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CHENGAL TAREK

 

 شخصية:المعلومات ال. 1

 شنقال طارق : واللقب* االسم 

 ورقلة.  الرويسات 07/12/1983* تاريخ ومكان الميالد: 

  chengal.tarek@gmail.com :* البريد اإللكتروني

 ورقلة 30130: حي سيدي النعيمي الرويسات ن* العنوا

 : أعزبالعائليةالحالة *

 0660304915 الهاتف الجوال: *

 029728347* الفاكس: 

 األكاديمي: . المسار2

   02تخصص ديموغرافيا بجامعة الجزائرعلوم  : مسجل سنة أولى دكتوراه2016 *

 )أول الدفعة( ماجستير علم االجتماع تخصص ديموغرافيا بجامعة سعد دحلب البليدة: 2015* 

 )أول الدفعة( 02: ليسانس علم االجتماع تخصص ديموغرافيا بجامعة الجزائر 2011* 

 )مترشح حر( : بكالوريا آداب وعلوم إسالمية 2005* 

 )الترتيب األول ثانوية مالك بن نبي الرويسات ورقلة( : بكالوريا علوم الطبيعة والحياة2002* 

   . الخبرات العلمية:3

قاصتتتتتتتتتدي أستتتتتتتتتتا  بجامعتتتتتتتتتة : 2015/2016+ 2013/2014+2014/2015+ 2012/2013* 

 ورقلة، درس المقاييس التالية:مرباح 
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 محاضرة / تطبيق المستوى والتخصص قياسالم

 محاضرة سنة ثالثة ديموغرافيا بيولوجيا وعلم األوبئة

 محاضرة سنة ثانية ماستر ديموغرافيا مدخل لعلم األوبئة واألمراض

 محاضرة سنة ثانية ديموغرافيا الفيزيولوجيا البشرية وعلم األوبئة

 محاضرة وتطبيق رافياسنة ثانية ديموغ منهجية وتقنيات البحث العلمي

 تطبيق ج ع مشترك علوم اجتماعية مدخل إلى اإلعالم اآللي

 تطبيق سنة ثانية إعالم واتصال اإلحصاء الوصفي

 تطبيق سنة ثالثة إعالم واتصال SPSS تحليل البيانات

 محاضرة وتطبيق سنة ثانية فلسفة مدخل لعلم السكان

 محاضرة وغرافياسنة أولى ماستر ديم اإليكولوجيا البشرية

 محاضرة سنة ثالثة ديموغرافيا الصحة والسكان

 محاضرة سنة ثانية ديموغرافيا السكان والتنمية المستدامة

 محاضرة سنة ثانية ديموغرافيا التخطيط العائلي والصحة اإلنجابية

 محاضرة سنة ثالثة ديموغرافيا ملتقى التدريب ومتابعة الم كرة

  .2012/2013 ليم األفقية لمستوى الماستر تخصص ديموغرافيالجنة وحدة التع* رئيس 

 . المشاركات العلمية:4

"، االتصال وجودة الحياة في األسرةبجامعة ورقلة حول:"  الثانيالمشاركة في الملتقى الوطني  *

 طبيعة العالقات االجتماعية داخل»، وتقديم مداخلة بعنوان: 2013 أفريل 09/10والمنعقد يومي 
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 «.اة األسرية للشباب الجزائري الحي 

المشاركة في الملتقى الوطني الثاني بجامعة ورقلة حول:" إشكالية التقويم وأساليبه في منظومة * 

، وتقديم مداخلة 2013 ماي 07/08"، والمنعقد يومي LMDالتكوين الجامعي في ظل نظام 

 «.واقع ودواعي نظام المرافقة في نظام ل م د»بعنوان: 

، "العنف في المدرسة الجزائريةة في اليوم الدراسي الخامس بجامعة غرداية حول:" * المشارك

 «.فف إلى معن   التلمي  من معن  »وتقديم مداخلة بعنوان:  ،2013أفريل  24 والمنعقد يوم

نحو سوسيولوجيا غير السوسيولوجيا حول:"  أدراربجامعة  لمشاركة في الملتقى الوطني األولا* 

اإلسهامات »، وتقديم مداخلة بعنوان: 2013أكتوبر  23/24منعقد يومي "، والالغربية

 «.لمالك بن نبيالسوسيولوجية 

دور العلوم االجتماعية في تحقيق حول:"  تيارتبجامعة  لمشاركة في الملتقى الوطني األولا* 

الهبة  ماراستث»، وتقديم مداخلة بعنوان: 2013 نوفمبر 12/13"، والمنعقد يومي  التنمية بالجزائر

 .«(الديموغرافية في تحقيق التنمية )الجزائر نمو جا

فقه المواطنة في الفكر اإلسالمي حول:"  باتنةبجامعة  الدولي السادسلمشاركة في الملتقى ا* 

مدرسي المواد  وعي»، وتقديم مداخلة بعنوان: 2013 نوفمبر 18/19"، والمنعقد يومي  المعاصر

 .«المواطنةاالجتماعية بقيم 

والتنمية المستدامة علم اجتماع البيئة حول:"  الواديبجامعة  لمشاركة في الملتقى الوطني األولا* 

النمو السكاني  تأثير»، وتقديم مداخلة بعنوان: 2014فيفري  17/18"، والمنعقد يومي  في الجزائر

 .«الجزائرعلى البيئة والتنمية في 

 اإلرشاد المدرسي والمهني حول:"  الجامعي غليزان المركزب لمشاركة في الملتقى الوطني األولا* 
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 اتجاهات»، وتقديم مداخلة بعنوان: 2014 مارس 03/04"، والمنعقد يومي في الجزائر واقع وآفاق

المدرسي في  تالمي  الثانويات نحو الخدمات اإلرشادية التي يقدمها مستشار التوجيه واإلرشاد

 «.الثانويات الجزائرية

الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في حول:"  ورقلةبجامعة  الثانيلملتقى الوطني لمشاركة في اا* 

استخدام »، وتقديم مداخلة بعنوان: 2014 مارس 05/06"، والمنعقد يومي  التعليم العالي

 «.تكنولوجيات االتصال والمعلومات في التعليم الجامعي

الصحة العامة والسلوك الصحي " حول: الطارفبجامعة  لمشاركة في الملتقى الوطني األولا* 

واقع »، وتقديم مداخلة بعنوان: 2014 أفريل 21/22"، والمنعقد يومي  في المجتمع الجزائري 

 «.األمراض المزمنة في الجزائر

استراتيجيات تحقيق الجتتودة في حول:"  غردايةبجامعة  لمشاركة في الملتقى الوطني األولا* 

جودة التعليم بين »، وتقديم مداخلة بعنوان: 2014أكتوبر  21/22 "، والمنعقد يوميالتعليم العالي

 «.صعوبات الواقع وآفاق التطوير

تعليمية علوم اإلعالم واالتصال في حول:"  غردايةبجامعة  لمشاركة في الملتقى الوطني األولا* 

وتقديم  ،2015 نوفمبر 15/16"، والمنعقد يومي الواقع، التحديات واآلفاق :الجامعة الجزائرية

 «.-الواقع والمأمول –التحليل اإلحصائي في علوم اإلعالم واالتصال »مداخلة بعنوان: 

 :يبيةالدورات التدر  .5

من مركز االستثمار  SPSSاإلحصائي للبيانات بواسطة برنامج تحليل ال* شهادة التحكم في 

 .الفكري بجيجل

 ر الفكري بجيجل.من مركز االستثما NLPدبلوم البرمجة اللغوية العصبية * 
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 .من األكاديمية العربية العالمية للتدريب والتطوير NLP* دبلوم البرمجة اللغوية العصبية 

 * دبلوم الجرافولوجي من مركز نوبل لالستشارات االجتماعية والنفسية بورقلة

 مدرب معتمد في صناعة التفوق من األكاديمية العربية العالمية للتدريب والتطوير *

 معتمد في صناعة التفوق من المركز األمريكي العالمي للتدريب* مدرب 

 ج ب فرص النجاح من األكاديمية العربية العالمية للتدريب والتطويرقانون * دبلوم 

 * دبلوم التفكير خارج الصندوق من المعهد الجزائري لإلبداع

 مرات 4 ورقلة ترين إيالف مركز في SPSSالتحليل االحصائي  * تدريب دورة

  مرتين جيجل الفكري  االستثمار مركز في SPSSتدريب دورة التحليل االحصائي * 

 مرات 3 ورقلة واالتصال للصحافة رؤيا مركز في SPSSتدريب دورة التحليل االحصائي * 

 ورقلة المغاربية الهيئة ملتقى مركز في SPSSتدريب دورة التحليل االحصائي  *

 غرداية بمتليلي التدريبية للحلول السالمة مركز في SPSSتدريب دورة التحليل االحصائي * 

 ورقلة ترين إيالف مركز في المتقن والحفظ المراجعة أسرار ورشة تقديم* 

  ورقلة ترين إيالف مركز في القلق من والتخلص االمتحانات مع التعامل كيفية ورشة تقديم* 

 ورقلة عتبة سعيد الثقافية يةالجمع مع الدراسي التفوق  في تدريبية ورشات خمس تقديم* 

 ورقلة الرويسات الخير شباب مع الدراسي التفوق  في تدريبية ورشات خمس تقديم* 

 بورقلة المدرسية الصحة يألخصائ الدراسي التفوق  دورة تدريب* 

 بورقلة ميديا ابتكار مركز في الدراسي التفوق  دورة تدريب* 

 (والقرارة زلفانة) وغرداية ورقلة ومتوسطات اتثانوي في الدراسي التفوق  في تدريبية أيام* 

 ورقلة مرباح قاصدي جامعة في الجامعي التخصص اختيار حول تدريبي يوم* 
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 حول الجامعية األحياء وبعض ورقلة بجامعة الحر الطالبي العام االتحاد مع تدريبية ورشات* 

 لالمتحانات واالستعداد والتفوق  القيادة

 SPSS اإلحصائي التحليل حول ورقلة بجامعة والتنمية السكان نادي مع تدريبية ورشات* 

  ورقلة عتبة سعيد الثقافية الجمعية مع واإللقاء العرض مهارات حول تدريبي يوم* 

 اللغات : .6

 )نطقا وكتابة( *اإلنجليزية: حسن )نطقا وكتابة( حسن*الفرنسية:  ممتاز )نطقا وكتابة(*العربية: 

 اهتمامات أخرى  .7

( وتقنيتتات …Word, Excel, PowerPoint, Internetحكم فتي تقنيتتات اإلعتالم اآللتتي )* التت

 .SPSSالتحليل اإلحصائي للبيانات ببرنامج 

 * عضو مؤسس في شباب الخير الرويسات ورقلة

 لوطنية لتواصل األجيال مكلف بالدراسات العلمية والتاريخ والثقافة والتكوينا* أمين والئي للمنظمة 

 عيتتتتتتتتتتتتتتتتتة أوليتتتتتتتتتتتتتتتتتاء التالميتتتتتتتتتتتتتتتتت  لثانويتتتتتتتتتتتتتتتتتة حتتتتتتتتتتتتتتتتتي الزياينتتتتتتتتتتتتتتتتتة الرويستتتتتتتتتتتتتتتتتات ورقلتتتتتتتتتتتتتتتتتة* رئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس جم

(2012/2013/2014/2015/2016) 


