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الحاسوب علوم في لمحاضر ذاتّية سيرة    

 
 

 

 أوال: المعلومات الشخصية

 حّسان اإلسم : 

  حّمودة اللّقب :

 تونسية الجنسية :

 اإلسالم :الديانة

 تونس ,قابس 92/92/7211 تاريخ ومكان الوالدة :

 متزوج   االجتماعية:الحالة 

 1977حي اإلزدهار قابس  959 العنوان:

 00966500848633 / 24093777 00216 رقم الهاتف:

   hamouda_hassen@yahoo.fr / h.hamouda@mu.edu.sa العنوان اإللكتروني :

 

 ثانيا: العمل بالجامعة

9991سبتمبر :الّتعيين تاريخ  

ا حسب التاريختدرجيالدرجة العلمية:   

مشارك أستاذ أستاذ مساعد أستاذ  العلمية الدرجة محاضر   
 

 التاريخ سبتمبر 2006   

 

التاريخ حسب اتدرجي (:وجدت إن) اإلدارية الوظيفة  

اإلدارية الوظيفة   نيالتعي تاريخ الكلية القسم التخصص 

الحاسوب علوم  قسم رئيس  الحاسوب برمجّيات 

للّتصّرف المطّبقة  
ة المدرسة العليا الخاصّ 

اللعلوم و التكنولوجي  
م1122سبتمبر  

 

 ثالثا: المؤهالت العملية

  اذيّةاألستدرجة 

 برمجيات الحاسوب المطبقة للتصّرف التخصص

mailto:hamouda_hassen@yahoo.fr
mailto:h.hamouda@mu.edu.sa
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 العلوم اإلقتصادّية والّتصّرف بصفاقس كلية إسم الكلية

 جامعة صفاقس إسم الجامعة 

 حسن جّدا التقدير

 درجة الماجستير

 الحديثة والتكنولوجّيات المعلومات نظم التخصص

 سبصفاق والّتصّرف اإلقتصادّية العلوم كلية إسم الكلية

 صفاقس جامعة إسم الجامعة

 الذكاء تقنيات على تعتمد التي و الذكاء المتفوقة الخاليا من العديد من متكون آلي نظام تطوير عنوان الرسالة 

 اإلنتاجّية في الّتحّكم أنظمة محاكاة قصد وذلك...( التفاوض الّتحاور،التعاون،) اإلصطناعي

 الّصناعية

 جّدا حسن التقدير

 توراهدرجة الدك

   (الحاسوب أنظمة هندسة)  اإلعالمّية األنظمة هندسة التخصص

 بصفاقس للمهندسين الوطنّية المدرسة إسم الكلية

 صفاقس جامعة إسم الجامعة

 اإلّتصال شبكات لموارد أمثل توزيع بهدف ذكّية تقنيات ذات جديدة بروتوكالت إبتكار عنوان الرسالة

 المحمولة شبكات من الّرابع لجيلا على تطبيق تطبيق:االّسلكّية

 (الّثالثة الّسنة) اإلنهاء بصدد المستوى 

 

 رابعا: الدورات والكورسات التدريبية

المنّظمة الجهة  مدة الدورة التاريخ   الدورة اسم 

م1121سبتمبر م1121 جويلية  م1121 جويلية من 

م1121سبتمبر إلى  

 بجامعة إريزا البحث وحدة

 رين،فرنسا
 طويروت ولتحسين ّتعّمقلل ترّبص

الّدكتوراه رسالة في أبحاثي  

م1112 ماي كلية العلوم  صفاقس جامعة شهر 

اقساإلقتصادّية والّتصّرف بصف  

 الجوانب في متخصصة دورة

 ذلك و يالعال الّتعليم في  الّتعليمّية

والبيداغوجيا الجودة لتحسين  
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م1122 مارس  المدرسة العليا الخاّصة للعلوم و يوم 

تكنولوجياال  
 لالّتشغي نظام في قصيرة دورة

" أندرويد " 

م1122 مارس  المدرسة العليا الخاّصة للعلوم و يوم 

 التكنولوجيا
 لالّتشغي نظام في قصيرة دورة

" 7فاون وينداوز " 

 

 خامسا: الخبرات السابقة

 التاريخ

ىلإ من  

العمل جهة  الوظيفة 

 

م1112 قابس مارث العرقوب الّثانوي المعهد     ثانوي تعليم تاذأس 

م1112 قابس المنارة الّثانوي المعهد 2003 م-   ثانوي تعليم أستاذ 

 

 سادسا: العضوية العلمية والمهنية

 تاريخ العضوية الجهة

 و المعلومات أنظمة تطوير إستراتجيات بحثوحدة 

 المعرفة

-2019 م   2003 م 

 تواالتصاال الّصورة تكنولوجيا و علوم بحث وحدة

الالسلكية و ةالّسلكيّ   

م9977منذ  

 

 سابعا: اللجان اإلدارية داخل وخارج الجامعة

 البلد الجهة النهاية البداية اللجنة

 عضو لجنة تأديب الطلبة 

 

ة بالمدرسة العليا الخاصّ  حتى اآلن 2012 م

قابس للعلوم و التكنولوجيا ب  

 تونس

ة الخاصّ بالمدرسة العليا  حتى اآلن 2012 م عضو لجنة المجلس العلمي

قابس للعلوم و التكنولوجيا ب  

 تونس

 

 ثامنا: خبرات التدريس واألشراف على الرسائل العلمية

 أ- خبرات تدريس منذ 6002 م حتى اآلن: 

مختلفة، مثل: كلّّياتتم التدريس في عدة   
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  المعهد العالي لإلعالمّية و الملتيميديا بقابس -1 

 اتتطبيق ،++"سي" و" جافا" البرمجة لغة باالستعمال اآللي الحاسب برمجّيات:  مثل مواد عدة تدريس  تم حيث

"سي" البرمجة لغة باالستعمال الحاسب على الخوارزمّيات  

بقابس للّتصّرف العالي المعهد .2 

 تعمالاالسب العمل جودة تحسين ،" جافا" البرمجة لغة باالستعمال اآللي الحاسب برمجّيات: مثل مواد عدة تم تدريس حيث

  الجماعي العمل أسلوب

بقابس  التكنولوجيا و للعلوم الخاّصة العليا المدرسة  .3 

 الحاسب على الخوارزمّيات تطبيقات  اإلّتصال، ّشبكات ، ،9و 7 الخوارزمّيات:مثل مواد عدة تدريس  تم حيث

 لعملا جودة تحسين ،"البمات" البرمجة لغة باإلستعمال  الحاسب على  تطبيقات ،"سي" البرمجة لغة باإلستعمال

   الواب مواقع وبرمجة تصميم الجماعي، العمل أسلوب باإلستعمال

 

 ب- اإلشراف على رسائل تخرج:

 األقسام طلبة من العديد تٱطير طريق عن ذلك و ،9972 سنة إلى 9991 سنة من التخرج رسائل من عدد على اإلشراف

 حول تتمحور المشاريع هذه جلّ  أنّ  العلم مع الّتخّرج بمشاريع يامللق ذلك و اآللي الحاسب هندسة إختصاص الّنهائية

الواب مواقع و الحاسوب برمجّيات  

المعلومات ونظم المعلومات وتقنية الحاسوب علوم لمجا في العلمية لوالرسائ البحوث من لعدد وممتحن ومحكم مشرف  

 تاسعا: النشاط والمشاركات العلمية 

العلمية واألوراق التقارير : :-1- 

 منشور غير منشور

 

 المدينة

 أو

 الدولة

 المقدم الجهة التاريخ

 لها
 أو الورقة عنوان

 التقرير
 رقم

   
 جامعة 2013 م تونس

 صفاقس

: بحثية بعنوان ورقة

 يدجد بروتوكول تقديم

 يقتطب: الموارد لتوزيع

 من الّرابع الجيل على

المحمولة شبكات   

1 

 

 
  جامعة 2012 م تونس 

 صفاقس

: بعنوان يةبحث ورقة

 يدجد بروتوكول تقديم

 في الموارد لتوزيع

 الّشبكات ميدان

 المحمولة

2 

 
  جامعة 2012 م تونس 

 صفاقس

: بعنوان بحثية ورقة

 عّدة بين مقارنة

 عللّتوزي بروتوكوالت

 في للموارد األمثل

 الّشبكات ميدان

 المحمولة

3 
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  ،لياإيطا بريشيا  جامعة 2006 م 

 صفاقس

:بحثية بعنوان ورقة  
 كاءالذّ  تقنيات إستعمال

 لمحاكات اإلصطناعي

ّيةالّصناع اإلنتاج أنظمة  

4 

 

: لالعم وورش العلمية والندوات المؤتمرات في المشاركة  -2- 

المشاركة نوع التاريخ المكان  نوع عنوان العمل  

 العمل

 

تمراتمؤ  

تونس سوسة، ناشر و عضو  2012 م   عالّساب الّدولي المؤتمر 

 كترونّيةاإلل للعلوم

 تالمعلوما وتكنولوجيا

 واالتصاالت

1 

المّتحدة المملكة لندن،  ومللعل  الّدولي المؤتمر ناشر 2013 م  

المعلومات و  

2 

 ندوات

ّيةالّذات التنمية في ندوة عضو 2013 م قابس،تونس  1 

 ورش عمل

تونس سوسة،  امجبرن إستعمال كيفّية عضو 2012 م 

" لتيك  " 
1 

 امجبرن إستعمال كيفّية عضو 2013 م صفاقس،تونس

" ماتالب " 
2 

 في للّتعّمق عمل ورشة عضو 2013 م قابس،تونس

" افاج" لبرمجة ا لغة  

3 

 في للّتعّمق عمل ورشة عضو 2013 م قابس،تونس

            لبرمجة ا لغة

" ++  سي "  

4 

 

 عاشرا: المهارات

:الحاسوب  -(1)- 

الطباعة مستوى الكفاءة مستوى    أجيدها يتال مجاربال نوع 

" سي" "جافا"  البرمجة لغة  ممتاز ممتاز

"باسكال++ " " سي"  
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البيانات قواعد نظم ممتاز ممتاز  

 وينداوز" و" لينيكس" الّتشغيل نظام ممتاز ممتاز

"سرفر  

 نفيذوت تصميم تقنيات و آلّيات مختلف ممتاز ممتاز

الحاسوب برمجّيات  

 دسةوهن تصميم تقنيات و آلّيات مختلف ممتاز ممتاز

الواب مواقع  

 

:اللغات  -(2)- 

القراءة مستوى الكتابة مستوى  التحدث مستوى   اللغة 

 العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 اإلنجليزية جّيد جّيد جّيد

 الفرنسّية ممتاز ممتاز ممتاز

 

: السيارة قيادة -(3)- 

ةخلربا مدة الرخصة امتالك   

  نعم  10 سنوات

 

 إحدى عشر: الهوايات  

رسةلمماا مكان االنتشار مدى  رسةلمماا مدى  الهواية نوع   

مكان أي ريكب  والتصفح واإلطالع القراءة  ًدائما   

وخارجيا داخليا العلمّية المشاركات  غالبا متوسط   

 


