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 االسم واللقب: عمر عسوس
 شارع خمتار شا يب ( فاملاسكور سا بقا) حي وادي القبة ، ،58: العنوان الدائم

  وادي القبة عنابة 6Aص. ب رقم  عنابة/ اجلزائر.  23000                 
              ssorassous@yahoo.comprofe    55052444802130املتحرك:  اهلاتف

الثقايف،  علم االجتماعاإلحصاء املطبق يف العلوم االجتماعية، منهجية كمية و مناهج البحث، : ميادين التخصص
 ستدامة.املتنمية التنمية و نظر�ت ال ، إعالم واتصالعلم االجتماع األسري ، 

 :يميةـــفية التعلـــاخلل
 rie ( Université de Annaba, Algé     (إدارية، جامعة عنابة/ اجلزائر.ية و ونقانليسانس علوم   -2001

 اجتماع من جامعة نورث إيسرتن ، بوسطن/ ) علم .Ph.Dدكتوراه( -1985     
  (Northeastern University, Boston, Mass ) الوال�ت املتحدة   األمريكية          

 معة بوسطن/ الوال�ت املتحدة اجتماع من جا) علم MAماجستري ( -1980
 ( Boston University, Boston, Mass ) األمريكية.          

rie)( Université de Constantine Algé     .جتماع من جامعة قسنطينة، اجلزائرليسانس علم ا -7197
    ,  
   Annaba, El Mili Lycee Moubarek  ,عنابةابكالور� آداب ، اثنوية مبارك امليلي مبدينة  -3197

Algérie)         
 لتدرج الوظيفي:ا

 أجلزائر -قاملة،  1945ماي  8أستاذ التعليم العايل جبامعة : اآلن - 2005
واالجتماعية/ جامعة اإلمارات العربية    االجتماع/ كلية العلوم اإلنسانيةعلم بقسم أستاذ   2004_ 2001

 املتحدة
   بكلية  اإلعالم واالتصال  لوممبعهد ع)  Full professor(  أستاذ التعليم العايل :2001 -1995

 عنابة/ اجلزائر.   ةاالجتماعية، جامعاإلنسانية و اآلداب والعلوم           
 السعودية الر�ض/ م. ع .  -: أستاذ مشارك ابملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب1995 -1199

 جتماع، جامعة عنابة/ اجلزائر.: أستاذ مشارك  مبعهد علم اال1992 -1987
 : أستاذ مساعد مبعهد علم االجتماع جبامعة عنابة/ اجلزائر.1987 -1985
  الوال�ت  /  جبامعة نورث إيسرتن ، بوسطن  علم االجتماعمدخل ل: مدرس مادة 1985 -1984

 األمريكية. املتحدة            

 :ميةـلـئوليات اإلدارية والعـــاملس -
، 1945ماي  8: عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة _ 2015دیسمبر   6حىت 1220  مايو29
 قامله

 , قاملة. 1945ماي  8, جامعة : رئيس اجمللس العلمي لكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية2012-  2010
                C.R.U.Est عات الشرق لندوة اجلهوية جلامل: عضو جلنة اخلرباء لتفييم العروض املقدمة حىت اآلن -2008
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 غرافيا.و : رئيس اللجنة العلمية لقسم االجتماع والدمي2005-2010
 اجلزائر. /: رئيس اجمللس العلمي ملعهد علم االجتماع جبامعة عنابة1992 -1985
 نابة.ع  العليا/ جامعة  : مدير النشاطات العلمية واملنشورات بنيابة املديرية للدراسات 1986-8819
   والبحث العايل  بوزارة التعليم   )األجنبيةات دملعادلة الشهاللمعادالت (: عضو اللجنة الوطنية 1991-1992
 العلمي.

   السعوديةاململكة العربية   والتدريب/ :رئيس قسم العلوم االجتماعية ابملركز العريب للدراسات األمنية  1199-1994
 االتصال / جامعة عنابة/ اجلزائر. الم واالع : مدير معهد علوم1997 -1995
  ختتص يف  دراسة  اللجنة  هذه  ( رئيس اللجنة البيداغوجية الوطنية لعلوم اإلعالم واالتصال :1997 -2001

 ).طويرهاوت  ووضع الربامج الدراسية 
اللجنة  ختتص هذه( C.U.Nالعلمي  ية بوزارة التعليم العايل والبحثعضو اللجنة الوطنية اجلامع:  2001 -1999

 برتقية األساتذة اجلامعيني على املستوى الوطين)
 : منسق مساق علم االجتماع األسري، برب�مج علم  االجتماع/ جامعة اإلمارات2001-2003
 : عضو جلنة البحث العلمي، قسم االجتماع ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة.2004_2001

 :يةالعضوية يف اجلمعيات املهنية والعل
 عضو اجلمعية العربية لعلم االجتماع :_ اآلن2008
 العني ابإلمارات العربية املتحدة. -: عضو مجعية أصدقاء البيئة2002-2004
                       : عضو اجلمعية األمريكية لعلم االجتماع1986-1987

 American Sociological    Association   
 ية لعلم االجتماع.: عضو اجلمعية العرب1993-1994
 : عضو اجلمعية الغربية لعلم اإلجرام ، الوال�ت املتحدة 1994-1995

                       Western Society of Criminology, USAاألمريكية.              
 : عضو أكادميية علوم العدالة اجلنائية ابلوال�ت املتحدة 1995 -1993 

                                          Academy of Criminal Justice Sciences, USA يكية األمر                     

 :اخلربة يف التدريس -
مناهج  البحث يف العلوم  - التالية: املواد واملساقات  درست) 3200 -1984(  :مستوى الليسانس -1

 .  سريعلم االجتماع األ -  جتماعية، منهجية كمية و اإلحصاء املطبق يف العلوم اال ة االجتماعي
األنثروبولوجيا  -علم االجتماع الثقايفعالم واتصال تكنولوجيا االتصال واملعلومات ،علم اجتماع االتصال، إ –

 -نظر�ت التنمية والتنمية املستدامة -مدخل لعلم االجتماع -نظر�ت علم االجتماع -الثقافية_ اجلرمية واالحنراف 
 علم االجتماع الصناعي، جمتمع اإلمارات. -علم اجتماع التنظيم - -جبامعة اإلمارات معاصرة قضا� اجتماعية

 :الدراسات العليا -2
 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليلمناهج البجث العلمي يف العلوم االجتماعية،  : آلنحىت ا 2008

 ية) مقياس تقنيات البحث امليداين يف العلوم االجتماع:2006-2007(
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 سرب اآلراء وطرق قياسه )2005-2006( 
 التالية:املواد واملساقات   )1985 -2001( 

علم  -اإلبستيمولوجيا –رمية الوقاية  من اجل -االحنراف واحمليط    - العلوم االجتماعية طرق البحث يف  -
  االجتماع الصناعي

 :والدكتوراه اجسترياإلشراف على رسائل امل
الشباب اجلزائري والنشاط االقتصادي املوازي   -االجتماعي والثقايف والعمل النسوي يف اجلزائر. التغري   -            

العمالة   -سجناء احلق اخلاص ابململكة العربية السعودية     -التصنيع والتحضر يف اجلزائر: حالة مدينة سكيكدة    -
دور وسائل االتصال  يف نشر   -  لعربية  السعوديةا  اآلسيوية  النسوية و أثرها على احنراف األحداث ابململكة 

العوامل  -  عوامل الطالق يف مدينة سطيف    -عوائق االتصال داخل العائلة اجلزائرية.      -العنف واجلرمية     
وعالقته  نظام األسر البديلة  -لوا لدية وعالقتها ابحنراف األحداث   ااملعاملة   -الرتبوية لظاهرة احنراف األحداث   

لعالقات العامة ، االعنف األسري كأسلوب تربوي وأثره على شخصية وسلوك الطفل -   بوقاية األحداث من االحنراف
 يف املؤسسات اخلاصة ابجلزائر

  The American Crime Culture: A side effect of A Civilization” 
 الجزائري. سمال البشريھجرة األدمغة وآلیات الحفاظ على الرأوأثرھا على العولمة  -
 .المشاركة في النوادي العلمیة وأثرھا على تنمیة  الذكاء االنفعالي لدى  المشاركین -

 المشار�ة في الملتقیات والندوات العلمیة
، معهد علم االجتماع �عنوان " التراث الثقافي الفرنسي ومواقف الجزائر�ین من التعر�ب"  ورقة -

 .1986جوان  12 /جامعة عنا�ة
االجتماع/ جامعة عنا�ة/  ر" الملتقى الدولي األول لعلم�عنوان" العمل النسوي في الجزائ ورقة  -

 .1987نوفمبر  14-17
 1987الجزائر. . �عنوان " علم االجتماع العر�ي والنظرة التشاؤمیة نحوه" جامعة وهران. ورقة  -
�مناسبة الیوم العالمي  في �مدینة عنا�ة ورقة �عنوان" المرأة الجزائر�ة عبر التار�خ" �المر�ز الثقا -

 .1988مارس،   8للمرأة، 
 -�جامعة قار�ونس ورقة �عنوان" عمل المرأة في الجزائر" ندوة المرأة في العالم العر�ي المنعقدة  -

 .1989أكتو�ر   27-30
ثقافي األسبوع ال -اع أو انخفاض الجرائم األخالقیةورقة �عنوان" العوامل المؤد�ة إلى ارتف -

 العر�یة السعود�ة. الر�اض �المملكة /1993ینایر  18�مدیر�ة الدفاع المدني 
       ورقة �عنوان" السیاسة اللغو�ة والتعر�ب في الجزائر/ جامعة الفاتح/ لیبیا/   -

االجتماع/  لعلم المشار�ة في مؤتمر صورة اآلخر للجمعیة العر�یة  -1993جوان 25
 .1993الحمامات بتونس/ مارس 

المراهقین �المر�ز  ا�ة من األخطار المرتبطة بهامشیةالمشار�ة في الورشة الدولیة حول" الوق -
 . 1993أكتو�ر  إ�طالیا/  الدولي لقانون المجتمع واالقتصاد، �كور ماییر/ 
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العلمي  لعلم اإلجرام حول " إدماج البحث المشار�ة في الملتقى السنوي للجمعیة الغر�یة-
 المتحدة األمر�كیة.  �الیفورنیا/ الوال�ات ببیر�لي، وال�ة1994فبرایر  27 -24یدانیة/ الم ة�الممارس

الوال�ات المتحدة  -علوم العدالة الجنائیة /شیكاغو المشار�ة في الملتقى السنوي ألكاد�میة -
 .1994مارس  12-8األمر�كیة/  

نظمها المر�ز  ة/ ندوة علمیةالعلوم األمنی ورقة �عنوان " نحو بناء مرشد للبحث العلمي في -
 .1994سبتمبر  28-26العر�ي للدراسات األمنیة والتدر�ب �الر�اض/ 

اإلعالمي المر�ز  نظور إعالمي" ندوة الشباب والدورورقة �عنوان " الوقا�ة من الجر�مة من م -
 .1994كتو�ر أ 19 -17ألمنیة والتدر�ب �الر�اض/ العر�ي للدراسات ا

العائلة والمدرسة في الوقا�ة من الجر�مة" الملتقى الدولي حول الوقا�ة من  ورقة �عنوان " دور -
 .1994نوفمبر  28-25 المتحدة/ الجر�مة/  وزارة الداخلیة بدولة اإلمارات العر�یة 

ة �عنوان " مدى تطبیق قواعد الحد األدنى لمعملة النزالء في مجال التعلیم داخل  ورق -
 .  1995  زراء الداخلیة العرب، تونس،جوانالمؤسسات العقابیة فیب الدول العر�یة. مجلس و 

الیومین  في رفع مستوى الجر�مة" قدمت في  ورقة �عنوان  "دور وسائل اإلعالم واالتصال  -
 .1997ذین نظهما معهد علوم االتصال �جامعة عنا�ة ماي  الدراسیین  الل

 ورقة �عنوان " مظاهر انتهاك حقوق الطفل في ظل العولمة"، منتدى حقوق الطفل في ظل  -
 2003 /8/10العولمة. جمعیة االجتماعیین بدولة الإلمارات العر�یة المتحدة.    

 ولة التإمارات العر�یة المتحدة.د /محاضرة �عنوان" التلوث البیئي" مدرسة الظهرة، �حتا -
 . 2003أكتو�ر  
 ورقة �عنوان " التقدم العلمي وحتمیة استخدام تكنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي" .    -

 ندوة التطو�ر الوظیفي ألساتذة التعلیم العالي �اعتبار تكنولوجیا المعلومات المعاصرة.     
 .2003 /12 /9ارات العر�یة المتحدة. العین. دولة اإلم -جامعة عجمان  

، 15-14ورقة �عنوان " مظاهر انتهاك اتفاقیة حقوق الطفل في ظل العولمة" یومي  -
 قالمه..1945ماي  8. جامعة  2004د�سمبر  ملتقى السیاسات والتحد�ات الراهنة. 

،  2009 – 6- 01ورقة �عنوان " ر�اضات الدفاع عن النفس واألمن الفردي" یوم  -
 .الواقع واآلفاق. جامعة �اجي مختار عنا�ة -ى الطفولة والر�اضةملتق

ورقة �عنوان " عولمة اإلالم واالتصال وعولمة أنماط الجر�مة لدى المرأة الجزائر�ة" ،  -
. نوفمبر 11-10ني الثاني حول المرأة الجر�مة الدالالت واأل�عاد یومي طالملتقى الو 

 .، سكیكده1955أوت  20جامعة 
ن " التلوث البیئي وخطره على البشر�ة، الملتقى الوطني حول الثقاقة البیئیة ورقة �عنوا -

 ، قالمه.1945ماي  8. جامعة 2011أكتو�ر  290 -19والتنمیة المستدامة، یومي 
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ورقة �عنوان" األنترنیت �بدیل عن التعدد�ة اإلعالمیة". المتفى األول حول اإلعالم  -
عالمیة في الجزائر وآفاق اإلصالحات. یومي والقضا�ا الراهنة: تجر�ة التعدد�ة اإل

 . قالمه.1945ماي  08. جامعة 2012د�سمبر  11-12

ورقة �عنوان " النشر الجامعي �وسیلة إعالم واتصال"، الملتقى الوطني حول: دور  -
-17الجامعة الجزائر�ة نموذجا"، یومي  -اإلعالم واالتصال في ترقیة البحث العلمي

 المه.، ق1945ماي  8. جامعة 2013أفر�ل  18

ورقة �عنوان األسس الفلسفیة والنظر�ة للطب الصیني"، الملتقى الدولي حول: الصحة  -
  ، فالمه1945 ماي 8،. جامعة 2013أكتو�ر  7-6النفسیة والمجتمع، یومي 
 :األعمال العلمیة المنشورة

 :الجزائر�ةالمجالت  المقاالت المنشورة في-1
سوسیولوجیة، معهد  مواقف الجزائر�ین من التعر�ب" مجلة دراسات " التراث الثقافي الفرنسي و -

 .54-29،صص 1986، 1علم  االجتماع عنا�ة، رقم 
 .25-24صص:  ، 1988، 6" نقاط مرجعیة في مسارات تار�خیة"، مجلة صدى عنا�ة رقم  -
الجزائر�ة   المجلة ’’ دور وسائل االتصال في رفع مستوى االنحراف والجر�مة والوقا�ة منهما ’’ -

 .31 -10. صص 1997 -جانفي 15لالتصال، العدد 
"تطبیق قواعد الحد األدنى لمعاملة المذنبین المتعلقة �التعلیم داخل المؤسسات اإلصالحیة  -

، جامعة 2008، سبتمبر 22والعقابیة"، مجلة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، التواصل، عدد 
 .14-1عنا�ة. ص: 

, نوفمبر 06البر�ر �الجزائر, مجلة البحوث والدراسات اإلنسانیة , عدد  أزمة الهو�ة لدى -
 .67 -49. صص:  1955أوت  20, منشورات جامعة 2010

_ The Origins and Development of Arabism and the Arab Identity ;  Revue  des 
Sciences de l’homme et de la Société , Université Mohammed Khider, Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales , No 10, Juin 2014, PP 3- 45 

 :دولیةال والدور�ات المجالت المقاالت المنشورة في-2
الر�اض، المجلد  " العوامل المؤد�ة إلى الجرائم األخالقیة" المجلة العر�یة للدراسات األمنیة ،  -

 .35-11، صص: 1993یر هـ الموافق، ینا1415، رجب 15الثامن، العدد 
المجلد السادس، العدد  الفردي" ، مجلة التدر�ب، الر�اض،" ر�اضات الدفاع عن النفس واألمن  -

 .75-45هـ، صص : 1415محرم ‘ الحادي عشر
التاسع، العدد  عر�یة للدراسات األمنیة،  المجلد" االنحراف عن الثقافة في الجزائر"، المجلة ال -

 .156-143هـ، صص: 1415الثامن عشر، محرم 
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. بیروت، 1994خر�ف  ،78، مجلة الفكر العر�ي، العدد  " اتجاهات الجزائر�ین نحو التعر�ب" -
 .106-96لبنان. صص: 

ببیر�لي،  ن للجمعیة الغر�یة لعلم اإلجرام،" التقر�ر العلمي عن المؤتمر الواحد والعشر� - 
التاسع، العدد الثامن عشر، دالمجلسات األمنیة، مجلة العر�یة للدراالوال�ات المتحدة األمر�كیة. ال

 .184-179،صص: 1994یولیو  -هـ، الموافق یونیو1415محرم   
شیكاغو/ مارس  ة علوم العدالة الجنائیة" �مدینة" التقر�ر العلمي عن اللقاء السنوي ألكاد�می-  
، محرم 19العدد  المجلد العاشر، ر�یة للدراسات األمنیة والتدر�ب،المجلة الع‘ 8-12/1994

 .329-319صص: ، 1995هـ، الموافق یونیو 1416
الجزائري"، مجلة  اعیة واللغو�ة للمجتمع" أثر سیاسة اإلدماج الفرنسیة على البنیة االجتم-

 الوحدة،  الر�اط المملكة المغر�یة.
 .1995بیروت. نوفمبر/ د�سمبر،  1/2" بر�ر الجزائر والتعر�ب" دراسات عر�یة العدد  -
بیروت،   - 33مجلة الفكر العر�ي، العدد ’’ دور األسرة في الوقا�ة من الجر�مة ’’  -

 .234 -222.صص 1996
باب و الدور ، في الندوة العلمیة السادسة والثالثون : الش-الوقایة من الجریمة من منظور إعالمي

    1998،  الر�اض ر�ز البحوث والدراسات،  أكاد�میة نا�ف للعلوم األمنیةاإلعالمي الوقائي، م
 .132 -117صص: 

حو بناء مرشد منهجي للبحث العلمي في المیدان األمني، الندوة العلمیة الخامسة والثالثون: ن -
 -95صص:   1998، أكاد�میة نا�ف للعلوم األمنیة، الر�اض مناهج البحث في العلوم األمنیة

106. 
      .اسات األمنیة والتدر�ب، الر�اضتحر�ر النشرة اإلنجلیز�ة للمر�ز العر�ي للدر  -     

   المملكة العر�یة السعود�ة.      
 ,News Letter - English- Volume 12 ). 8و  7، 5،6، 4: األعداد:    

Numbers: 4-8. 
أعمال منتدى حقوق الطفل في �تاب "مظاهر انتهاك حقوق الطفل في ظل العولمة" نشر في  -

 .2003االجتماعیین بدولة اإلمارات العر�یة المتحدة.  العولمة الذي نظمته جمعیة ظل
. يف متكامل أ�وذج نحو واإلنسانية البيئية والكوارث األزمات زمن العام الرأي إلدارة اإلعالمية الن�ذجــ ، 

محمد ق�اط ومحمد ميالدي : االعالم واالزمات، فن التالعب والتضليل والدعاية. مكتبة الفالح للنرش 
 اإلمارات العربية املتحدة. . دولة2015. الطبعة األوىل 183 -159صص  والتوزيع

 :مقاالت تنشر قر�با -3
�لیة التر�یة،  مجلة " دور ابن �اد�س في الحفاظ على عرو�ة الجزائر"، مقال �صدر قر�با في -

 جامعة  الفاتح/ طرابلس/ لیبیا.
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 �صدر قر�با.  اإلسالمي، قبرص، " السیاسة اللغو�ة والتعر�ب في الجزائر" ، مجلة الفكر -
 , تصدر قر�با في المجلة المغار�یة بلیبیا."عولمة اإلعالم واالتصال وعولمة الجر�مة" -

 ):2003-2001( دورات اإلعالم اآللي وتكنولوجیا المعلوما ت  

  Ms World(Office )                                                : _برنامج تحر�ر النصوص: 
 )Front Page ،Dream Weaver(_ برامج تصمیم مواقع األنترنت:                    

 ),AdobePhotoshop _ برامج التصو�ر والتلو�ن:                                     ِ (
 _ الرخصة العالمیة لقیادة الكومبیوتر من منظمة الیونسكو:

                                    International computer driving license ( ICDL)             
 ,A+Hardware,  A+ Softwareبرامج تر�یب الكومبیوتر و�صالحه:                 _ 

 Database access          ، برامج قواعد البیانات:,Excel برامج الجداول والحسا�ات: _ 
 -Internet and Email              :          ي_ اإل�حار على األنترنت والبر�د األلكترزن

                                        power Point                             _ برامج العروض التقد�میة:        
 Videoconferencing                                  :التدر�س عن �عد عبر تقنیات االتصال  

         SPSS ; Statistica       االجتماعیةاإلحصائیة المعدة لمعالجة بیانات البحوث  _ البرامج

 اتــــــاللغفي    التحكم 
 تكلم          �تا�ة                                 قراءة             اللغة   

 ممتاز    ممتاز                        ممتاز                    العر�یة       
 ممتاز                        ممتاز                     ممتاز  اإلنجلیز�ة     
 ممتاز                       جید                          جید    الفرنسیة     

 
 

  Shotokanم أسود لر�اضة الكاراتي ا: لعبة الشطرطج. حامل لحز الهوا�ات الترفیهیة والر�اضیة
 الوال�ات المتحدة األمر�كیة. من
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