
 

 خالدي عبد الكامل

سطا باتنة 170مسكن رقم  220حي   
Kamel2007_5@yahoo.fr:البريد  اإللكتروني 

00213660657674الهاتف:   

 البيانات الشخصية: 

1974جوان  26تاريخ الميالد:   
 النوع: ذكر

  الجنسية: جزائرية
 الخدمة العسكرية: إعفاء

  المؤهالت العلمية:

 اإلسالميةاالجتماعية والعلوم  اإلنسانية وكلية العلوم  –اج لخصرجامعة باتنة الح 2017 -2016

 ه علم االجتماع دكتورا

 تخصص: ديموغرافيا

 كلية اآلداب و العلوم االجتماعية  –سعد دحلب  -جامعة البليدة  2012 -2009

 السكان و التنميةماجستير 
 ديموغرافياتخصص: 

 اإلسالميةاالجتماعية والعلوم  اإلنسانية والعلوم كلية  –جامعة باتنة الحاج لخصر 2003 -2009

 ليسانس علم اجتماع 
 ديموغرافياتخصص: 

1998-2003  اإلسالميةاالجتماعية والعلوم  اإلنسانية وكلية العلوم جامعة باتنة الحاج لخصر  

 ليسانس شريعة 

 شريعة وقانونتخصص: 

 المعهد المتخصص في اإلعالم األلي . 1997 -1999

 امي في اإلعالم اآلليتقني س

1993-1995  -عنابة  -مديرية التربية لوالية  

 المعهد التكنولوجي لتكوين األساتذة

 شهادة التكوين أستاذ التعليم المتوسط

 مديرية التربية لوالية ـ باتنة ـ 1993 -1993

 بكالوريا التعليم العام

 

 :الخبرة العملية

إلى يومنا هذا -8201  –اج لخصرالح 1جامعة باتنة  

 االجتماعية  اإلنسانية وكلية العلوم  

 "أأستاذ محاضر "

2017-2018  –الحاج لخصر 1جامعة باتنة  

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية  

 أستاذ محاضر "ب"

2012- 2017  جامعة عباس لغرور ـ خنشلة ـ 

 كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية

 أستاذ مساعد صنف )ب(

2006-2012  مديرية التربية لوالية ـ باتنة ـ 

 مكلف مستشار تربية  

1995-2006  مديرية التربية لوالية ـ باتنة ـ 

 أستاذ تعليم المتوسط 

 ريضيات تخصص: 

 المعهد المتخصص في اإلعالم األلي . 2002 -2007
 مكلف بالدراسات وشؤن الطلبة
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  نشاطات جمعوية :

 

2015- 2020  1وطنية لألساتذة الجامعيين  جامعة باتنة األمين العام لنقابة ال 

 

 األمين الوالئي لالتحاد الوطني لشبيبة الجزائرية  2016

  

 التدريب والتكوين :

 

 CREADالمركز البحث في االقتصاد المطبق من أجل التنمية  2019

 وتبسة لوالية باتنة حول التعاطي المخدرات في الوسط الجامعيمشرف على التحقيق الوطني 

 CREADبحث في االقتصاد المطبق من أجل التنمية المركز ال 2018

 لوالية باتنةمشرف على التحقيق الوطني للتفضيالت وسائل االعالم الوطنية 

 CRAED  بحث في االقتصاد المطبق من أجل التنمية المركز ال 2017

 باتنة  مشرف على التحقيق الوطني حول الحياة الجامعية لطالب الجامعيين لوالية

 CREADبحث في االقتصاد المطبق من أجل التنمية  المركز ال 2015

 مشرف على التحقيق الوطني حول الشباب  لوالية باتنة  

01/03/2000  مديرية التربية لوالية ـ باتنة ـ 

 شهادة مشاركة

 فترة تكوينية في إطار الجهاز الدائم وقد هدفت العملية إلى تدعيم المعلومات
28/01/9991  مديرية التربية لوالية ـ باتنة ـ 

 شهادة مشاركة

 فترة تكوينية في إطار الجهاز الدائم وقد شملت الكتاب المدرسي  و المناهج و التقويم

05/09/1995  مديرية التربية لوالية ـ باتنة ـ 

 شهادة مشاركة

 ريع المدرسيئ التشريس وتقييم تحصيل التلميذ ومبادفترة تكوينية في إطار الجهاز الدائم وقد شملت تحليل المناهج وتقنيات التد

 المقاالت العلمية:

 2005توزيع الخصوبة والفقر في الجزائر خالل الفترة    2019

2016/11 Multivariate Analysis of Accidents in Children Under 15 in Algeria (2012-MICS4) 

 

 ق التنمية االقتصادية من منظور إسالميمساهمة االستثمار البشري في تحقي 2018/06/21

رة بمدينة ات األجدراسة ميدانية على عينة من سائقي سيار -من وجهة نظر سائقي سيارات األجرة-األسباب النفسية لحوادث المرور  2018

 باتنة

 التجربة الجـزائريـة في محاربة آفة البطالة وتأثيرها على األمن االجتماعي 2018

 -من خالل مدخل إدارة الموارد البشرية الدولية -نحو تحسين أداء الشركات متعددة الجنسيات  2018/01

 المخالفات المرورية لحاملي رخصة السياقة االجنبية في التشريع الجزائري 2019

2018/06 Les Accidents Des Jeunes Enfants De Moins De 15 Ans En 2012 (mics4) Dans Le 

Cadre De La Transition épidémiologique En Algérie 

01/03/2000  مديرية التربية لوالية ـ باتنة ـ 

 شهادة مشاركة

 فترة تكوينية في إطار الجهاز الدائم وقد هدفت العملية إلى تدعيم المعلومات
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28/01/1999  مديرية التربية لوالية ـ باتنة ـ 

 شهادة مشاركة

 ئم وقد شملت الكتاب المدرسي  و المناهج و التقويمفترة تكوينية في إطار الجهاز الدا

05/09/1995  مديرية التربية لوالية ـ باتنة ـ 

 شهادة مشاركة

 ريع المدرسيئ التشفترة تكوينية في إطار الجهاز الدائم وقد شملت تحليل المناهج وتقنيات التدريس وتقييم تحصيل التلميذ ومباد

  

 

 

:الملتقيات العلمية  

28/29/04/2014 –العربي التبسي  -جامعة تبسة      

 كلية  الحقوق والعلوم السياسية +المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

 ملتقى دولي حول : دور الجزائر اإلقليمي المحددات واألبعاد

 : المرتكزات السسيو سياسية للدور اإلقليمي الجزائري مداخلة بعنوان

5-6/06/2013 -حاج لخصرال -جامعة باتنة     

 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

 أرشيف تاريخ الجزائر بين التاريخ والسياسة والقانون ملتقى وطني :

 أرشيف تاريخ الجزائر هو تواصل بين األجيال مداخلة بعنوان :

13/05/2013 -الحاج لخصر -جامعة باتنة     

العلوم اإلسالميةكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية و  

 السكان والتنمية في الجزائر ملتقى وطني :

 قضيا ومشاكل الشباب الجزائري مداخلة بعنوان :

13/05/2013 -الحاج لخصر -جامعة باتنة     
 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

 السكان والتنمية في الجزائر ملتقى وطني :

قىعضو اللجنة العلمية للملت  

7/05/2013 -الحاج لخصر -جامعة باتنة     

 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

 ماألبحاث والدراسات التاريخية في الجزائر بعد خمسين سنة من اإلستقالل محطة لالعتبار والتقيي ملتقى وطني :

المجتمع الجزائري قبل وبعد الحقبة اإلستعمارية مداخلة بعنوان :  

30/04/2013 -الحاج لخصر -جامعة باتنة     

 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية

 التكنولوجية الحديثة في علم المكتبات والمعلومات ملتقى وطني :

التكنولوجية الحديثة وسرعة التواصل بين الباحثين مداخلة بعنوان :  

29/04/2013 -الحاج لخصر -جامعة باتنة     

ة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والعلوم اإلسالميةكلي  

 تكنولوجيا االتصال الحديثة والطالب الجامعي ملتقى وطني :

الطالب الجامعي بين األمس واليوم في وسط الحداثة مداخلة بعنوان :  

6/05/2013 –العربي التبسي  -جامعة تبسة      

 كلية  الحقوق والعلوم السياسية 

 صالحات السياسية في الجزائر  " الواقع واآلفاق ": اال ملتقى وطني

: تمثيل المرأة ودورها في تعزيز اإلصالحات السياسية مداخلة بعنوان  
30/04/2013 -الحاج لخصر -جامعة باتنة     

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 المتعلق باإلنتخابات 12/01القانون العضوي  يوم دراسي :

أة في تفعيل مهام المجالس المنتخبةدور المر مداخلة بعنوان :  

03/01/2012  جامعة باتنة الحاج لخصر 

حول الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يوم دراسي :   
سياسة الدولة الجزائرية في محاربة ظاهرة البطالةمداخلة بعنوان :   
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 األم اللغة    غة عربية:للا 

 جيد  ة :يغة فرنسللا 

                             اللغة

 إجادة برامج ويندوز وميكروسوفت أوفيس 

 

 الحاسب
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