CURRICULUM VITAE
C.V.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Nom :Boudebza
Prénom :Nacer
Date et lieu de naissance :13/11/5791
a Constantine
Situation familiale :Marie père 04
enfants
Situation vis-à-vis du Service National :
Fonction :Enseignant
Grade :Maitre Conférence (A)
Adresse personnelle :cité el nasserouargla 30000
Tél. :0550981261
E-mail : boudebzanacer@univ-ourgla.dz

Adresse professionnelle : Faculté des
sciences humaines et sociales
Tél. / fax :02960.82.03

ITINERAIRE UNIVERSITAIRE
Diplôme
Licence

Série /
spécialité
sociologie

Date
d’obtention
1999

Magister
Doctorat

sociologie
sociologie

2007
2015

Etablissement /
pays
Université de
Constantine
Université de Biskra
Université de Batna

Mention

Observation

ÉTAT DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET SCIENTIFIQUES
Services administratifs
Année :

Service :

2009-2010
2010-2011
2010-2017

Chef filière démographie
Chef filière sociologie
Vice doyen P.G. Faculté des sciences humaines et sociales

Services scientifiques
Année :
1022-1022

Service :
 تحول التشكالت االجتماعية وأثره على الهوية والفعل االجتماعي للمجتمعات في طريق:عضو في مخبر
النمو
Cnepru
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عضو في وحدة بحت :أساليب االتصال الوالدية وعالقتها بالتنمية الجتماعية األسرية .

1020-1002

عضو لجنة علمية لملتقى المعاناة في العمل ما بين المقاربة السيكولوجية والسوسيولوجية

1021

عضو لجنة علمية لملتقى إشكالية التقويم وأساليبه في منظومة التكوين الجامعي في ظل نظام l.m.d

2013

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

Année /date :

 02-57جانفي0227
اإلرشاد النفسي دوره وأهميته في تطوير المؤسسات التربوية – جامعة ورقلة
تعليمية المواد في منظومة التعليم الجامعي –جامعة ورقلة
51-54أفريل0252
–
الجزائري
المجتمع
في
السوسيوثقافية
الهوية والمجاالت االجتماعية في ظل التحوالت
02-09فيفري0255
جامعة ورقلة
ورقلة
جامعة
–
ي
العال
التعليم
في
المعلبومات
وتكنولوجيا
الحاسوب
52-27مارس0255
إشكالية العلوم االجتماعية في الجزائر واقع وآفاق
22-29مارس0250
إشكالية التقويم وأساليبه في منظومة التكوين الجامعي في ظل نظام l.m.d
22-29ماي0252

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

Année :

مذكرات ليسانس:
 االتصال غير الرسمي في المؤسسة االقتصادية ودوره في زيادة اإلنتاجية دور تنمية الموارد البشرية في تحسين إنتاجية المؤسسة االقتصادية المشروع المهني للشباب المرأة العاملة ودورها األسري -االتصال بين األجيال وعالقته بإنتاج الهوية بالمجتمع المحلي النقوسي

0255/0252
0255/0252
1021/1022
1022/1020
1022/1021

ماستر:
 الفعل النقابي ودوره في تحقيق المكاسب االجتماعية -التنشئة األسرية ودورها في التحصيل الدراسي

0252/0250
0252/0250

Encadrement en post-graduation
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/

Année :

Titre du mémoire de magister/de la thèse de doctorat :
االستهالك الثقافي وإنتاج التمايز في المجتمع الجزائري

DIFFUSION DES CONNAISSANCES
Publications
Année :

Titre/références complètes de la revue/du périodique :

0252

*العائالت والفعل التربوي :ممارسة تقليدية أم إستراتجية إلنتاج الخيارات ،مجلة العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة ورقلة ،العدد العاشر/مارس

0252
*الممارسة السوسيولوجية في الجزائر :بين سوسيولوجيا التفسير وسوسيولوجيا الفهم ،مجلة
اآلداب والعلوم االجتماعية لجامعة سعد دحلب البليدة ،العدد التاسع،ماي
Communications
Titre :

Année /date/lieu :

 مشروع المؤسسة التربوية معوقات استخدام الطرائق الحديثة في تدريس التخصصات االجتماعية في المرحلةالجامعية الجزائرية
 -واقع استخدام تكنولوجيا االتصال في إعداد البحوث الجامعية

02-57جانفي 0227ورقلة
51/54أفريل 0252ورقلة
52-27مارس 0255ورقلة

 مقومات الشخصية وتشكل الهوية الوطنية الجزائرية من خالل مكتسبات التالميذ -الدراسات السوسيولوجية في الجزائر :من السوسيولوجيا الشكلية إلى سوسيولوجيا

02-09فيفري0255ورقلة
22-29مارس 0250ورقلة

الحياة اليومية
 -واقع اإلنتاج النوعي للكفاءة بعد إصالحات نظام التعليم الجامعي في الجزائر

07 -22ماي  0252ورقلة

)Manuscrits (éventuellement
Titre :
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N°

