السيرة الذاتية للمترشح CURRICULUM VITAE/

Nom : KOUDA
قودة
Prénom : AZIZ
عزيز
Situation familiale :MARIE
متزوج
Fonction : ENSEIGNANT
أستاذ
Grade : MAITRE CONFERANCE B
أستاذ محاضر أ
Adresse personnelle : Cité ennasr OUARGLA
حي النصر ورقلة
Tél. : 0778528758
E-mail : kouda.aziz@univ-oaurglaDZ
Adresse professionnelle : UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGL
Tél. / fax : 029.60.28.40

الشهادات املتحصل عليها:
الشهادات

التخصص

تاريخ الاستحقاق

املاكا

التقدير

بكالوريا

علوم الطبيعة والحياة

6991

باتنة

/

ليسانس

علم الاجتماع تنظيم وعمل

2000

جامعة باتنة

/

ماجيستير

علم الاجتماع تنمية املوارد البشرية

2006

جامعة بسكرة

حسن

دكتوراه

علم الاجتماع تنظيم وعمل

2015

جامعة باتنة

مشرف جدا

التأهيل الجامعي

علم الاجتماع

8462

جامعة ورقلة

/

املهام إلادارية:
مسؤول شعبة الجذع املشترك والديمغرافيا

8460 -8468

مساعد رئيس القسم املكلف بالتدريس والتعليم في التدرج

8462 - 8460

رئيس قسم علم الاجتماع والديمغرافيا

8461 - 8462

إلى غاية يومنا هذا

املسار املنهي :
أستاذ مستخلف – جامعة الحاج لخضر -باتنة8468/ 8442 -
أستاذ مساعد ب  -جامعة قاصدي مرباح ورقلة 8461/8468
أستاذ مساعد أ – جامعة قاصدي مرباح ورقلة 8462/8461
أستاذ محاضر ب – جامعة قاصدي مرباح ورقلة 8462
أستاذ محاضر – أ -جامعة قاصدي مرباح ورقلة 8462
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 Enseignement :

نشاط التدريس بصفة أستاذ دائم:.
الرقم
46
48
42
41
42

املستوى  /التخصص
أولى جذع مشترك علوم اجتماعية
ثالثة علم الاجتماع تنظيم وعمل
أولى جذع مشترك علوم اجتماعية
أولى جذع مشترك علوم اجتماعية
أولى ماستر علم الاجتماع تنظيم وعمل

املقياس
مدخل إلى الانثروبولوجيا
سوسيولوجيا الاقتصاد الجزائري
مدخل إلى علم الاجتماع
مدخل إلى الانثروبولوجيا
تنمية املوارد البشرية
سوسيولوجيا الاقتصاد الجزائري

42
49
64
66

تكنولوجيا إلاعالم والاتصال
منهجية
سوسيولوجيا الاقتصاد الجزائري

68
61
60
62
61
62
62

قانون العمل
التحليل السوسيولوجي للنظم واملؤسسات التربوية
قانون العمل
تاريخ الفكر ألانثربولوجي
مدخل إلى الانثروبولوجيا
الدراسات املؤسسة في علم الاجتماع
الدراسات املؤسسة في علم الاجتماع

السنة
8461/8462
8460/8462

ثالثة علم الاجتماع تنظيم وعمل
ثالثة علم الاجتماع الاتصال
ثالثة علم الاجتماع تنظيم وعمل
ثالثة علم الاجتماع تنظيم وعمل

8461/8460

أولى ماستر علم الاجتماع الاتصال
ثالثة علم الاجتماع تربوي
أولى ماستر علم الاجتماع الاتصال
ثانية ليسانس أنثربولوجيا
أولى جذع مشترك علوم اجتماعية
ثالثة علم الاجتماع
ثالثة علم الاجتماع

8468/8461

8462/8461
8462/8462

 نشاط التدريس بصفة أستاذ مؤقت:
الرقم
46
48
41
40
42

املقياس
علم اجتماع املنظمات
علم اجتماع املنظمات
علم اجتماع املنظمات
علم اجتماع املنظمات
املنهجية

املستوى
أولى جذع مشترك علوم اقتصادية
أولى جذع مشترك علوم اقتصادية
أولى جذع مشترك علوم اقتصادية
أولى جذع مشترك علوم اقتصادية
أولى جذع مشترك علوم اقتصادية

السنة الجامعية
8449/8442
8464/8449
8466/8464
8468/8466
8461/8468
Encadrement

 Mémoires licences Et Master en SOCIOLOGIE
الرقم
46
48
41
40
42
41

املوضوع البحث للمذكرة
عالقة ألافالم الكارتونية بالقدرات اللغوية لألطفال – علم اجتماع التربوي -
الاتصال الرسمي وتأثيره على ألاداء الوظيفي للعمال داخل املؤسسة – علم اجتماع الاتصال -
واقع الاتصال الداخلي في املؤسسات التربوية – علم اجتماع الاتصال -
تأثير برامج التلفزيون على نمطية العالقات ألاسرية – علم اجتماع التربوي -
واقع الاختيار املنهي داخل املؤسسة الجزائرية  -مذكرة ليسانس علم الاجتماع تنظيم وعمل-
التكوين الاستراتيجي وتتطوير مهارات املوارد البشرية باملؤسسة الجامعية -مذكرة ليسانس علم الاجتماع تنظيم

السنة
8461/8468

8462/8460
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42
42
49
64
66
68
61

وعمل-
دور التكوين في تحقيق فاعلية أداء العاملين – ماستر تنظيم وعمل -
الصراع التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي – ماستر تنظيم وعمل -
دور إدارة املوارد البشرية في تحسين ألاداء الوظيفي للعاملين – ماستر تنظيم وعمل
املشكالت التنظيمية وأثرها على أداء العامل في املؤسسة الصناعية الجزائرية– ماستر تنظيم وعمل
الثقافة التنظيمية وتطوير الكفاءات املهنية باملؤسسة الادارية– ماستر تنظيم وعمل
القيادة الادارية وتطوير ممارسات املوارد البشرية باملؤسسة الادارية– ماستر تنظيم وعمل
الاتصال والعالقات التنظيمية وتنمية املهارات املهنية للعمال – ماستر تنظيم وعمل

8461/8462
8462/8461

مالحظـ ـ ـ ــة :كما ناقشت مجموعة كبيرة من مذكرات الليسانس في علم الاجتماع الاتصال وعلم الاجتماع التربوي وعلم الاجتماع التنظيم والعمل
وناقشت مجموعة من مذكرات املاستر وأطروحات دكتوراه

أطروحات الدكتوراه والتأهيل الجامعي املناقشة:
الباحثة :فتحون إيمان
تخصص :علم اجتماع الريفي
عنوان البحث :التنمية ودعم استقرار السكان الريفيين في الجزائر
الجامعة :الحاج لخضر – باتنة-
السنة الجامعية8462/8462 :

الباحثة :كلثوم مسعودي
تخصص :علم اجتماع تنمية املوارد البشرية
عنوان البحث :التكوين والادماج املهنيين في الجزائر
الجامعة :محمد خيضر -بسكرة-
السنة الجامعية8462/8462 :
ملف التأهيل الجامعي :للدكتورة قريش ي نجاة جامعة ورقلة 8462/8462
 Travaux Scientifiques :

Communications Nationales et internationale 
امللتقيات الدولية

 .6عنوان املداخلة ":املعوقات الاجتماعية لألداء الوظيفي".امللتقى الدولي الثاني حول  :ظاهرة املعاناة بين التناول السيكولوجي والسوسيولوجي ،جامعة قاصدي مرباح
ورقلة يومي  61/62جانفي 8461

 .8عنوان املداخلة :" :الشاب الجزائري بين املشاركة الافتراضية واملشاركة الواقعية "امللتقى الدولي الثاني :حول املجاالت الاجتماعية والتقليدية والحديثة وانتج الهوي
الفردية والجماعية في املجتمع الجزائري ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة يومي  82/81نوفمبر 8460

امللتقيات الوطنية :
 .6عنوان املداخلة ":الطابوهات ومواقع التواصل الاجتماعي ،امللتقى الوطني حول :إلاعالم والديمقراطية ،جامعة
قاصدي مرباح ورقلة يومي  61/68ديسمبر 8468
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. 8عنوان املداخلة ":املراهق بين العزلتين الانترناتية والاتصالية داخل ألاسرة ،امللتقى الوطني الثاني حول :الاتصال
وجودة الحياة في ألاسرة  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة يومي  64/49أفريل 8461
 -1عنوان املداخلة " :قراءة نقدية في مشروع إلاصالح الجامعي وإشكالية جودة املعرفة " امللتقى الوطني حول :جودة املعرفة والبحث العلمي في الجامعة الجزائرية
إلاكراهات وآلافاق" جامعة أم البواقي  /42/41ديسمبر 8461

Recherches
العضوية في املخابر البحث :
 - 6عضو في مخبر تحول التشكالت الاجتماعية وأثرها على الهوية والفعل الاجتماعي في املجتمعات في طريق النمو.

العضوية في اللجا العلمية:
 عضو اللجنة العلمية لقسم علم الاجتماع والديمغرافيا  8462إلى غاية يومنا هذا عضو املجلس العلمي لكلية العلوم إلانسانية والاجتماعية عضو لجنة التحضير ملسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث 8462/8461 عضو لجنة التحضير ملسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث 8462/8462 -عضو فرع خلية الجودة على مستوى الكلية

Publications :
املقاالت املنشورة في املجالت العلمية .
 .6مقال بعنوان " :التنظيم الاستراتيجي وتنمية املوارد البشرية " العدد الثالث عشر ديسمبر 8461
مجلة العلوم إلانسانية والاجتماعية جامعة قاصدي مرباح –ورقلة-الجزائر
.8مقال بعنوان  :تأثر التنشئة ألاسرية للمراهق بمضامين الانترنيت ،إسقاطا لنظريتي التنشئة والنظرية الاجتماعية لوسائل
إلاعالم والاتصال ،العدد  27ديسمبر 8461
مجلة العلوم إلانسانية والاجتماعية جامعة قاصدي مرباح –ورقلة-الجزائر
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التظاهرة العلمية
امللتقيات الدولية
والوطنية

أيام دراسية

عنوا التظاهرة
الاتصال وجودة الحياة في ألاسرة
املجاالت الاجتماعية التقليدية والحديثة وانتاج
الهوية الفردية والجماعية في املجتمع الجزائري
تحوالت املدينة الصحراوية تقاطع املقاربات حول
التحول الاجتماعي واملمارسات الحضرية
املشاركة في املرافقة البيداغوجية املوجهة لطلبة
السنة أولى علوم اجتماعية
املشاركة في اليوم إلاعالمي حول التخصصات

تاريخ التظاهرة
 64/49أفريل 8461
 82/81نوفمبر8460

صفة املشاركة
عضو منظم
عضو منظم

 40/41مارس 8462

عضو منظم

8461/8468

عضو مؤطر

 84ماي 8461

عضو مؤطر

Je déclare sur mon honneur que toutes les informations sont véridiques.
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