
 السيــرة الذاتيـــة
 البيانات الشخصية:

 : كلثوم                                                                                             االسم

 مسعوديمربعي المولودة  اللقب:

 ببسكرة 62/26/5791: تاريخ ومكان االزدياد

     بقسم  محاضر: استاذ الرتبة العلمية

                                                                                               : رئيس شعبة علم االجتماعالوظيفة

 الجزائر - محمد خيضر بسكرةجامعة  المؤسسة:

                                                                                                  متزوجة الحالة العائلية:

   22 26 51 97 77 النقال:

            biskra.dz-kaltoum.messaoudi@univ      البريد االلكتروني:
 

  المتحصل عليها: الشهادات
 .الجزائر بسكرة 5771" سنة علوم الطبيعة والحياةشهادة بكالوريا التعليم الثانوي شعبة " -

 الجزائر.قسنطينة  6222" سنة اتـصـالشهادة الليسانـس في علم االجـتماع تخصص " -

 .الجزائربسكرة  "تنميـة المـوارد البشريةشهـادة المـاجستـير في علم االجتـماع تخصص " -

 .الجزائربسكرة  " تنمية الموارد البشرية" دكتوراه في علم االجتماع تخصص ال شهادة -

 
 الخبرة المهنية: 

 بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسكرة )بصفة متعاقدة(  المهني مستشارة التوجيه -

 .المتخصص في التكوين المهني بسكرةاستاذة مؤقتة بالمعهد الوطني  -

 .(6227/  6221جامعة محمد خيضر بسكرة )ة العلوم االنسانية واالجتماعية كليباستاذة مؤقتة  -

إلى  6227جوان  62باحثة دائمة في مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة بسكرة الجزائر من  -

 .6255نوفمبر  22غاية 

 6252 /15/21 الى 6255 /27/55 من استاذة علم االجتماع بجامعة ورقلة الجزائر -

 61/25/6251الى  61/52/6256من رئيسة شعبة علم االجتماع بجامعة ورقلة  -

 12/27/6251الى  62/25/6251من  رئيسة قسم علم االجتماع والديموغرافيا بجامعة ورقلة -

 25/22/6252استاذة علم االجتماع بجامعة بسكرة من  -

 
 :المقاييس المدرسة

 مدارس ومناهج -

 االتصال -

 العالقات االنسانية -

 المنهجية -

 دراسة المحيط -

 

mailto:kaltoum.messaoudi@univ-biskra.dz


 وسائل االتصال وتكنولوجياته الحديثة -

 فلسفة العلوم -

 مدخل لعلم االجتماع -

 مدخل لعلم السكان -

  االتصال والعمليات االجتماعية -

 التغير االجتماعي -

 علم االجتماع الحضري -

 علم النفس البيداغوجي  -

 
 التأطيـر:
بالمعهد  تقني سامي تسيير الموارد البشريةاإلشراف على العديد من مذكرات التخرج الخاصة بفرع  -

 .الوطني المتخصص في التكوين المهني بسكرة

 على مذكرة التخرج الخاصة بالسنة الرابعة علم اجتماع االتصال. اإلشراف -

 علم اجتماع االتصال وعلم اجتماع تنظيم وعمل.في بالليسانس مناقشة العديد من مذكرات التخرج الخاصة  -

 مذكرات التخرج الخاصة بالماستراالشراف على  -

 الماستربمناقشة مذكرات التخرج الخاصة  -

  
 الملتقيات الدولية:

: العنف األسري في المجتمع الجزائري وبقية الدول المشاركة في ملتقى دولي حول العنف والمجتمع -

 . 6227أفريل  67 -62بجامعة محمد خيضر بسكرة المنعقد يومي: العربية 

بجامعة سكيكدة المنعقد اشكالية االمن الغذائي في العالم العربي المشاركة في الملتقى الدولي السادس حول  -

 .6255ديسمبر  22 – 29يومي 

بجامعة  ظاهرة المعاناة في العمل بين التناول السيكولوجي والسوسيولوجيالمشاركة في ملتقى دولي حول  -

 .6251جانفي  52 – 51المنعقد يومي:  قاصدي مرباح ورقلة

بجامعة  الثقافة االمنية ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي المتغيرالمشاركة في ملتقى دولي حول  -

 .6251ديسمبر  21 -21المنعقد يومي:  المسيلة

بجامعة محمد خيضر بسكرة المجتمع المدني في الجزائر والمنطقة العربية المشاركة في ملتقى دولي حول  -

 .6251ديسمبر  21 – 26المنعقد يومي: 

 
 الملتقيات الوطنية:

الرهانات المشاركة في ملتقى وطني لمخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة حول  -

بجامعة محمد خيضر بسكرة بكلية العلوم االجتماعية  األساسية لتفعيل اإلصالح التربوي في الجزائر

 .6227ماي  22 -21واإلنسانية المنعقد يومي: 



تقويم دور الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوق الشغل المشاركة في ملتقى وطني حول  -

 .6252ماي  62-57بجامعة الجلفة الجزائر المنعقد يومي:  ومواكبة تطلعات التنمية المحلية

بالمركز الجامعي بسوق أهراس الجزائر  العنف في المجتمع الجزائريالمشاركة في ملتقى وطني حول  -

 .6252ماي  21 -21المنعقد يومي: 

بمركز البحث العلمي االسبوع الوطني للبحث العلمي( المشاركة في االبواب المفتوحة للبحث العلمي الثانية ) -

 . 6255مارس  52قد يوم: والتقني للمناطق الجافة بسكرة المنع

بجامعة محمد خيضر بسكرة : دور رأس المال البشري في التنمية اإلدارية المشاركة في يوم دراسي حول -

 . 6255ماي  52المنعقد يوم: 

بجامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر المنعقد  اشكالية العلوم االجتماعيةالمشاركة في ملتقى وطني حول  -

 .6256مارس  22 -29يومي: 

 -61بجامعة المسيلة الجزائر المنعقد يومي:  استراتيجية التكوين المهنيالمشاركة في ملتقى وطني حول  -

 .6256افريل  61

بجامعة  النشاط البدني الرياضي في الوسط المدرسي الواقع واالفاقالمشاركة في ملتقى وطني حول  -

 .6251مارس  29 – 22المنعقد يومي:  قاصدي مرباح ورقلة

المنعقد  بجامعة قاصدي مرباح ورقلة االتصال وجودة الحياة في االسرةالمشاركة في ملتقى وطني حول  -

 .6251افريل  52 – 27يومي: 

ظل نظام اشكالية التقويم واساليبه في منظومة التكوين الجامعي في المشاركة في ملتقى وطني حول  -

LMD 6251ماي  22 – 29المنعقد يومي:  بجامعة قاصدي مرباح ورقلة. 

بجامعة محمد خيضر  )تشخيص للواقع واقتراح للحلول(العنف المدرسي المشاركة في ملتقى وطني حول  -

 6251ماي  51بسكرة المنعقد يوم: 

بجامعة محمد خيضر  واحتياجات سوق العمل ن المهنيياستراتيجية التكوالمشاركة في ملتقى وطني حول  -

 6251ماي  51بسكرة المنعقد يوم: 

بجامعة محمد خيضر بسكرة السوسيولوجيا وسوق العمل: الواقع واالفاق المشاركة في يوم دراسي حول:  -

  6252افريل  12المنعقد يوم: 

 
 األعمـال:
 (PNR) التقليديةبحث ضمن مشاريع البحث الوطنية حول الصناعة فريق رئيسة  -

 .CRSTRA( بمركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة FNRالقرض الفالحي )القيام ببحث حول  -

 .بالدار الخلدونية الجزائر "مدخل إلى العالقات العامة" :كتاب بعنواننشر  -

 .االردندار ابن بطوطة ب"العالقات العامة في المؤسسة الصناعية الجزائرية" : كتاب بعنواننشر  -

 من تنظيم كلية العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة ورقلة. في تنظيم عدة ملتقيات وطنية ودولية المساهمة -

)دراسة ميدانية على عينة من خريجي واقع ادماج خريجي التكوين المهني في الجزائر نشر مقال بعنوان:  -

 (6255و  6252بسكرة لسنتي الوطني المتخصص في التكوين المهني حساني بوناب المعهد 



 
 العضوية:

 .محمد خيضر بسكرةبجامعة "  العالقات العامة والتغير االجتماعي" عضو في مخبر  -

بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية جامعة قاصدي  عضو اللجنة العلمية لقسم علم االجتماع والديموغرافيا -

 .61/25/6251الى  61/52/6256 من مرباح ورقلة

 61/52/6256 من المجلس العلمي لكلية العلوم االنسانية واالجتماعية جامعة قاصدي مرباح ورقلةعضو  -

 .61/25/6251الى 

 عضو مؤسس التحاد االكاديميين والعلماء العرب -

 عضو بمجلس االدارة بجامعة محمد خيضر بسكرة  -

 

 مهارات اخرى:
 واالنترناتالتحكم الجيد في مهارات الكمبيوتر  المعلوماتية: -

 
 الدورات التدريبية: 

 بغرفة الصناعة التقليديةبكيفية تسيير المؤسسات الصغيرة الخاص  GERMدورة تدريبية في برنامج  -

 بمركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة SPSSدورة تدريبية في برنامج  -




