية -

 .2022جانفي 

 (  2022-1990: كتب ومقاالت)  العمميالنشاط -4
 الكتب .1.4

01) Delliou Foudil. (1990). Las contradicciones culturales en el mundo islámico (el caso de 

Argelia), Madrid: Ed. Universidad Complutense. DOI: 10.13140/RG.2.2.29325.41442.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=168158 
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 . ديوان المطبوعات الجامعية: دراسات منيجية، الجزائر.(1995(. )إشراف )دليو فضيل (2
https://www.noor-book.com/book/review/352973 

 ديوان المطبوعات :أسس البحث وتقنياتو في العموم االجتماعية، قسنطينة(. 1997. )دليو فضيل (3
 http://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=notice_display&id=8434. الجامعية

 . دار المعرفة: عمم االجتماع بين التأصيل والتغريب، الجزائر(.1998. )دليو فضيل وآخرون (4
 ديوان المطبوعات : مقدمة في وسائل االتصال الجماىيرية، الجزائر(.1998. )دليو فضيل (5

 .الجامعية، االجتماعية
 : أسس المنيجية في العموم االجتماعية، قسنطينة(.1999(. )تحرير)دليو فضيل وعمي غربي  (6

 .مطبعة البعث
 . دار اليدى:(الجزائر) تعمم المغة اإلسبانية بنفسك، عين مميمة (.2000. )دليو فضيل (7
 قضايا منيجية في العموم االجتماعية، الجزائر، ديوان المطبوعات .(2001. )إشراف، دليو فضيل (8

 http://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15119. الجامعية
 إشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة (.2001. )ميمودسفاري الياشمي، لوكيا دليو فضيل،  (9

-http://catalogue-biblio.univ قسنطينة،-الجزائرية، منشورات جامعة منتوري

setif.dz/opac/index.php?lvl=author_see&id=873 
 التمثيالت البيانية في العموم االجتماعية، الجزائر، ديوان المطبوعات (.2001. )دليو فضيل (10

 http://catalogue.univ-mosta.dz/fss/index.php?lvl=author_see&id=1503. الجامعية
 منيجية تقويم البرامج، الجزائر، مختبر عمم اجتماع االتصال، .(2001 ).(ترجمة) دليو فضيل (11

  .(ألفيرا مارتين. ف: تأليف) قسنطينة،-جامعة منتوري
منشورات جامعة قسنطينة معيد عمم االجتماع، الجزائر والعولمة، . (2001 ).دليو فضيل (12

 .(الجزائر)
 البيئة في الجزائر، التأثير عمى األوساط الطبيعية (.2001 ).عزوز كردون، دليو فضيل وآخرون( 13

. دار اليدى: (الجزائر)قسنطينة واستراتيجيات الحماية، 
العولمة، اإلنترنت، الفقر، المغة، : التحديات المعاصرة(. 2002 ).(إشراف وتحرير)دليو فضيل  (14

. بر عمم اجتماع االتصال لمبحث والترجمة، جامعة منتوري، قسنطينةتمخ
مركز دراسات : مستقبل الديمقراطية في الجزائر، لبنان. (2002 ).قيرة، دليو، فياللي، غربي (15

 https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=58984. الوحدة العربية
https://arabianpdfbooks.info/ktb_qwt_ldf_lshby_lhr-mstqbl_ldymqrty_fy_ljzy_r_2976.html 

 مختبر عمم اجتماع االتصال، جامعة االتصال في المؤسسة،. (2003 )(.إشراف)دليو فضيل  (16
 .قسنطينة-منتوري

https://www.noor-book.com/book/review/352973
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 مختبر عمم اجتماع االتصال، جامعة مدخل إلى االتصال الجماىيري،. (2003 ).دليو فضيل( 17
 .قسنطينة-منتوري

 اليجرة والعنصرية في الصحافة األوروبية،. (2003 ).، عمي غربي، الياشمي مقرانيدليو فضيل( 18
 . قسنطينة-مختبر عمم اجتماع االتصال، جامعة منتوري

.  دار المعرفة: مصر، ه وسائلنظرياتو، ه،مفاىيم:  االتصال(.2003 ).دليو فضيل( 19
https://www.noor-book.com/book/review/352085 

: مصرإشيار، عالقات عامة، عالقات مع الصحافة، :  اتصال المؤسسة(.2003 ).دليو فضيل( 20
 https://www.noor-book.com/book/review/296187 .دار المعرفة

 مختبر عمم اجتماع ثنائياتو النظرية والمنيجية،: عمم اجتماع المعاصر. (2004 ).دليو فضيل( 21
 .قسنطينة-االتصال، جامعة منتوري

. دار أقطاب الفكر: الجزائراالتصال، تاريخ وسائل  (.2006 ).دليو فضيل (22
مخبر عمم اجتماع ، 2.طعناصر منيجية، : البحث في االتصال. (2009 ).دليو فضيل وآخرون (23

 :ترجمة جماعية لكتاب)، (قسنطينة )االتصال لمبحث والترجمة، جامعة منتوري
 Laramée A. Vallée B. : La recherche en communication : éléments de méthodologie, Univ. 

Québec 2001. ISBN: 978-9961-948-45-3 
مختبر الدراسات واألبحاث . (2009). (إشراف كمال فياللي) سوسيولوجية اليجرة الجزائرية( 24

/ https://www.noor-book.com .االجتماعية التاريخية حول اليجرة والرحمة
مختبر الدراسات واألبحاث . (2010(. )إشراف كمال فياللي)اليجرة والتحوالت الحضرية  (25

/ https://www.noor-book.com. االجتماعية التاريخية حول اليجرة والرحمة
العولمة واليوية الثقافية، مختبر عمم اجتماع االتصال لمبحث . (2010). (إشراف) دليو فضيل( 26

-http://catalogue.univ. والترجمة، جامعة منتوري  قسنطينة

mosta.dz/fss/index.php?lvl=author_see&id=1503 
االتصال السياسي في الجزائر، مختبر عمم اجتماع االتصال . (2010). (إشراف) دليو فضيل( 27

-http://catalogue.univ. لمبحث والترجمة، جامعة منتوري  قسنطينة

mosta.dz/fss/index.php?lvl=author_see&id=1503 
المفيوم، االستعماالت واآلفاق، : التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال. (2010. )دليو فضيل( 28

-http://catalogue.univ. دار الثقافة لمنشر والتوزيع،: األردن

mosta.dz/fss/index.php?lvl=author_see&id=1503 
https://www.noor-book.com/book/review/352142 

دار : تقنيات تحميل البيانات في العموم االجتماعية واإلعالمية، األردن. (2010. )دليو فضيل( 29
 https://www.noor-book.com/book/review/354069. الثقافة لمنشر والتوزيع
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البيئة والمجتمع، مختبر عمم اجتماع االتصال . (2011). (إشراف)، دليو فضيلعمي غربي و (30
 .لمبحث والترجمة، جامعة منتوري  قسنطينة

دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، : الجزائراالتصال، تاريخ وسائل اإلعالم و (.2013. )دليو فضيل (31
 https://www.overdrive.com/media/4449403 .الطبعة الرابعة معدلة

دار ىومة : الجزائر، 2013-1893: تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة (.2014. )دليو فضيل( 32
    ISBN : 978-9961-65-840-6 .لمنشر والتوزيع

https://www.editionshouma.com/product/communication 

: الجزائر، بعض تطبيقاتيا التقنية: تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة (.2014. )دليو فضيل( 33
 .دار ىومة لمنشر والتوزيع

دار : الجزائر مدخل إلى منيجية البحث في العموم اإلنسانية واالجتماعية، (.2014. )دليو فضيل (34
 https://www.noor-book.com/book/review/352720. ىومة لمنشر والتوزيع

دار ىومة : الجزائرتقنيات المعاينة في العموم اإلنسانية واالجتماعية،  (.2015. )دليو فضيل (35
 http://catalogue.univ-mosta.dz/fss/index.php?lvl=author_see&id=1503. لمنشر والتوزيع

مختبر عمم اجتماع االتصال عناصر منيجية في العموم االجتماعية،  (.2015. )دليو فضيل (36
      ISBN : 978-9961-9989-5-3.3لمبحث والترجمة، جامعة قسنطينة

دار الجزائر، ، قضايا معاصرة: تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة (.2015. )دليو فضيل( 37
. ىومة لمنشر والتوزيع

https://books.google.dz/books/about/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9

%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8

%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84.html?id=BDqonQAACAAJ&redir_esc=y 
الصحافة الجزائرية في مقاطعة قسنطينة أثناء االحتالل الفرنسي، مختبر . (2015. )دليو فضيل (38

 .130.ص ص. 3عمم اجتماع االتصال لمبحث والترجمة، جامعة قسنطينة
رادة التغيير: الجزء األول)دراسات في العموم االجتماعية  (.2016. )دليو فضيل( 39 ، (في السياسة وا 

: ردمك. 184.ص ص. 3مختبر عمم اجتماع االتصال لمبحث والترجمة، جامعة قسنطينة
978-9961-9989-6-0 

مختبر عمم ، (مباحث عامة: الجزء األول)دراسات في اإلعالم واالتصال  (.2016. )دليو فضيل( 40
-9961-978: ردمك . 212. ص ص. 3اجتماع االتصال لمبحث والترجمة، جامعة قسنطينة

9989-7-7 
دور وسائل اإلعالم واالتصال في تسويق  (.2016(. )إشراف)دليو فضيل ونصر الدين بوزيان  (41

، مختبر عمم اجتماع االتصال (14/10/2015-13)المدن وموروثيا الثقافي، أعمال ممتقى دولي 
 6-01-632-9931-978:ردمك. 305.ص ص. 3لمبحث والترجمة، جامعة قسنطينة

42) Delliou foudil et Bouziane Nasreddine (ed.). (2016). Rôle de l’information et de la 

communication dans le marketing des villes et de leur heritage culturel. Actes du 
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seminaire international (13-14/10/2015). Labo Sociologie de la communication. 

Univ. Constantine3. pp.191. ISBN : 978-9931-632-02-3 

. 198.ص ص. ألفا توثيق: الجزائر. مدخل إلى عموم اإلعالم واالتصال. (2018. )دليو فضيل (43
   ISBN:978-9931-484-79-0: ردمك

https://www.alphadoc.dz/produit واإلتصااللمفاه-اإلعالم-علوم-الى-مدخل/  

. 213.ص ص. تاريخ وسائل اإلعالم واالتصال، ألفا توثيق، الجزائر. (2018. )دليو فضيل (44
   ISBN:978-9931-484-78-3: ردمك

https://www.alphadoc.dz/produit/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-

%D9%88%D8% 
مركز :  دراسات في اإلعالم اإللكتروني، األردن(.2018). الصادق رابح ودليو فضيل وآخرون( 45

 ISBN:978-9957-35-345-2: ردمك. 402. ص ص. الكتاب األكاديمي
http://www.abcpub.net/index.php?route=product/product&product_id=253 

أخالقيات اإلعالم : الجزء الثاني) دراسات في اإلعالم واالتصال (.2019 ).دليو فضيل( 46
. 208.ص ص. 3مختبر عمم اجتماع االتصال لمبحث والترجمة، جامعة قسنطينة، (واالتصال

 ISBN:978-9931-632-12-2: ردمك

مختبر ، (المعرفة والجامعة: الجزء الثاني)دراسات في العموم االجتماعية . (2019). دليو فضيل( 47
: ردمك. 234. ص ص. 3عمم اجتماع االتصال لمبحث والترجمة، جامعة قسنطينة

ISBN:978-9931-632-10-8 
ألفا دوك، : الجزائرالواقع والتحديات، . الصحافة االستقصائية. (2021) (إشراف)دليو فضيل - 48

   ISBN:978-9931-08-152-4: ردمك. 335.ص ص
www.alphadoc.dz/produit التحديا-و-الواقع-االستقصائية-الصحافة/  

الواقع . الجريمة في المدينة الجزائرية. (2021) (إشراف)دليو فضيل عبد العزيز بوودن و - 49
  ISBN:978-9931-08-111-1: ردمك. 475.ص ص. ألفا توثيق: الجزائروأساليب المواجية، 

www.alphadoc.dz/produit و-الواقع-الجزائرية-المدينة-في-الجريمة/   
صحافة جمعية العمماء المسممين الجزائريين . (2021). دليو فضيل وآخرونلعابد سكينة و- 50

-ISBN:978: ردمك. 423.ص ص. ألفا توثيق: الجزائر. ودورىا في الحركة الثقافية الجزائرية

9931-08-089-3  . www.alphadoc.dz/produit/الجزائر-المسممين-العمماء-جمعية-صحافة 
: ردمك. ألفا لمتوثيق: الجزائر. األسس والمناىج: البحوث الكيفية. (2022). دليو فضيل- 51

ISBN:978-9931-08-305-4  
. ألفا لمتوثيق: الجزائر. تاريخ وسائل اإلعالم واالتصال في الجزائر. (2022). دليو فضيل- 52

  ISBN:978-9931-08-306-1: ردمك
. ألفا لمتوثيق: الجزائر. عرض البيانات وتحميميا في العموم االجتماعية. (2022). دليو فضيل- 53

  ISBN:978-9931-08-307-8: ردمك

http://www.abcpub.net/index.php?route=product/product&product_id=253
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الواقع : اإلدارة اإللكترونية في الجامعة الجزائرية. (2022). قدواح منال وفضيل دليو وآخرون- 54
  ISBN:978-9931-08-445-7: ردمك. ألفا لمتوثيق: الجزائر. واآلفاق

  المقاالت-2.4
1- Delliou, Foudil. (1991). Le Syncrétisme culturel en Algérie (Observations 

préliminaires), Revue des Sciences Humaines, Université de Constantine , N°2 , 

1991. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/94503 
file:///C:/Users/pc/Downloads/Le%20Syncr%C3%A9tisme%20Culturel%20En%20Alg%C3%A9r

ie%20(%20Observations%20Pr%C3%A9liminaires).pdf 
 

أسممة العموم أم تغريب اإلسالم، مجمة الفكر العربي  (.1994).  وميموني جمالدليو فضيل- 2
 Islamisation of: ضياء الدين سردار: ترجمة عمل) 116-104. ، ص ص75، العدد (بيروت)

Sces or Westernisation of Islamلندن، مؤسسة الدراسات الفكرية ،). 
 مجمة جامعة ،"(مقاربة نقدية)العموم االجتماعية بين العالمية والخصوصية  "(.1994 )دليو فضيل- 3

:  69-63. ، ص ص01، العدد 5قسنطينة لمعموم اإلنسانية، المجمد
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/94416 . مجمة الفكر العربيتم نشر نسخة معدلة منو في ،

 .84، عدد (1996)بيروت 
، مجمة العموم اإلنسانية، جامعة "مراحل البحث في العموم االجتماعية "(.1995 )دليو فضيل- 4

 .قسنطينة، عدد خاص
، المجمة الجزائرية لالتصال، رقم "تاريخ البحث في االتصال "(.1995مايو ). دليو فضيل- 5

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/80529. ، الجزائر11/12
، مجمة الباحث، العدد األول، "(عرض مقارن)وسائل االتصال الجماىيرية  "(.1995 )دليو فضيل- 6

 .قسنطينة
، مجمة "(نموذج جامعة قسنطينة)الجامعة تنظيميا وىيكمتيا  "(.1995 )دليو فضيل وآخرون- 7

.  الباحث، العدد األول، قسنطينة
08- Delliou Foudil. (1996). Malek Bennabi y la Teoría de la Civilización, Revue « Les 

Annales de l’Université d’Alger », N°9, & In: Revue "Expressions",  No 5, 

Université de Constantine. 
https://books.google.dz/books/about/Malek_Bennabi_y_la_teoria_de_civilizacio.html?id=

DbDcDAEACAAJ&redir_esc=y 

، مجمة إسالمية "إشكالية الثنائيات النظرية في عمم االجتماع الغربي"(. 1998. )دليو فضيل- 9
. ، واشنطن11المعرفة، العدد 

، مجمة العموم اإلنسانية، جامعة "مقاييس االتجاه في العموم اإلنسانية"(. 1999 )دليو فضيل- 10
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/30585 .11قسنطينة، عدد 
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 http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/1238: أو
، "استعمال السير الحياتية في عمم االجتماع: المنيج البيوغرافي: "(1999صيف ) فضيل دليو- 11
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