السيرة الذاتية لمدير مخبر البحث في الدراسات الدعوية واالتصالية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعــة األم ـيـر عـبـد القـادر للـعلـوم االسالمـية  -قسن ـطـيـنة
كلية أصول الدين

*قسم الـدعـوة واالعالم واالتصال*

االســم :ع ـ ـمـ ــر

الل ـقــب :لـ ـعــويــرة

الـسـيرة الذاتية والـعـلـمـيـة
Omar
Laouira

تاريــخ ومـكان المـيالد 1954/11/25 :سـيدي عـبد العـزيز – والية جيـجل -اجلزائر
الـمؤسسة الـمسـتـخـدمة :كلية أصول الدين ،جــامـعـة األم ـيـر عـبـد الـقادر للـعـلوم اإلسالمية -قسنطينة.
 رقم الهاتف الثابث031.90.38.88 : -رقم الهاتف الجوال0550103456 :
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UNIVERSITY OF WALES; CARDIFF G.Britain .

-

THE

FROM

SPYCHOLOGY

Title of dissertation : Pierre Bourdieu : a structuralist approach in the sociology of education .

-

 نوع الشـهادة :دكتوراه دولـة. عنوان رسالة دكتوراه الدولة( :أثر االختالط بني اجلنسني على التحصيل العلمي والذكاء والتوافق النفسي طلبة ادلرحلةالثانوية بقسنطينة).
 -تاريخ الحـصول علـيها :أفريل .1997

 االختصاص العلمي العام :علم النفس. االختصاص العلمي الدقيق :عـلـم النفس الرتبوي. تاريخ الـترقية الي اسـتاذ مـحاضر :ماي . 1998 -تاريخ الترقية إلي أستاذ التعليم العالي :ديسمرب .2003

: االستشارات العلمية واإلدارية-

.1988-1987  سنة: جامعة قسنطينة، رئيس قسم علم النفس الصناعي مبعهد علم النفس والعلوم الرتبوية.1990  سنة: مدير اجلدع ادلشرتك جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية.1993  ابتداء من سنة: نائب رئيس اجلامعة للبيداغوجيا جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية.1992  ابتداء من سنة: رئيس اجمللس العلمي مبعهد أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية.2000  ابتداء من سنة: رئيس اجمللس العلمي لكلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية-

: وتشـمل النشاطات اآلتية: نـشاطات البـحث:أوال
: المـنشورات العلـمية-1

- (Pierre Bourdieu conception of structuralism) Revue des Sciences Humaines no 7 année 1996,
Université Mentouri, Constantine .
- (The principles and methods of cost-benefit-analysis applied in education) Revue des Sciences
Humaines , no 08 année 1997, Université Mentouri, Constantine.

 العدد، السنة الثانية، جامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية، (اإلنسان ادلسلم والتوافق النفسي) رللة أصول الدين.م1999  سنة،األول
،6  عدد، (االختالط بني اجلنسني و موقف بعض علماء اإلسالم منو( رللة جامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية.1999 سنة

-

( Schools as agents of cultural transmission and social control ).
Revue des Sciences Humaines, no 12, année 1999 , Université Mentouri, Constantine.
(The trends of educational expenditure in the United Kindom, Algeria, and Egypt and the
difficulties involved in such study).

. قسنطينة، جامعة االمري عبد القادر للعلوم االسالمية،1998 ، العدد األول، رللة معهد أصول الدين- The implimentation of compensatory education in Britain and the U.S.A and the criticisms levelled
against it) Revue Université Emir Abdelkader no 08, Mai 2001.
- (Berstein s Theory of Language Codes: is it a theory of language deficit?) Revue Université Emir
Abdelkader, no 07, Mars 2001.
- (The methods and Assumptions of Manpower forecasting used to forecast the demand for teachers)

Revue Université Emir Abdelkader no 10, Septembre 2001.
- (Tracing the relationship between the sociological ideas of Emile Durkheim and Pierre Bourdieu)
Revue Université Emir Abdelkader no 09, Juillet 2001.
- (The system of financing education in Englang, Wales and Algeria and its alternatives) Revue
Université Emir abdelkader no 11, Février 2002.
- (The sociological and anthropological ideas of Pierre Bourdieu) Revue Université Emir Abdelkader
no 13, Février 2003.

 -2الكتب المطبوعة:
 عنوان الكتاب :التدين والتكيف النفسي ,الناشر :دار اذلدى عني مليلة ،اجلزائر ،سنة النشر . 2002 عنوان الكتاب :علم النفس الرتبوي ،الناشر :دار اذلدى ،عني مليلة ،اجلزائر ،سنة .2003 -عنوان الكتاب :ادلناخ االجتماعي لإلبداع ،الناشر :دار إقراء للنشر والتوزيع ،حبث أجنز يف إطار العطلة العلمية للسنة

اجلامعية  ،2009/2008سنة الطبع مارس .2010
 -3المداخالت الوطنية:

أ -ملتقى وطين من تنظيم جامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية وادلوسوم بـ (الدعوة اإلسالمية يف ظل التعددية
السياسية :الواقع واآلفاق) بتاريخ /10/9ماي 2000م .عنوان ادلداخلة :أمراض الصحوة اإلسالمية ،التشخيص
والعالج.
ب -ملتقى وطين حول (طرق التدريس للعلوم اإلسالمية :الواقع واآلفاق من تنظيم جامعة األمري عبد القادر للعلوم
اإلاسالمية قسنطينة) ،بتاريخ  24/23/22ماي  ،2000عنوان ادلداخلة :مكانة وأىـمية طرق التدريس يف ظل التقدم
التكنولوجي وادلعلومايت احلديث.
ج -ملتقي وطين حول وسائل التعليم احلديثة لتدريس العلوم اإلسالمية واإلنسانية بتاريخ  ،2001/07/06من تنظيم
جامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية ،عنوان ادلداخلة( :دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف التعليم).
د -ندوة عـلمية من تنظيم مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية قسنطينة ،بعنوان (علم النفس وعالقتو بالرقية الشرعية)
وذلك بتاريخ  01ديسمرب 2002م.
ث -ندوة عـلمية من تنظيم ادلركز االسالمي ،فرع قسنطينة بتاريخ  12أفريل  ،2001عنوان ادلداخلة :الثقافة اجلنسية بني
حكم الشريعة وموقف الفلسفة الوضعية.
د -ندوة وطنية من تنظيم جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية حول واقع وآفاق الدراسات العليا وذلك بتاريخ
 15و 16جانفي  ،2007عنوان ادلداخلة (الدراسات العليا والبحث العلمي كاس لبناء اجلامعة االستثمارية).
 -4الملتقيات الدولية:

 القيام جبولة علمية إىل الواليات ادلتحدة األمريكية يف إطار برنامج الزيارات الدوليةمن  4ايل  25جوان  ،2005وقد كان موضوع النقاش الدميقراطية وحرية األديان يف أمريكا والعامل العريب.
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 -5التنشيطات العلمية:

أ -منسق خلية التكوين وحتسني األداء الرتبوي جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية من سنة  1998إىل .2003
ب -عضـو ىـيئة حترير رللة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية من سنة  1997إىل .2003
ج -عـضـو ىـيئة حترير رللة ادلعيار لكلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية من سنة  1999إىل .2003
د -عـضـو ىـيئة حترير رللة العلوم اإلنسانية جامعة منتوري من سنة  ......إىل .2003

 -6تـأطـيـر الطلبة:

اإلشراف عـلى مذكرات ادلاجستري واليت دتت مناقشتهـا:
 -1الطالب زلبوب فرحات ،عنوان الرسالة (ضوابط احلوار يف الدعوة اإلسالمية) تاريخ ادلناقشة 8 :مارس .2000
 -2الطالب فريد بوحناش ،عنوان الرسالة (أثر فكر ابن تيمية يف الشباب اجلزائري-طلبة األمري عبد القادر منوذجا)-
تاريخ ادلناقشة .2003/03/05
 -3الطالبة أمـينة بوبصـلة ،عـنوان الرسالة( ،مصـطـفي الـسباعي مفكرا وداعية) تاريخ ادلناقشة 2003./07/21
 -4بوىــرور جنالء ،عنوان الرسالة (فعالية تكوين ادلوارد البشرية مبؤسسة سونلقاز من وجهة نظر إطاراهتا) السنة اجلامعية
.2006/2005
 -5ابن صويلح ع ـفـاف آسيا ،عنوان الرسالة (اجتاىات خرجيي اجلامعات ادلوظفني بعقود ما قبل التشغيل حنو وظائفهم،
دراسة ميدانية مبدينة قادلة) السنة اجلامعية .2006/2005
 -6الطالب خالصي مراد ،عنوان الرسالة (اختاد القرار يف تسيري ادلوارد البشرية واستقرار اإلطارات يف العمل) السنة
اجلامعية .2008/2007
 -7كساسي زلمد ،عنوان الرسالة (التوافق ادلهين وعالقتو بضغوط العمل لدي موظفي ادلؤسسات العقابية -دراسة
ميدانية على أعوان السجون مبؤسسة إعادة التأىيل بقسنطينة -السنة اجلامعية .2008-2007
 -7المشاركة في مناقشة دكتوراه دولة:

 -1الطالب أبوبكر عواطي ،عنوان رسالة الدكتوراه (نظرية ادلعرفة عند ابن خلدون وأبعادىـا الرتبوية) :تاريخ ادلناقشة
. 2002/12/19
 -2الطالب زلمد مراح ،عنوان رسالة الدكتوراه (باعزيز بن عمر حياتو وفكره اإلصالحي) ،تاريخ ادلناقشة

.2005/11/14

 – 3الطالب بوياية زلمد الطاىر ،عنوان الرسالة (دراسة الفعالية من خالل بعض ادلؤشرات الثقافية التنظيمية) السنة
اجلامعية . 2004/2003
 -4عمار بوخدير ،عنوان الرسالة (جتدد ادلمارسات التسيريية للمديرين وحتول ثقافة التقييم التنظيمي) ،السنة اجلامعية

.2005/2004

 -5الطالب نور الدين تاوريريت ،عنوان الرسالة (قياس الفعالية التنظيمية من خالل التقييم التنظيمي) ،السنة اجلامعية

.2006/2005

 -6الطالب زغينة عمار ،عنوان الرسالة (التوجيو ادلدرسي واجلامعي والتحصيل وعالقتو بأساليب ادلعاملة الوالدية) ،السنة
اجلامعية .2005/2004

 -7الطالب لونيس علي ،عن وان الرسالة (العوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بتغيري اجتاه سلوك ادلستهلك اجلزائري –
دراسة ميدانية بسطيف )-السنة الدراسية .2007/2006
 -8الطالب بلقاسم خيلف ،عنوان الرسالة (ادلدارس العليا لألساتذة :دراسة وصفية دلدى مساىـمة التداريب ادليدانية يف
تكوين الطالب-األستاذ) ،السنة الدراسية .2007/2006

 -8المشاركة في مناقشة رسائل الماجستير:

 الطالبة مفيدة بلهامل ،عنوان الرسالة (وسائل االتصال اجلماىـريي عند مجعية العلماء ادلسلمني اجلزائريني) ،تاريخادلناقشة .1997/05/28
 الطالبة مسية بورقعة ،عنوان الرسالة (إشكالية إعادة توجيو السياسة اإلعالنية يف قطاع التأمني باجلزائر)بتاريخ2000......م.
 الطالب عباسي نعمان ،عنوان الرسالة (الرؤية السوسيولوجية يف فكر مالك بن نيب) بتاريخ 2002/06/11م. الطالبة عظيمي سهيلة ،عنوان الرسالة (منهجية التجديد عند أيب األعلى ادلودودي) ،بتاريخ 2001/11/14م. الطالبة سامية جفال ،عنوان الرسالة (منهجية التغيري عند عبد احلميد بن باديس) ،بتاريخ 2001/11/14م. -الطالب الشريف مرزوق ،عنوان الرسالة (اجتاىـات أئمة ادلساجد حنو األساليب الرتبوية) ،بتاريخ 2000/07/04م.

 الطالبة الزىـرة حلـلـح ،عنوان الرسالة (اآلراء العقدية يف فلسفة إخوان الصـفا-األلوىـية والنبوة ،)-بتاريخ2001/5/14م.
 -الطالب عيسي بوعافية ،عنوان الرسالة (الدعوة اإلسالمية عرب االنرتنيت) ،بتاريخ .2003/12/18

 الطالبة وردة بوجالل ،عنوان الرسالة (اجلمهور القسنطيين وبرامج قناة إقرأ الفضائية –دراسة يف العادات واألمناطواالجتاىات ،)-تاريخ ادلناقشة .2003/10/20

 الطالبة صــليحة سليماين ،عنوان الرسالة (دور التعليم القرآين يف الرتبية األخالقية للطفل ،دراسة ميدانية بواليةقسنطينة) ،بتاريخ .2003/12/17
 الطالبة عائشة إينوش ،عنوان الرسالة (دور ادلرشدة الدينية يف اإلصالح االجتماعي ،دراسة حالة للمرشدة الدينيةبقسنطينة) ،بتاريخ . 2003/10/25

 الطالب دراحي السعيد ،عنوان الرسالة (عادات وأمناط مشاىدة األطفال للربامج التلفزيونية – دراسة ميدانيةبإكماليات مدينة قسنطينة) ،بتاريخ .2003/10/27
 الطالب جفال نور الدين ،عنوان الرسالة (مقاربة انثروبولوجية للسلفية –دراسة ميدانية ،مقارنة وحتليل اتنولوجي مسجدالفرقان بعنابة منودجا ،)-السنة اجلامعية .2004/2003
 الطالبة وجدة بغول ،عنوان الرسالة (إسالمية ادلعرفة عند زلمد مبارك) ،بتاريخ .2004/06/01 الطالب بلهوشات الشافعي ،عـنوان الرسالة (اجتاىات عمال القطاع الصناعي يف اجلزائر حنو اخلوصـصـة من خاللدراسة احلوافز ادلادية) ،السنة .2004/2003

 الطالب زلمد عـوادلية ،عنوان الرسالة (التكنولوجية ادلعاصرة لإلعالم واالتصال واإلدماج االجتماعي للمكفوفني ،دراسةحتليلية جملليت الفجر السعودية والرباي الفرنسية) ،السنة اجلامعية .2005/2004
 -الطالبة غـضـبان مرمي ،عنوان الرسالة (مسامهة األسرة يف ظهور السمات اإلبداعية لدي الطفل) ،السنة اجلامعية

.2006/2005

 الطالبة نصرية رداف ،عنوان الرسالة (تصورات الصحافيني االجتماعية للمعاجلة الصحفية لظاىرة اإلرىاب يف اإلعالمادلكتوب) ،السنة اجلامعية .2005/2004

 الطالبة نادية دشاش ،عنوان الرسالة (عنف الزوجة ضد الزوج :أسبابو وأشكالو حسب رأي األسرة الرتبوية بوالية قادلة)السنة اجلامعية .2006/2005
 الطالبة مسرة عسلي ،عنوان الرسالة (اجلماعات غري الرمسية وتأثرياهتا علي االتصال الداخلي للمؤسسة) السنة اجلامعية.2006/2005

 الطالبة نورة رجايت ،عنوان الرسالة (البعد النفسي واالجتماعي لعقيدة القضاء والقدر) ،السنة اجلامعية .2007/2006 الطالبة وحيدة بوفدح بديسي ،عنوان الرسالة (القيم يف الرسوم ادلتحركة بالتلفزيون اجلزائري –دراسة حتليلية )-السنةاجلامعية .2006/2005
 -الطالب لعبودي فاتح ،عنوان الرسالة (الضغط النفسي وعالقتو بالرضا الوظيفي) ،السنة اجلامعية .2008/2007

 -9النشاطات البداغوجية:
 -1التدريس في مستوى ما بعد التدرج:
 قسم الكتاب والسنة :ادلادة علم النفس الرتبوي.2000-1999 ، قسم اللغة العربية :ادلادة علم النفس الرتبوي.2000-1999 ، قسم التاريخ :ادلادة علم النفس الرتبوي.2000-1999 ، قسم الشريعة والقانون :ادلادة علم النفس الرتبوي2000.-1999 ، قسم العقيدة وادلقارنة :ادلادة علم النفس الرتبوي.2000-1999 ، قسم العقيدة وادلقارنة :ادلادة علم النفس الرتبوي.2001-2000 ، -قسم الكتاب والسنة :ادلادة علم النفس الرتبوي.2001-2000 ،

 قسم الفقو وأصولو :ادلادة علم النفس الرتبوي.2001-2000 ، قسم اللغة العربية :ادلادة علم النفس الرتبوي.2001-2000 ، قسم علم النفس والعلوم الرتبوي :ادلادة مصـطـلحات علم النفس باللغة االجنليزية.2003-2002 ، قسم علم النفس والعلوم الرتبوية :ادلادة مصطلحات علم النفس باللغة االجنليزية ،سنة .2006-2005 قسم علم النفس والعلوم الرتبوية :ادلادة مصطلحات علم النفس باللغة االجنليزية ،سنة .2008/2007 قسم االقتصاد والعلوم التجارية جامعة األمري عبد القادر ،ادلادة :منهجية البحث يف العلوم االجتماعية ،السنة.2010/2009

 -11التدريس في مستوي التدرج:

 معهد علم النفس والعلوم الرتبوية :ادلادة ،تطور علم النفس العمل ،زلاضرة2 ،سا ،السنة الثالثة. معهد علم النفس والعلوم الرتبوية :ادلادة ،االختيار والتوجيو ،زلاضرة2 ،سا ،السنة الثالثة. معهد علم النفس والعلوم الرتبوية :ادلادة ،عمليات االعالم ونظرياتو ،زلاضرة 2سا ،السنة الثالثة. معهد علم النفس والعلوم الرتبوية :ادلادة ،التكيف للتغري ،زلاضرة 2سا ،السنة الثالثة. دائرة اجلدع ادلشرتك جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،ادلادة علم النفس العام ،السنة األوىل ،زلاضرة 2سا. -قسم الدعوة واالعالم واالتصال :ادلادة علم النفس االجتماعي2 ،سا زلاضرة 1 +سا تطبيق.

 قسم الكتاب والسنة :ادلادة علم النفس االجتماعي2 ،سا زلاضرة 1 +سا تطبيق. -11التدريس في المؤسسات الجامعية األخرى:

 -قسم علم النفس والعلوم الرتبوية :ادلادة ادلعلوماتية والرتبية ،السنة الثالثة تربوي ،السنة اجلامعية 2001.-2000

 -12الوظائف البيداغوجية واإلدارية:
رئيس اللجنة العلمية لقسم الدعوة واالعالم واالتصال .2000-1999

 رئيس اجمللس العلمي لكلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية من  2000إىل غاية .2003 رئيس اللجنة البيداغوجية لقسم الدعوة واالعالم واالتصال من سنة  2002إىل .2003 -13إنجاز مشاريع البحث:
 -1عنوان المشروع( :العالقة بني التدين والتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة اجلامعات).

رئيس ادلشروع د .عمر لعويرة ،رقم ادلشروع  - .T2502/01/94:ادلشروع مت اجنازه وقد طبع العمل يف كتاب.
 -2عنوان المشروع) :تقييم نظام توجيو الناجحني يف البكالوريا إىل اجلامعات اجلزائرية بواسطة االعالم اآليل).
رئيس المشروع :د .عمر لعويرة ،رقم ادلشروع - .R2502/01/97 :ادلشروع مت اجنازه.
 -3عنوان المشروع( :دور ادلبادىء والقيم االسالمية يف بناء الشخصيـة االسالمية).
رئيس ادلشروع :د .عمر لعويرة ،رقم ادلشروع.W2502/03/2000 :

أعضاء ادلشروع :د .عواطي بوبكر ،حداد عبد العزيز -.ادلشروع مت اجنازه.
 -4عنوان المشروع( :احملتوي العقدي يف الربنامج الدراسي للمنظومة الرتبوية من التعليم األساسي).
رئيس ادلشروع :د .اسعيد عليوان
أعضاء ادلشروع :د .عمر لعويرة ،د .مصمودي زين الدين - .ادلشروع مت اجنازه.
 -5عنوان المشروع( :العنف ادلدرسي ومنظومة القيم اإلسالمية).
رئيس ادلشروع  :أ.د عمر لعويرة
أعضاء ادلشروع  :أ.د عواطي بوبكر ،أ .رقية بوسنان - .ادلشروع مت إجنازه.
 -6عنوان المشروع( :األسرة واألمن االجتماعي).
رئيس المشروع :أ.د عواطي بوبكر
أعضاء المشروع :أ.د ع ـمـر لعويرة
 -7عنوان المشروع( :اآلثار االجتماعية للهاتف اخللوي لدى طلبة ،جامعة منتوري – قسنطينة – و جامعة األمري عبد القادر

للعلوم اإلسالمية).
رئيس المشروع :أ .د عمر لعويرة
أعضاء المشروع :أ .زكية منزل غرابة وغريىا – .ادلشروع مت إجنازه.
 -8عنوان المشروع( :صورة ادلرأة يف الكتب ادلدرسية اجلزائرية).
رئيس المشروع :أ.د عمر لعويرة
أعضاء المشروع :يامسينة بونعارة ،وحيدة بوفدح باديسي ،صليحة العابد – .ادلشروع قيد اإلجناز.

