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PERSONAL INFORMATION 

 

Date of Birth: January 4th, 1981 
Marital Status: Married 
 
EDUCATION 

 

 Ph.D., Management, The University of Algiers 3, Algiers, Algeria, 2013 
DISSERTATION: The Strategic Development of Human Resources Competencies in 
knowledge-based economy, case study on DML Sonatrach Laghouat 

 M.Ed., Management, The University of Algiers 3, Algiers, Algeria, 2006 

 B.S., Management, University of Laghouat, Algeria, 2003 
 

 ACADEMIC /TEACHING EXPERIENCE 

 
Lecturer A, From November 7th, 2015 to present 
Lecturer B, From April 27th, 2013 to November 7th, 2015 
Associate Professor A, From January 1st, 2010 to April 27th, 2013 
Associate Professor B, From October 21st 2008 to January 1st, 2010 
Temporary Professor, From October 2006 to October 21st, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  أبوالقاسم: االسم
  حمدي: اللقب
  أ محاضر أستاذ: العلمية الدرجة
 الجزائر باألغواط، 1891 جانفي 40: ومكانه الميالد تاريخ
 األغواط، ثليجي عمار جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم بكلية ،أ محاضر أستاذ: المهنة
 .الجزائر
 4880004900-44210: الهاتف
 hamdibelkacem@yahoo.fr: اإللكتروني العنوان
 :المهنية الخبرة

 جانفي 18 من الجزائر، بريد لدى( CPE) التشغيل قبل ما عقود إطار في رئيسي إداري مساعد- 
 .2448 أوت 01 غاية إلى 2448

 .2449 جوان غاية إلى 2448 سبتمبر من ثليجي عمار بجامعة مؤقت أستاذ- 
 .2448 ديسمبر 01 إلى 2449 أكتوبر 21 من ثليجي عمار بجامعة ب مساعد أستاذ- 
 .2410 أفريل 22 غاية إلى 2414 جانفي 41 من ثليجي عمار بجامعة أ مساعد أستاذ- 
 .2412نوفمبر  42إلى غاية  2410 أفريل 22 من ثليجي عمار بجامعة ب محاضر أستاذ- 
 .إلى غاية يومنا هذا 2412نوفمبر  42أستاذ محاضر أ بجامعة عمار ثليجي من       -

 :األكاديمية الشهادات
 .1889 -علمي – الباكالوريا- 
 .2440: األغواط ثليجي، عمار جامعة األعمال، إدارة تخصص التسيير، علوم في الليسانس- 
 .2448:الجزائر الجزائر، جامعة األعمال، إدارة تخصص التسيير، علوم في الماجستير- 
 .2410: الجزائر ،0 الجزائر جامعة األعمال، إدارة تخصص التسيير، علوم في علوم دكتوراه- 
 .2412التأهيل الجامعي في علوم التسيير، جامعة عمار ثليجي األغواط، شهادة       -

 :البحوث
 :المقاالت

 التفكير مهارة تطوير على وانعكاسها( القادة) البشرية للموارد القيادية الكفاءات تنمية آليات" . 1
 أ، 12 العدد ،(االقتصادي العدد) دراسات مجلة في مقالة ،"الجديد االقتصاد تحديات ظل في االستراتيجي

 . 2412 جوان األغواط، جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية
 على المبني االقتصاد ظل في البشرية الموارد كفاءات تنمية دعم في المعرفة إدارة استراتيجية دور " .2

التنمية االقتصادية والبشرية في الجزائر، ، مجلة االقتصاد والتنمية البشرية الصادرة عن مخبر "المعرفة
 .2410، ديسمبر 2جامعة البليدة 



3. Hamdi Abouelkacem, the Impact of Perceived Organizational Justice on 

Organizational Commitment among Bouchrit Corporation Employees, 

Dirassat (A), economic issue, university of Laghouat, January 2015.  

أثر العدالة التنظيمية المدركة على مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس، دراسة "  .0
المجلة األردنية  في مقالة ،"حالة في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة األغواط

 .األردنية، عمان، األردن الجامعة ،2412 ،0 العدد ،11في إدارة األعمال، المجلد 
 https://journals.ju.edu.jo/old/index.php/JJBA/article/view/6955: الموقع االلكتروني

، مجلة دراسات، جامعة األغواط، عدد "دور التعلم غير الرسمي في تنمية كفاءات الموارد البشرية. "2
 .2418جوان،  00

 :الكتب
 الجلفة، الصحافة، الحياة دار ،"للمؤسسات التنافسية الميزة دعم في ودورها األفراد كفاءات تنمية"   -

 ؛2449 الجزائر،
 األعمال، إدارة الثالثة السنة لطلبة موجهة علمية مطبوعة ،-1 الجزء– والعمليات اإلنتاج إدارة"  -

 .2410 األغواط، جامعة
 :والملتقيات المؤتمرات

 :الدولية
: ، الملتقى الدولي حول"اإلداري المعاصر وأصول الهدي النبويالعدالة التنظيمية بين التنظير "  .1

، 1التكامل المعرفي لمقاربات تسيير الموارد البشرية في ظل التكنولوجيات الحديثة، جامعة باتنة 
 .2412ديسمبر  49و 42يومي 

 والكفاءات بالوظائف العمومية واإلدارات المؤسسات باحتياجات التنبؤ في الكفاءات إدارة أهمية" .2
" :حول األول الدولي ، الملتقى"-تحليلية نقدية نظرة.. البشرية الموارد تسيير مخطط نموذج –

دارة العمومية الخدمة بين المؤسسة ، جامعة "عالمية وتجارب نظرية مقاربات– البشرية الموارد وا 
 .2412نوفمبر  19-12، يومي 2البليدة 

 الثاني الدولي المؤتمر  ،"الصحية الكوارث إدارة في( GIS) الجغرافية المعلومات نظم دور"  .0
 ،" االقتصادية المؤسسة في المعلومات ونظم االستراتيجية اليقظة: " حول االقتصادي للذكاء
 .2410 أفريل 04-28 يومي عنابة،– مختار باجي جامعة

 لحالة -لوجستية إدارية مقاربة – العمومية الّصحة على وأثره الّصحي واإلنذار اليقظة نظام"  .0
: المستدامة التّنمية"  حول الخامس الّدولي الملتقى ،"باألغواط( المالطية الحّمى) البروسيالت داء

 ؛2410 فيفري 40و 42 يومي ،1 سطيف– عباس فرحات جامعة ،" واألقاليم الّتضامن الصّحة،



 الثامن الدولي المؤتمر ،"للشركات الداخلية الحوكمة مبادئ تحقيق في التنظيمية العدالة دور" .2
 الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة ،"واالقتصاديات المؤسسات أداء تفعيل في الحوكمة دور" حول
 ؛2410 نوفمبر 24و 18 يومي

 الدولي المؤتمر ،"والعمليات االنتاج بإدارة القرار اتخاذ عملية في الكمية األساليب استخدام"  .8
 سعيدة، الطاهر، موالي الدكتور جامعة ،"التسيير في المطبقة الكمية واألدوات الطرق" حول األول
 .2410 نوفمبر 24و 18 يومي

 على المبني االقتصاد في األعمال منظمات إدماج في ودورها البشري المال رأس تنمية"  .2
 اقتصاد في البشري المال رأس: لألعمال عشر الثاني السنوي الدولي العلمي المؤتمر ،"المعرفة
 .2410 أفريل األردن، الزيتونة، جامعة المعرفة،

 :الوطنية
 الملتقى ،" األعمال منظمات في البشرية الموارد كفاءات على وأثرها العمل ضغوط مصادر"  .1

 11 يومي سكيكدة،– 1822 أوت 24 جامعة ،"واإلهمال االهتمام بين العمل ضغوط: " حول الوطني
 ؛2410 فيفري 12و
 مهنة أخالقيات: حول الوطني الملتقى ،"الجامعي األستاذ كفاءة مستوى تحديد في القيم أهمية"  .2

 .2410 فيفري 18 و19 يومي خنشلة،– لغرور عباس جامعة والواقع، التأسيس بين الجامعي األستاذ
: حول الوطني الملتقى، "للمؤسسات التنافسية المزايا لتحقيق كمدخل الكفاءات على المبنية المقاربة. "0

: يومي، 0، جامعة الجزائرالجزائرية االقتصادية للمؤسسات التنافسية الميزة لتحقيق كآلية التدريب تبني
 .2412 جانفي 28 ،22

 :األيام الدراسية
ضمان : "، اليوم الدراسي الوطني حول"متطلبات تطبيق منهجية ستة سيجما في الجامعة" .1

مكانية نجاح تطبيقاتها في الجامعات   .2412أفريل  10، جامعة األغواط، يوم "الجزائريةالجودة وا 
 :الندوات العلمية

شكاالت: التحول لمجتمع المعرفة العربي" .1 ، الندوة العلمية الشهرية الثالثة، مخبر العلوم "مفاهيم وا 
 29االقتصادية والتسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة األغواط، يوم 

 .2412أفريل 
 :الجرائد

 04 إلى 20 من ،2088عدد األسبوعي، المجاهد جريدة ،"الجزائر؟ موقع ما: المعرفة اقتصاد"- 
 .2449 جوان

 
 



 :والعضويات العلمية النشاطات
 دور: "المشروع عنوان ،2410 ديسمبر إلى من( CNEPRU) إطار في بحث فرقة عضو -

 حالة دراسة العولمة تحديات ظل في المنظمة استراتيجية وتطوير بناء في البشرية الموارد
 ؛"(األغواط جامعة)

"  بعنوان هذا، يومنا غاية إلى 2410 جانفي من( CNEPRU) إطار في بحث فرقة رئيس -
 ".الجزائرية المؤسسات في" سيغما السيكس" منهجية تطبيق متطلبات

االقتصادية، بكلية في مخبر دراسات التنمية " الجامعة والتنمية المستدامة"رئيس فرقة بحث  -
إلى غاية يومنا  2418ن جانفي العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة األغواط، م

 هذا؛
، كلية "تنمية الموارد البشرية في المؤسسات"تخصص عضو في لجنة التكوين دكتوراه ل م د،  -

 .2418من  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة األغواط، ابتداء  
 :الدورات التكوينية

 .2448، كندا العصبية، اللغوية للبرمجة الكندي المعهد ،العصبية اللغوية البرمجة في دبلوم       -
 العصبية، اللغوية للبرمجة الكندي المعهد ،العصبية اللغوية البرمجة في مساعد ممارس شهادة- 
 .2448، كندا
، الجزائر األمريكية المتحدة الواليات مشيغان، جامعة من االستبيان طرائق حول تدريبيةال ورشةال- 

2440. 
، (Genipro)، مؤسسة "المبادئ واألدوات التطبيقية: مقاربة ستة سيجما"الدورة التكوينية في       -

 .5102ماي  9كندا، 
نوفمبر  52، كندا، (Genipro)، مؤسسة "مقاومة التغيير والذكاء العاطفي"الدورة التكوينية في        -

5102. 
فيفري  01ن، عّمان، األردن، ، مكتبة عبد الحميد شوما"مهارات إدارة الوقت"الدورة التكوينية في       -

5102. 
 Inspiring Leadership through)"الذكاء العاطفي القيادة الملهمة من خالل"الدورة التكوينية في  -

Emotional Intelligence) جامعة ،Case Western Reserve  ،00، الواليات المتحدة األمريكية 
 .5102سبتمبر 

 
 


