CURRICULUM VITAE
C.V.
:الدكتور
حمداوي عمر
رئيس قسم
العلوم االنسانية

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Nom : Hamdaoui
Prénom : Amor
Date et lieu de naissance : 03-12-1970
Situation familiale : Marier
Situation vis-à-vis du Service National :
Fonction : Apte
Grade : Maitre de conférences A
Adresse personnelle : Site El-nassar
Ouargla
Tél. : 06 70 43 42 79
E-mail : Hamdaoui.om@univ-ouargla.dz
Adresse professionnelle : Faculté des
sciences humaine et social univ-ouargla
Tél. / fax :64 15 82 029

ITINERAIRE UNIVERSITAIRE
Diplôme
License
Magister

Doctorat

Série /
spécialité
Sociologie
d’organisation et
travail
Sociologie de
développement
les ressource
humaine
Sociologie de
développement
les ressource
humaine

Date
d’obtention
1994

Etablissement /
pays
Université de
Constantine

Mention

2009

Université de
Biskra

17 /20

2015

Université de
Biskra

Très
Honorable

Observation

15.50

ÉTAT DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET SCIENTIFIQUES
Services administratifs
Année :
- 2010
- 2011
jusqu’a ce
jour

Service :
chef d’option
- Chef de département

Page 1 sur 7

Services scientifiques
Service :
 -رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني األول بعنوان :النص الفلسفي وإشكالية الترجمة 12-11 ،فيفري  ،2015جامعة

Année :
2015

قاصدي مرباح ورقلة
2014

 عضو اللجنة التنظيمية بالملتقى الدولي األول بعنوان :أهمية ودور العالقات اإلنسانية والصحة النفسية في تطويرالمؤسسات 14 -13 ،جانفي  ،2015جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
 -رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني الثاني بعنوان :الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي 06 -05 ،مارس

2014

 ،2014جامعة قاصدي مرباح ورقلة
 -عضو اللجنة العلمية في الملتقى الدولي الثاني بعنوان المجاالت االجتماعية التقليدية والحديثة و إنتاج الهوية الفردية

2014

والجماعية في المجتمع الجزائري27 -26نوفمبر  2014جامعة قاصدي مرباح ورقلة
 نائب رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني األول حول النشاط البدني الرياضي والتربوي في الوسط المدرسي ،الواقعواآلفاق 07 -06 ،مارس  ،2013جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
 رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني األول بعنوان :اإلعالم والديمقراطية 13 -12 ،ديسمبر  ،2012جامعة قاصديمرباح ورقلة
 عضو اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني األول حول إشكالية العلوم االجتماعية في الجزائر الواقع واآلفاق 08 -07 ،مارس ،2012جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
 عضو المجلس العلمي لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة منذ سنة 2011 -عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم اإلنسانية بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية جامعة قاصدي مرباح ورقلة

2013
2012
2012
2011
2011

منذ سنة . 2011

ÉTAT DES SERVICES SCIENTIFIQUES
… Colloques, séminaires
Intitulé du Séminaire/du colloque/de la journée d’étude /lieu :
-1

مداخلة بالملتقى العلمي الدولي األول بعنوان :الهوية والمجاالت واالجتماعية في ظل التحوالت

Année /date :
2011

السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري ،دور المجتمع المدني في المحافظة على الهوية
الثقافية في ظل العولمة ،بقسم العلوم االجتماعية جامعة قاصدي مرباح -ورقلة سنة .2011
-2

مداخلة بالملتقى الوطني الثاني حول الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي،

2011

بعنوان دور اإلنترنيت في خدمة البحث العلمي ،من تنظيم قسم العلوم اإلنسانية جامعة قاصدي
مرباح -ورقلة  09-08مارس .2011
-3

مداخلة باليوم الدراسي األول حول "ضمان الجودة" بعنوان الثقافة التنظيمية وجودة البحث

العلمي في الجامعة ،من تنظيم خلية الجودة ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،سنة .2012

2012

 -4مداخلة بالملتقى الوطني األول حول " إشكالية العلوم االجتماعية" :بعنوان" مدى توفر
مصداقية األدوات البحثية" بقسم العلوم االجتماعية جامعة قاصدي مرباح ورقلة سنة .2012
-5

مداخلة بالملتقى الوطني األول حول :توقعـات طلبة ما بعد التدرج لفرص الشغل بعد
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2012

2012

التخــرج دراسة ميدانية بالمركز الجامعي  -خنشلة -سنة .2012
-6

مداخلة بالملتقى الوطني الثاني حول إشكالية التقويم وأساليبه في منظومة التكوين الجامعي

2013

في ظل نظام  ،L M Dبعنوان دور تقويم األداء التعليمي لألستاذ الجامعي في جودة التعليم
الجامعي ،ورقلة 08 -07 ،ماي .2013
-7

مداخلة بالملتقى الوطني الثاني حول الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي،

2014

جامعة ورقلة ،يومي  06 -05مارس  ،2014بعنوان المجال االفتراضي كأداة لتطوير البحث
العلمي في الجامعة الجزائرية.
-8

مداخلة بالملتقى الوطني الثاني حول الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي-05

2014

 06مارس  ،2014بعنوان تكنولوجيا الحاسوب و عملية التعليم اإللكتروني بالجامعة الجزائرية.
-9

مداخلة بالملتقـى الدولي الثاني حول :المجاالت االجتماعية التقليدية و الحديثة و إنتاج الهوية

2014

الفردية والجماعية في المجتمع الجزائري  27 -26نوفمبر  ،2014بعنوان الهوية التنظيمية
وتشكيل الرأسمال االجتماعي في مؤسسة التعليم العالي من منظور عينة من أساتذة جامعة ورقلة
 -10مداخلة بالملتقى الوطني األول حول النص الفلسفي وإشكالية الترجمة ،تنظيم قسم العلوم
اإلنسانية ،جامعة ورقلة ،يومي 12 – 11 :فيفري  ،2015بعنوان ترجمة المفاهيم في النص

2015

الفلسفي ،بين النقل اللغوي والنقل التعليمي.
 -11مداخلة بالملتقى الدولي األول حول :تحوالت المدينة الصحراوية ،تقاطع المقاربات حول
التحول االجتماعي و الممارسات الحضرية يومي  03 /04مارس  ،2015تحت عنوان التحوالت

2015

االجتماعية للمدينة الصحراوية وتمظهراتها في االنتماء والهوية الثقافية.
 -12مداخلة بالملتقى الوطني الثاني حول قضايا الشباب في المجتمع الجزائري بجامعة العربي بن
مهيدي أم البواقي يومي 08-07 :ديسمبر  ،2015تنظيم قسم العلوم االجتماعية ،بعنوان :تمثالت

2015

الطلبة الجامعيين للتفاعل االجتماعي االفتراضي عن طريق 'الفايسبوك' دراسة ميدانية على عينة من
طلبة قاصدي مرباح ورقلة.

ENCADREMENT DE TRAVAUX DE RECHERCHE EN GRADUATION ET POST-GRADUATION
Encadrement en graduation
Titre du mémoire de fin de cycle :

Année :

Encadrement en post-graduation
Titre du mémoire de magister/de la thèse de doctorat :
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Année :

DIFFUSION DES CONNAISSANCES
Publications
Année :

Titre/références complètes de la revue/du périodique :
 -1مقال منشور بعنوان :المجتمع المدني في المحافظة على الهوية الثقافية في ظل العولمة ،مجلة
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ورقلة ،العدد رقم .05
 -2مقال منشور بعنوان :دور اإلنترنيت في خدمة البحث العلمي ،مجلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ورقلة ،العدد رقم .06
 -3مقال منشور بعنوان :دور الرضا الوظيفي في تحقيق أهداف المؤسسة الجامعية
مجلة :مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية ،سنة  . 2011العدد رقم . 6
 -4مقال منشور بعنوان :إنعكاس األداء التنظيمي في جودة البحث العلمي ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
ورقلة ،سنة  ،2012العدد رقم .08
 -5مقال منشور بعنوان :أثر استخدام الحاسوب التعليمي على تحصيل تالميذ الثالثة ثانوي علمي
في مادة العلوم الطبيعية مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية سنة  . 2012العدد رقم . 09
 -6مقال منشور بعنوان :الهوية الجماعية ألفراد األسرة وعالقتها بالتحوالت االجتماعية الحديثة
مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ورقلة ،سنة  ،2015العدد رقم .19
-7

مقال منشور بعنوان :التحوالت االجتماعية للمدينة الصحراوية وتمظهراتها في االنتماء والهوية الثقافية

مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ورقلة ،سنة  ،2016العدد رقم .22

Communications
Titre :

Année /date/lieu :

)Manuscrits (éventuellement
Titre :
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N°

الحصيلة العلمية الثالثية 2016/2015/2014
لنشاطات البحث العلمي و التطوير التكنولوجي
"تحول التشكالت االجتماعية للمجتمعات في طريق النمو "
أعضاء الفرقة



مذكرات الماستر
اسم ولقب الطالب
المشرف

خداوي فاطمة الزهراء
د.حمداوي عمر

عنوان المذكرة الماستر

اسم ولقب الطالب
المشرف

الجباري بن علي
د.حمداوي عمر

عنوان المذكرة الماستر

اسم ولقب الطالب

شرفي المية

المشرف

د.حمداوي عمر

عنوان المذكرة الماستر

اسم ولقب الطالب

مايو فاطمة

المشرف

د.حمداوي عمر
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عنوان المذكرة الماستر
اسم ولقب الطالب

غريب نور الدين

المشرف

د.حمداوي عمر

عنوان المذكرة الماستر

المنتوج العلمي للسنوات الخمسة
المنشورات الوطنية

العنوان
الكتاب
السنة
المجلة

المجال االفتراضي كأداة لتطوير البحث العلمي في الجامعة الجزائرية.
االسم مليكة
االسم عمر

اللقب جابر
اللقب حمداوي
 05مارس 2014
منشور الكتروني في إطار أعمال الملتقى الوطني الثاني حول :الحاسوب
وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي

المنشورات الوطنية

الموقع
العنوان
الكتاب
السنة
المجلة

www.univ-ouargla.dz
تكنولوجيا الحاسوب و عملية التعليم اإللكتروني بالجامعة الجزائرية.
االسم مليكة
االسم عمر

اللقب جابر
اللقب حمداوي
 05مارس 2014
منشور الكتروني في إطار أعمال الملتقى الوطني الثاني حول :الحاسوب وتكنولوجيا
المعلومات في التعليم العالي

الموقع

www.univ-ouargla.dz

 -1مداخلة بالملتقى الوطني الثاني حول الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي ،جامعة ورقلة ،يومي  06 -05مارس
 ،2014بعنوان المجال االفتراضي كأداة لتطوير البحث العلمي في الجامعة الجزائرية.
 -2مداخلة بالملتقى الوطني الثاني حول الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي 06 -05مارس  ،2014بعنوان
تكنولوجيا الحاسوب و عملية التعليم اإللكتروني بالجامعة الجزائرية.
 -3مداخلة بالملتقى الوطني األول حول النص الفلسفي وإشكالية الترجمة ،تنظيم قسم العلوم اإلنسانية ،جامعة ورقلة ،يومي11 :
–  12فيفري  ،2015بعنوان ترجمة المفاهيم في النص الفلسفي ،بين النقل اللغوي والنقل التعليمي.
 -4مداخلة بالملتقـى الدولي الثاني حول :المجاالت االجتماعية التقليدية و الحديثة و إنتاج الهوية الفردية والجماعية في المجتمع
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الجزائري  27 -26نوفمبر  ،2014بعنوان الهوية التنظيمية وتشكيل الرأسمال االجتماعي في مؤسسة التعليم العالي من
منظور عينة من أساتذة جامعة ورقلة
 -5مداخلة بالملتقى الدولي األول حول :تحوالت المدينة الصحراوية ،تقاطع المقاربات حول التحول االجتماعي و الممارسات
الحضرية يومي  03 /04مارس  ،2015تحت عنوان التحوالت االجتماعية للمدينة الصحراوية وتمظهراتها في االنتماء
والهوية الثقافية.
 -6مداخلة بالملتقى الوطني الثاني حول قضايا الشباب في المجتمع الجزائري بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي يومي-07 :
 08ديسمبر  ،2015تنظيم قسم العلوم االجتماعية ،بعنوان :تمثالت الطلبة الجامعيين للتفاعل االجتماعي االفتراضي عن
طريق 'الفايسبوك' دراسة ميدانية على عينة من طلبة قاصدي مرباح ورقلة.
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