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الدكتور :حميد حمالوي
أستاذ محاضر – أ – بقسم علوم اإلعالم و اإلتصال.
نائب عميد مكلف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطلبة.

كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية
جامعة  8ماي  .1945قالمة.

العنوان :حي  26تعاونية  19جوان  2رقم  .338قالمة.
الهاتف+213 772.37.81.91 :

+213 557.41.31.34

البريد االلكترونيhamid.hamlaoui@yahoo.fr :
hamlaoui.hamid@univ-guelma.dz

مسار التكوين:
• شهادة البكالوريا :شعبة اآلداب .1982
• شهادة الليسانس :تخصص علم االجتماع -تنظيم و عمل -جامعة عنابة .1986
• شهادة الماجستير :تخصص خدمة اجتماعية ،شعبة علم االجتماع جامعة قالمة.

• شهادة الدكتوراه في العلوم :تخصص علم االجتماع – التنمية  -جامعة قسنطينة .2
الخبرة المهنية:
 .أستاذ محاضر – أ  -تخصص علم إجتماع التنمية
•  2012/09/25مسؤول مركز الموارد ماستر المقاوالتية في إطار مشروع  FEFEDIبكلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة  8ماي  1945قالمة.

• عضو فرقة في مشروع أوروبي.projet Tempus (FEFEDI) :
• أكتوبر  2012رئيس مشروع أوروبي
.Erasmus UNetBA
• جانفي  2015مدير دار المقاوالتية بجامعة  8ماي  1945قالمة.

coordinateur local du projet européen

• عضو فرقة في مشروع أوروبي.projet européen Erasmus + COFFEE :
• أستاذ محاضر  :طلبة الدكتوراه علوم إقتصادية و تجارية  +علم النفس مقياس -منهجية البحث -
•

التدريس و اإلشراف على العديد من مذكرات الليسانس وطلبة الماستر بجامعة  8ماي 1945

قالمة.

• عضو لجان المناقشات  :الماستر و الدكتوراه( علوم اإلعالم و اإلتصال +علم اإلجتماع ).
• عضو و خبير في لجان التأهيل الجامعي ( علم اإلجتماع ).
• عضو هيئة تحرير حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية الصادرة عن جامعة  8ماي
 1945قالمة.

• خبير لدى مجلة العلوم اإلنسانية الصادرة عن جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي.
• خبير لدى مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية الصادرة عن مخبر المحاسبة ،المالية،
الجباية والتأمين بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي.

• عضو اللجنة العلمية بمجلة التنمية االقتصادية الصادرة عن مخبر النمو والتنمية االقتصادية في
الدول العربية بجامعة الشهيد حمة لخضر الوادي.

• خبير لدى مجلة حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية الصادرة عن جامعة  8ماي
 1945قالمة.
• عضو خبير بمجلة اقتصا ديات المال واألعمال الصادرة عن معهد العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير -المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة.

• رئيس لجنة مشروع المؤسسة الجامعية  2018-2017جامعة  8ماي  1945قالمة.
النشاطات العلمية:
المقاالت المنشورة أو في انتظار النشر:
 .1مقال منشور في مجلة العلوم اإلنسانية بجامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد رقم ،40 :الصادرة في
جوان  ،2015بعنوان " :مقاربة سوسيولوجية للثقافة والتربية :بين الحداثة واألصالة".
 .2مقال منشور في مجلة حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،العدد رقم،14 :
الصادرة في مارس  ،2016بعنوان " :مجاالت وآليات تنمية القطاع السياحي في الجزائر في ظل
المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق ."2025

 .3مقال منشور في مجلة حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،العدد رقم،18 :
الصادرة في ديسمبر  ،2016بعنوان " :مقاربة سوسيولوجية لقطاع السياحة في الجزائر من
منظور األمن االجتماعي".
 .4مقال منشور في مجلة التنمية االقتصادية جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي ،العدد الثالث،
الصادرة في جوان  ،2017بعنوان ":دور المجتمع المحلي في دعم مبدأ االستدامة في القطاع
السياحي".
 .5مقال منشور في مجلة دراسات إجتماعبة – بيت الحكمة – بغداد العراق العدد .14

 .6مقال منشور في مجلة الدراسات المالية المحاسبية واإلدارية جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،
العدد  7الجزء األول ،الصادرة في جوان  ،2017بعنوان" :حتمية تنويع مصادر االقتصاد
الجزائري الواقع والمأمول".
 .7مقال منشور في مجلة – بيت الحكمة – بغداد العراق العدد  2019 / 14بعنوان  " :ضغوطات
العمل داخل المؤسسات اإلستشفائية و تأثيرها على األداء المهني للطبيب".

