السيرة الذاتية
Curriculum Vitae

DJABER
اللقب  :جابر
NACER EDDINE
االسم  :نصر الدين
تاريخ ومكان الميالد  1962/06/10 :بسكرة
تاريخ الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر  Maître de conférenceماي
2000
تاريخ الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي  Professeurجويلة 2005
مؤسسة االنتساب  :جامعة محمد خيضر بسكرة
أرقام الهاتف  :الثابت  033742036 :النقال 0661375474 :
البريد االلكتروني djabernacer62@gmail.com :
n.djaber@univ-biskra.dz
 الشهادات :* بكالوريا آداب سنة 1982
* ليسانس في علم النفس وعلوم التربية  /جامعة قسنطينة سنة 1986
* ماجستير في علم النفس وعلوم التربية  /جامعة الجزائر سنة 1992
* دكتوراه دولة في علم النفس وعلوم التربية  /جامعة قسنطينة سنة 1999
 الوظائف اإلدارية* رئيس مركز التسجيالت بالمركز الجامعي بسكرة 1993
* مدير معهد العلوم االقتصادية بالمركز الجامعي بسكرة 1996 / 1994
* أمين عام جامعة بسكرة 2000/09/03 - 1999/03 / 06
* رئيس قسم علم النفس وعلوم التربية بجامعة بسكرة ما بين 2007/02/11 - 2001/09/08
* مسؤول خلية ضمان جودة التعليم العالي بجامعة بسكرة منذ جوان .2008إلى غاية ديسمبر 2016
* تسيير شؤون رئاسة جامعة بسكرة و نيابة مديرية الدراسات و البيداغوجيا بالنيابة ألكثر من مرة.
* نائب عميد كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية مكلف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطلبة ابتداء من .2009/ 05/06
الى عاية 2018/03/25
 المهام العلمية :* عضو اللجنة العلمية لقسم علم االجتماع 2000 / 1999
* رئيس اللجنة العلمية لقسم علم االجتماع 2001 / 2000
* عضو المجلس العلمي لكلية اآلداب والعلوم االجتماعية
* عضو اللجنة العلمية لقسم علم النفس وعلوم التربية
* ممثل أساتذة كلية اآلداب و العلوم االجتماعية في المجلس العلمي لجامعة بسكرة2008 / 2006
* ممثل أساتذة كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية في المجلس العلمي لجامعة بسكرة2010 / 2009
* عضو المجلس العلمي لكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية منذ .2009/ 05/06
* رئيس فرقة بحث بعنوان :انعكاسات التغيرات االقتصادية في الجزائر على المردود التربوي المدرسي ،تحت رقم:
 – V 0701/03 / 2003مشروع منتهي –
* رئيس فرقة بحث بعنوان :المشكالت النفسية االجتماعية و المهنية و تأثيراتها على الصحة النفسية في الجزائر  ،تحت
رقم  –R01420060014:مشروع منتهي –
* رئيس فرقة بحث بعنوان المعضالت التربوية و النفسية و االجتماعية و المهنية في المجتمع الجزائري  ،تحت رقم :
 –R01420090007مشروع منتهي –
* رئيس فرقة بحث بعنوان اآلثار النفسية و االجتماعية للعولمة الثقافية لدى الشباب الجزائري  ،تحت رقم :
.R01420120017
رئيس فرقة بحث بعنوان :التغيرات الثقافية في المجتمع الجزائري و أثرها على البناء النفسي و االجتماعي للفرد .
تحت رقم 105l03UN070120150001 :
• مدير مخبر الدراسات النفسية و االجتماعية رقم  242المؤرخ في 2013/4/03

1

اللغات المستعملة :
 العربية  -جيد جدا كتابة وقراءة الفرنسية -جيد كتابة وقراءة -اإلنجليزية -فوق المتوسط كتابة وقراءة

• نشاطات البحث

•
المجلة

المنشورات العلمية  :المجالت و الدوريات
المنشورات العلمية الدولية
الموضوع

مجلة جامعة دمشق
لآلداب والعلوم
اإلنسانية والتربوية
مجلة اتحاد الجامعات
العربية للتربية وعلم
النفس
مجلة عالم التربية
مجلة العلوم اإلنسانية

العدد

العوامل المؤثرة على طبيعة التنشئة
األسرية لألبناء

دمشق /سوريا

واقع التفاعل الصفي داخل المدرسة
الجزائرية

المجلد الثاني العدد
01

كانون الثاني
2004

دمشق /سوريا

اإلسالم و ميتافيزيقا العلم اإلنساني

العدد 16

يونيوه 2005

الجديدة  /المغرب

استراتيجيات تحسين و تطوير األداء
المؤسسي للجامعات العربية –
انموذج مقترح لضمان الجودة
اإلدارية

العدد 33

ديسمبر 2011

جامعة قسنطينة  /الجزائر

العدد
العدد 09

التاريخ
1998

العدد 10

1998

البلد
جامعة منتوري قسنطينة /
الجزائر
جامعةةةةةة منتةةةةةوري قسةةةةةنطينة /
الجزائر

العدد 01

2001

مجلة التكوين والتنميةة لجامعةة الوظيفة النفسية االجتماعية للمدرسة
التكوين المتواصل

مجلة العلوم اإلنسانية

التاريخ

المجلد  16العدد 2000 01

 المنشورات العلمية الوطنيةالموضوع
المجلة
انعكاسات أسلوب التقبل /الرفض الوالدي على
مجلة العلوم اإلنسانية
تكيف األبناء في فترة المراهقة
التوازن الهرموني النفسي
مجلة العلوم اإلنسانية

مجلة العلوم اإلنسانية

البلد

االسةةتقرار االنفعةةالي داخةةل األسةةرة الجزائريةةة العةةةةةةةةةةةةةةدد
التجريبي
وآثره على تنشئة األبناء
أسةةةةةاليب وطةةةةةرق التعامةةةةةل مةةةةةع الجماعةةةةةات
01
المدرسية – من وجهة نظر نفسية – اجتماعية

بعةةةةض اإلسةةةةهامات التطبيقيةةةةة لعلةةةةم الةةةةنفس
مجلةةة أبحةةةاي نفسةةية وتربويةةةة
مخبةةةةةةر التطبيقةةةةةةات النفسةةةةةةية االجتماعي في السياق التربوي
والتربوية
العدد 07
اضطراب االنتباه في ظل البيئةة
مجلة العلوم اإلنسانية
الصفية
العدد03
مجلةةة أبحةةةاي نفسةةية وتربويةةةة أبعةةةةةاد عمليةةةةةة التكيةةةةةف النفسةةةةةي -
مخبةةةةةةر التطبيقةةةةةةات النفسةةةةةةية االجتماعي
والتربوية
العدد05
التربيةةة البيئيةةة فةةي مضةةامين التربيةةة
مجلة العلوم اإلنسانية
المدنيةةة للمرةلةةة االبتدائيةةة – دراسةةة
و االجتماعية
تحليلية-
العدد 1
السةةةلطة الوالديةةةة و اثرهةةةا فةةةي بنةةةاء
مجلة علوم اإلنسان
شخصية األبناء
و المجتمع

01

2

بسكرة  /الجزائر

 2001بسكرة  /الجزائر
 2001بسكرة  /الجزائر
جامعةةةةةة منتةةةةةوري قسةةةةةنطينة /
 2003الجزائر
فيفةةةةةةةةةري بسكرة  /الجزائر
2005
جامعةةةةةة منتةةةةةوري قسةةةةةنطينة /
2010
الجزائر
2011

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

2012

كلية العلوم اإلنسانية
و االجتماعيةةةةةةةةة /جامعةةةةةةةةة
بسكرة

مجلة علوم اإلنسان
و المجتمع
مجلة علوم اإلنسان
و المجتمع

االتجاهات الرائدة في اإلرشاد المعرفي
السلوكي
دور االنحرافات الجنسية في ظهور سلوك
العود للجريمة لدى المرأة

مجلة علوم اإلنسان
و المجتمع
مجلة علوم اإلنسان
و المجتمع
مجلة علوم اإلنسان
و المجتمع

االغتراب النفسي و تدني قيمة الذات

مجلة علوم اإلنسان
و المجتمع
مجلة التغير االجتماعي

تطور بنية العائلة وفق مفهومي العمودية
و االفقية
نحو رؤية تفسيرية لمصادر تشكل االعتقاد في
وجهة الضبط و السلوك االجتماعي في
المجتمع الجزائري
المكانة السوسيوميترية (االجتماعية)و عالقتها
بالتكيف الدراسي (االكاديمي)لدى تالميذ
المدرسة االبتدائية
تغير االدوار و ظهور مؤشرات الصراع
الزواجي داخل االسرة

العدد 6

2013

العدد09

2014

العدد14

2015

العدد 16
العدد 22

2015
2017

العدد 26

2018

العدد 5

2018

كلية العلوم اإلنسانية
و االجتماعية /جامعة بسكرة
كلية العلوم اإلنسانية
و االجتماعيةةةةةةةةة /جامعةةةةةةةةة
بسكرة
كلية العلوم اإلنسانية
و االجتماعية /جامعة بسكرة
كلية العلوم اإلنسانية
و االجتماعية /جامعة بسكرة
كلية العلوم اإلنسانية
و االجتماعية /جامعة بسكرة
كلية العلوم اإلنسانية
و االجتماعية /جامعة بسكرة
كلية العلوم اإلنسانية
و االجتماعية /جامعة بسكرة

 األعمال المطبوعة  :مطبوعات ذات تأليف فردي -1محاضرا ت في مقياس مدخل إلى علم النفس العام ،منشورات جامعة بسكرة 2004
 -2محاضرا ت في مقياس علم النفس الفيزيولوجي  ،منشورات جامعة بسكرة 2004
 -3محاضرات في علم النفس االجتماعي  ،منشورات جامعة يسكره 2005
* كتاب  :تأليف مشترك " مفاهيم أساسية في علم النفس االجتماعي ' 2006
*كتاب  :تأليف فردي " السلوك اإلجرامي و االنحرافي ' 2007
* كتاب  :تأليف فردي " دروس في علم النفس البيداغوجي ' 2009
* كتاب تاليف فردي ' دروس في علم النفس الفيزيولوجي  .منشورات مخبر الدراسات النفسية و االجتماعية جامعة
بسكره .2016
* كتاب تالبف مشترك ' وظائف العالقات العامة ' منشورات مخبر الدراسات النفسية و االجتماعية جامعة بسكره
.2018

-

المداخالت

الجهة المنظمة
1

عنوان المداخلة
التكيف كبعد أساسي في اتزان الشخصية .

موضوع الملتقى
األيام الوطنية الثالثة لعلم النفس

التاريخ
 27/26 /25ماي
1998

جامعة الجزائر
2

اتجاهات األبناء نحو أساليب المعاملة
الوالدية في األسر الصحراوية – دراسة
ميدانية –

الملتقى الدولي ةول سوسيولوجية
المجتمعات الصحراوية

جامعة بسكرة
3
مدرسة التكوين الشبه
طبي بسكرة..

إدراك المرأة الحامل لتغيرات صورة جسدها اليوم العالمي للقابالت
وتأثيره على سلوكها

4
جامعة بسكرة

واقع االمتحانات في الجامعة الجزائرية كأداة
للتقويم البيداغوجي

3

الملتقى الوطني ةول البيداغوجيا

/25/24أفريل2001/
2001 / 05/07

10/08أفريل2002

5
جامعة البليدة  /الجزائر
بالتعاون مع المعهد
المغاربي األوروبي
باريس  / 08فرنسا
6
جامعة بسكرة
7
جامعة باتنة
8
جامعة بسكرة
9
جامعة بسكرة

محكات كفاءة عملية التنشئة االجتماعية

الملتقى الدولي ةول الجامعة
الربيعية للعلوم االجتماعية

العنف الرمزي في ضوء الكتابات الحائطية .

الملتقى الدولي ةول العنف والمجتمع

واقع التقويم المدرسي في المدرسة
الجزائرية -فحص السنة السادسة نموذجا

الملتقى الوطني ةول تقويم نظام
التقويم في التعليم الجزائري

 / 23/22أفريل 2003

العولمة وةقوق اإلنسان المعادلة المستحيلة .

الملتقى الدولي ةول العولمة وةقوق
اإلنسان

2003/5/4

التقويم التربوي

( البيداغوجي )

االستبيان كأداة لجمع المعلومات
10جامعة بسكرة
واقع خاليا اإلصغاء في التكفل السيكولوجي
11
جامعة منتوري قسنطينة بمشاكل الشباب .
12
جامعة باجي مختار
عنابة
13
جامعة بسكرة

14

اليوم التكويني البيداغوجي
اليوم الدراسي األول ةول منهجية
كتابة التقارير العلمية في العلوم
اإلنسانية
الملتقى الوطني ةول الممارسات
السيكولوجية في الجزائر – بين
النظرية والتطبيق-

المنعقد أيام 28 --- 18
أفريل2002

 10/9مارس2003

2004/01/19
2004/03/17
 11 / 10ماي 2004

إدارة الموارد البشرية وتحديات العولمة .

الملتقى الوطني األول  :الموارد
البشرية في ةالة أزمة .

 03/02ماي 2004

في واقع أسئلة االمتحانات الجامعية

الملتقى الوطني الثاني للبيداغوجيا
ةول Savoir évaluer pour ( :
(
mieux enseigner

 04/03كتوبر 2004

ميتافيزيقيا العلم اإلنساني .

الملتقى الدولي الثاني ةول راهن
العلوم اإلنسانية

 24/ 23نوفمبر 2004

جامعة باتنة
15
جامعة بسكرة

النظام التعليمي في الجزائر في ظل تغيرات
الشأن الداخلي وتحديات العولمة .

الملتقى الدولي الثاني ةول العولمة
والنظام التربوي الجزائري وباقي
الدول .العربية.

16
جامعة ورثلة

سوسيولوجيا االتصال الشعبي دراسة
ااثنوميتودولوجية في مدينة بسكرة

الملتقى الدولي ةول سيكولوجية
االتصال و العالقات اإلنسانية

17
جامعة بسكرة

اسةةتعمال تقنيةةة دراسةةة الحالةةة فةةي علةةم الةةنفس اليوم الدراسي الثاني ةول صعوبات
البحث الميداني في العلوم االجتماعية
اإلكلينيكي بين النظرية و التطبيق
و اإلنسانية

2005/04/18

18
جامعة بسكرة

و القياس و الملتقى الرابع ةول تعليمية اللغة
العالقة بين االختبارات
و األدب العربي  :األداء و التقويم
التقويم في ظل تعليمية المادة الدراسية

 /19/18افريل 2005

4

 09/08ديسمبر 2004

/22/21/20مارس
2005

19
جامعة بسكرة
20
جامعة قسنطينة
21
جامعة أم البواقي

واقع ممارسة التربية البدنية و الرياضية في الملتقى الوطني األول ةول الثقافة
المؤسسات التربوية بمدينة بسكرة البدنية و الرياضية في المجتمع
الجزائري – رهانات و أفاق-
مهةةةةةام األخصةةةةةائي النفسةةةةةي داخةةةةةل الحقةةةةةل األيام الدراسية األولى ةول علم
النفس المدرسي و تطبيقاته
البيداغوجي بين التكوين و ةقيقة الميدان .
أراء األخصةةائيين المتمرسةةين فةةي مجةةال علةةم
الةةةةنفس اإلكلينيكةةةةي ةةةةةول مسةةةةتوى التكةةةةوين
الجامعي – دراسة ميدانية بمدينة قسنطينة -

واقةةةةع التكةةةةةوين األكةةةةةاديمي و البيةةةةةداغوجي
22
جامعةةةة محمةةةةد خيضةةةةر الحالي لألستاذ الجامعي في الجزائر
بسكرة

الملتقى الدولي األول – نظرة جديدة
للتعليم العالي و البحث العلمي بين
الضغوطات الدولية و االختيارات
الذاتية -
الملتقى الوطني الثالث للبيداغوجيا
ةول pour un enseignement ( :
plus performant et une
formation qualifiante
( ..
certifiante
الملتقى الوطني األول  :واقع البحث
النفسي و التربوي في الجزائر
اليوم الدراسي الثالث ةول صعوبات
البحث الميداني في العلوم االجتماعية
و اإلنسانية
الملتقى الدولي الرابع ةول رعاية
و تأهيل ذوي االةتياجات الخاصة
الملتقى الوطني ةول واقع الطفولة
في الجزائر
الملتقى الدولي الثاني ةول العنف
و المجتمع
الملتقى الوطني ةول ضغوطات
الحياة
المؤتمر الدولي السادس ةول الطفل
الموهوب في الوطن العربي

صةةعوبات دراسةةة الحالةةة كطريقةةة مةةن طةةرق
23
البحث في الجزائر
جامعة المسيلة
القواعد المنهجية في كتابة المذكرات
24
جامعةةةة محمةةةةد خيضةةةةر و الرسائل الجامعية
بسكرة
الحركةةةةةةةة الجمعويةةةةةةةة و ذوي االةتياجةةةةةةةات
25
الخاصة
جامعة سطيف
– نظةرة استشةرافية
الطفولة في الجزائةر
26
جامعة بسكرة
تصةةةور نفسةةةي اجتمةةةاعي لمواجهةةةة ظةةةاهرة
27
العنف
جامعة بسكرة
أصل اإلجهاد و أثره على الفتاة الجزائرية
28
جامعة قسنطينة
التصةةةةورات االجتماعيةةةةة لمعلمةةةةي المدرسةةةةة
29
االبتدائيةةةةة للصةةةةعوبات التةةةةي تواجةةةةه الطفةةةةل
جامعة سطيف
الموهوب داخل المدرسة
البروفيةةل النفسةةي للمةةدمن علةةى الحشةةي فةةي الملتقى الدولي ةول ظاهرة اإلدمان
30
على المخدرات – نحو تصور جديدي
الجزائر
جامعة المسيلة
للتكفل بفئة المدمنين على المخدرات
نحةةو إرسةةاء ثقافةةة التقيةةيم التنظيمةةي للتكةةوين الملتقى الدولي ةول تقييم التكوين
31
المركةةةةةةةز الجةةةةةةةامعي أم الجةةامعي الفعةةال-علةةى المسةةتوى التنظيمةةي  ،الجامعي في عهد تدويل التعليم العالي
و العولمة
و السلوكي -
البيداغوجي
البواقي
شةةرطيات المةةردود التعليمةةةي الجيةةد للجامعةةةة األيام الوطنية الرابعة لعلم النفس –
32
الممارسة السيكولوجية في الجزائر -
الجزائرية في ظل عولمة التعليم
جامعة سطيف
الواجةةةةب المنزلةةةةي فةةةةي ظةةةةل االصةةةةالةات يوم دراسي بعنوان  :المشكالت
33
التربوية الراهنة في المدرسة
مخبةةر المسةةالة التربويةةة التربوية
الجزائرية
فةةةي الجزائةةةر  /جامعةةةةة
بسكرة
متطلبةةةات ضةةةمان جةةةودة التعلةةةيم العةةةالي فةةةي الملتقى الوطني البيداغوجي الرابع –
34
ضمان جودة التعليم العالي -
الجزائر
جامعة بسكرة
دور اإلرشةةاد النفسةةي و فاعليتةةه فةةي التخفيةةف الملتقى الدولي األول ةول اإلرشاد
35
مخبةةةةةةةةةةةةةةر تطةةةةةةةةةةةةةةوير من اضطرابات السلوك عند الطفل المتمدرس النفسي و دوره في تطوير المؤسسات
التربوية
الممارسةةةةةةةات النفسةةةةةةةية
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/04/03ماي 2005
/11/10ماي ،2005
 28/27نوفمبر 2005

 /16/15أفريل 2006

 18/17أفريل 2006
2006/04/19
 25/24افريل 2006
 15/14نوفمبر 2006
 18 /17افريل 2007
31ماي 2007
 22/21أفريل 2008
 23/22/21أفريل
2008
28/27أفريل 2008
 13/12/11ماي 2008
 17جوان 2008

 26/25نوفمبر 2008
 20/19جانفي 2009

و التربويةةةةةةةة /جامعةةةةةةةة
ورقلة.
الملتقى الوطني الثاني ةول واقع
36
قسم علم النفس  /جامعةة طرائةةةةق التةةةةدريس فةةةةي المنظومةةةةة التربويةةةةة و آفاق المنظومة التربوية بين
الحديثة بين الواقع و ما يجب أن تكون عليةه التجارب المحلية و النماذج العالمية
المسيلة
من خالل أراء الفاعلين في العملية التربوية
البعةةةةد الثقةةةةافي لمفهةةةةوم الصةةةةدمة و عالقتةةةةه الملتقى الدولي األول ةول  :الصدمة
37
قسم علم النفس  /جامعةة بةةةةةالمواقف الصةةةةةدمية لةةةةةدى طلبةةةةةة المركةةةةةز النفسية و استراتيجيات التكفل
الجامعي لغرداية بعد التعرض للفياضانات
سطبف
الملتقى الدولي الثالث  :العنف
الخطاب األسري و عنف األبناء
38
و المجتمع
قسم علم النفس  /جامعةة
بسكرة
طرائةةةةق التةةةةدريس فةةةةي المنظومةةةةة التربويةةةةة الملتقى الوطني الثاني  :واقع
39
قسم علم النفس  /جامعةة الحديثة بين الواقةع و مةا يجةب أن تكةون عليةه و آفاق المنظومة التربوية بين
التجارب المحلية و النماذج العالمية
من خالل آراء الفاعلين في العملية التربوية
المسيلة
جودة التعليم داخل المنظومة التربوية في ظل الملتقى الوطني األول  :الراهانات
40
و األساسية لتفعيل اإلصالح التربوي
مخبةةر المسةةالة التربويةةة معوقةةةةات تحقيةةةةق أهةةةةدا اإلصةةةةالح
في الجزائر
فةةةي الجزائةةةر فةةةي ظةةةل متطلباته
التحديات الراهنة
ملتقى ةول الجلد
أهمية البعد الثقافي االجتماعي في الجلد
41
مخبةةةةةةةةةةةةةةر LR.F.P.P
LA RESILIENCE
جامعة منتوري قسنطينة
اسةةةةةةتراتيجية العةةةةةةالج األسةةةةةةري البيئةةةةةةي و الملتقى المغاربي ةول  :العالج
42
النفس بين التكوين و الممارسة
قسم علم النفس  /جامعةة استخدامها في تعديل سلوك الحدي الجانح
باتنة
الملتقى الدولي الرابع ةول العنف في
مظاهر إساءة معاملة األطفال
43
عالم الطفولة
قسةةةةةةةةةةةةةةةةةم العلةةةةةةةةةةةةةةةةةوم
االجتماعية/جامعةةةةةةةةةةةةةةةة
بسكرة
الملتقى المغاربي ةول الهجرة غير
ثقافة الهجرة السرية
44
الشرعية
قسم علةم الةنفس /جامعةة
لمسيلة
يوم دراسي ةول منهجية كتابة
قواعد إعداد و صياغة االستبيان
45
التقارير العلمية
قسةةم العلةةوم االجتماعيةةة
/جامعةةةة محمةةةد خيضةةةر
بسكرة
الحاجةةات اإلرشةةادية لتلميةةذ الطةةور الثةةانوي – الملتقى الدولي ( اإلصالح التربوي
46
في الجزائر – نحو رؤية تقويمية -
مخبةةر المسةةالة التربويةةة دراسة ميدانية -
في الجزائر
العوامةةةةةةل االيكولوجيةةةةةةة المولةةةةةةدة للسةةةةةةلوك الملتقى الوطني الخامس  :فهم العنف
47
و آليات مواجهته
كليةةةةة العلةةةةوم االنسةةةةانية اإلجرامي – مقاربة نقدية-
و االجتماعيةةةةة /جامعةةةةة
بسكرة و بالتنسيق مةع
القيةةةةادة العامةةةةة للةةةةدرك
الوطني
الملتقى األول ةول راهن جودة
راهن جودة المخابر و البحث العلمي
48
الجامعة الجزائرية
مخبةةةةةةر تطةةةةةةوير نظةةةةةةم
الجةةةودة فةةةةي مؤسسةةةةات
التعليم العةالي و الثةانوي
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 16/15مارس 2009

 13814أفريل 2009
 29/28افريل 2009
 16/15مارس 2009
 6/5ماي 2009

 30/29جوان 2009
 11/10نوفمبر2009
 8/7نوفمبر 2010

 14/13ديسمبر 2010
2011/4/14

 10/09ماي 2011
 02/01جوان2011

 11/30إلى
2011/12/01

 /جامعة باتنة
49
كلية الحقوق
و العلةةةةةةةوم السياسةةةةةةةةية
/جامعة بسكرة
50
قسةةم العلةةوم االجتماعيةةة
/جامعةةةة محمةةةد خيضةةةر
بسكرة
51
قسم علم النفس
و علةةةةةةةوم التربيةةةةةةةة /
جامعة الواد
52
قسم التربية البدنية
و الرياضةةةةةةية /جامعةةةةةةة
محمد خيضر بسكرة
53
قسم علم النفس
و علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم
التربية/جامعة مسيلة
54
قسمي العلوم اإلنسانية و
العلةةةةةةةوم االجتماعيةةةةةةةة.
مخبر التغير االجتمةاعي
/جامعة بسكرة
56
جامعةةةةة بسةةةةكرة /كليةةةةة
العلةةةةةةةةةةةوم اإلنسةةةةةةةةةةةانية
و االجتماعية
قسم التربية البدنية
و الرياضةةةةية  /جامعةةةةة
بسكرة
57
جامعةةةةة بسةةةةكرة /كليةةةةة
العلةةةةةةةةةةةوم اإلنسةةةةةةةةةةةانية
و االجتماعية
قسم العلوم االجتماعية /
شعبة علم النفس
58
جامعة الجزائر 2
قسم علم النفس و علةوم
التربية و االرطوفونيا
59
جامعة الجزائر 2
قسم علم النفس و علةوم
التربية و االرطوفونيا
60
مخبر الدراسات النفسةية

شةةةرطيات ضةةةمان جةةةودة التعلةةةيم العةةةالي فةةةي اليوم الدراسي ةول جودة خدمات
التكوين في قطاع التعليم العالي
الجامعة

2012/01/11

اليوم دراسي الثاني ةول منهجية
كتابة التقارير العلمية

2012/01/14

القواعد العامة لتطبيق أداة المقابلة

صةةعوبات الممارسةةة السةةيكولوجية مةةن وجهةةة الملتقى الوطني األول جودة الممارسة
نظر الممةارس السةيكولوجي و اسةتراتيجيات النفسية واقع و تحديات
مواجهتها.

 16/15افريل 2012

مساهمة الممارسة الرياضية في تحقيق صحة الملتقى الدولي األول النشاط البدني
و الرياضي لدى الطفل و المراهق
نفسية سليمة للمراهق .

 26/25افريل 2012

دور الطالةةب الجةةامعي فةةي العمليةةة التكوينيةةة الملتقى الوطني  :واقع التكوين
ضمن نظام ل م د – بين التشريع و الواقع -الجامعي في الجزائر من خالل
مخرجاته في سوق العمل .

 16/15ماي 2012

شةةةبكات التواصةةةل االجتمةةةاعي مةةةن منظةةةور الملتقى الدولي السادس شبكات
التواصل االجتماعي و التغير
نفسي اجتماعي
االجتماعي

 10/09ديسمبر 2012

عالقة الرياضة بمفهوم الهوية

الملتقى الوطني الرابع  :الرياضة
و التغير االجتماعي في الجزائر

 17/16افريل 2013

مظةةةةاهر اإلسةةةةةاءة لألطفةةةةةال فةةةةةي مضةةةةةامين يوم دراسي ةول  :الطفولة و سوء
المعاملة
الخطاب اليومي في الوسط الجزائري

2013/04/18

اثةةر التغيةةر االجتمةةاعي علةةى القةةيم المرتبطةةة الملتقى الدولي التحوالت االجتماعية
و انعكاساتها النفسية على الشباب في
بأساليب االختيار الزواجي
المجتمع الجزائري

6/5ماي 2013

ملتقى دولي ةول القضايا المعاصرة
للشباب و تنمية روح المواطنة في
المجتمع.

 13/12مارس 2014

مشكالت الشباب في المجتمع الجزائري بين
أزمة الهوية و الالمعيارية .
نظرة تشخيصية نفسية -اجتماعية
التوةد من منظور نفسي اجتماعي يوم دراسي :التوةد بين التشخيص
المبكر و التكفل النفسي و الطبي في 2014/10/30
7

و االجتماعية
جامعة بسكرة
70
مخبر الدراسات النفسةية
و االجتماعية
جامعة بسكرة
71
قسم العلوم االجتماعية /
كليةةةةة العلةةةةوم اإلنسةةةةانية
و االجتماعية/جامعةةةةةةةةةةة
بسكرة
72
معهةةةةد علةةةةوم و تقنيةةةةات
النشةةةاطات البدنيةةةة و
الرياضية/جامعة بسكرة
73
كليةةةةةة الحقةةةةةوق  /كليةةةةةة
العلةةةةةةةةةةةوم االنسةةةةةةةةةةةانية
و االجتماعيةةةةة /جامعةةةةة
بسكرة  /الةدرك الةوطني
 /األمن الوطني
74
جامعة اديمامان تركيا

الجزائر
صعوبات التكوين في مقررات و مواد علم
النفس العصبي و الفيزيولوجي من وجهة
نظر طلبة علم النفس اإلكلينيكي

يوم دراسي :صعوبات تكوين الطالب
في مقررات و مواد علم النفس
الفيزيولوجي و العصبي و اليات
تذليلها
الملتقى ةول التربية في عالم متغير
– الرهانات و التحديات -

/30/29نوفمبر 2015

دور النتائج االيجابية للمنتخب الوطني
الجزائري لكرة القدم في تعزيز قيم المواطنة
لدى الشباب الجزائري

الملتقى الدولي الثالث حول الرياضة
و المواطنة

/10/09ديسمبر 5015

دور األسرة في الوقاية من ظاهرة اختطا
األطفال

الملتقى الوطني ةول جريمة اختطا
األطفال في الجزائر

 12/11افريل 2016

ملمح التنشئة االجتماعية للطفل الالجئ-
نظرة استشرافية – الطفل السوري انموذجا

المؤتمر العلمي الدولي األول :
الالجئون السوريون – الواقع و
المامول-

14/13ماي 2016

انعكاسات إضراب أساتذة التعاليم الثانوي
على التحصيل الدراسي للتالميذ

2015/11/24

 75مخبةةةةةةةةةر التغيةةةةةةةةةر
االجتماعي و العالقات
العامة في الجزائر

تغير األدوار و ظهور مؤشرات الصراع
الزواجي في األسرة

الملتقى الوطني جول تغير األدوار
االجتماعية داخل األسرة الجزائرية

76المعهةةةةةةةةد التركةةةةةةةةي
العربةةةةةةةةي للدراسةةةةةةةةات
االسةةتراتيجية  /الجمعيةةة
التركية العربيةة للتعةاون
االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادي و
االسةةتراتيجي  /انطاليةةا /
تركيا

شرطيات نجاعة التعليم العالي في التنمية

الدورة الثانية لملتقى تاسكا الدولي –
الشراكة و التنمية

بعض طرق عالج التوةد

األيام الوطنية الثانية للصحة العقلية
لوالية خنشلة – التوةد ' اشكالية
التواصل '

 20/19افريل 2017

خطاب الحياة اليومية بين المدرسة و األسرة
– الخطاب األسري انموذجا-

الملتقى الوطني سوسيولوجيا الحياة
اليومية داخل المدرسة الجزائرية

 15/14نوفمبر 2017

 77جامعةةةةةةةةةة عبةةةةةةةةةاس
لغرور خنشلة

78مخبةةةةةةةةةةةر التغيةةةةةةةةةةةر
االجتمةةةاعي و العالقةةةات
العامةةةةة فةةةةي الجزائةةةةر /
جامعة بسكرة
يوم دراسي تكويني ةول التنظيم
المحددات النفسية -االجتماعية و الثقافية
79
العائلي
للصحة اإلنجابية في المجتمع الجزائري
المدرسةةةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةةةة
للتكةةةةوين العةةةةالي الشةةةةبه
Les déterminants psycho-sociologiques et culturels
الطبي  /بسكرة
de la santé reproductive
Dans la société Algérienne
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 /7/6ديسمبر 2016

24/23/22/21/20
ديسمبر 2016

2018/01//22

80
قسةةةم العلةةةوم االنسةةةانية/
كليةةةةة العلةةةةوم اإلنسةةةةانية
و االجتماعية/جامعةةةةةةةةةةة
بسكرة

المؤتمر العلمي الدولي  :الظاهرة
اإلعالمية و االتصالية في ظل البيئة
الرقمية

المواطنة الرقمية

 15/14نوفمبر 2018

 التنشيط العلمي• تنظيم تظاهرات علمية
عنوان التظاهرة
الملتقى الدولي ةول سوسيولوجيا المجتمعات الصحراوية
الملتقى الوطني األول ةول البيداغوجيا
للملتقى الدولي ةول العنف والمجتمع

التاريخ
 25/24أفريل 2001
 10/09أفريل 2002
/10/09مارس 2003

صفة المشاركة
عضو اللجنة العلمية
عضو اللجنة العلمية
عضو اللجنة العلمية

اليوم الدراسي األول ةول منهجية كتابة التقارير العلمية في
العلوم اإلنسانية
Savoir
للملتقى الوطني الثاني للبيداغوجيا ةول :
évaluer pour mieux enseigner
الملتقى الدولي في سيكولوجية االتصال و العالقات اإلنسانية

2004/ 03 /17

رئيس اللجنة العلمية

/04/03أكتوبر 2004

عضو اللجنة العلمية

 20،21،22مارس 2005

عضو اللجنة العلمية

2005/04/18

رئيس اللجنة العلمية

 /04/03ماي 2005

عضو اللجنة العلمية

2006/04/19

رئيس اللجنة العلمية

 15/14نوفمبر 2006

رئيس اللجنة العلمية

 23/22/21أفريل 2008

عضو اللجنة العلمية

 26/25نوفمبر 2008

رئيس اللجنة العلمية

 14/13افريل 2009

عضو اللجنة العلمية

اليوم الدراسي الثاني ةول صعوبات البحث الميداني في
البحوي االجتماعية و اإلنسانية
و الرياضية في
الملتقى الوطني األول ةول الثقافة البدنية
المجتمع الجزائري – رهانات و أفاق
اليوم الدراسي الثالث ةول صعوبات البحث الميداني في
البحوي االجتماعية و اإلنسانية
الملتقى الوطني ةول واقع الطفولة في الجزائر
الملتقى الدولي ةول ظاهرة اإلدمان على المخدرات – نحو
تصور جديدي للتكفل بفئة المدمنين على المخدرات
الملتقى الوطني البيداغوجي الرابع – ضمان جودة التعليم
العالي
الملتقى الدولي األول ةول  :الصدمة النفسية و استراتيجيات
التكفل
الملتقى الدولي الثالث  :العنف األسري في المجتمع الجزائري
و بقية الدول العربية
الملتقى الدولي الرابع العنف في عالم الطفولة

 29/28افريل2009
 8/7نوفمبر 2010

الجلسات الوطنية الخامسة ةول الممارسة النفسية في الجزائر
–واقع و افاق-
الملتقى الوطني الخامس  :فهم العنف و آليات مواجهته

 12/11افريل 2011
 02/01جوان2011

الملتقى الوطني السادس  :الفساد و آليات مواجهته

 5/4ماي2012
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عضو اللجنة العلمية
عضو اللجنة العلمية
عضو اللجنة العلمية
عضو اللجنة العلمية
عضو اللجنة العلمية

 10/09ديسمبر 2012

الملتقى الدولي السادس شبكات التواصل االجتماعي
و التغير االجتماعي
الملتقةةى الةةوطني سوسةةيولوجيا الحيةةاة اليوميةةة داخةةل المدرسةةة  15/14نوفمبر 2017
الجزائرية
الملتقةةى الةةدولي الظةةاهرة االعالميةةة و االتصةةالية فةةي ظةةل البيئةةة  15/14نوفمبر 2018
الرقمية

• عضو لجنة قراءة ( خبرة )
اسم المجلة
مجلة العلوم اإلنسانية
مجلة العلوم اإلنسانية
مجلة علوم اإلنسان و المجتمع
مجلة العلوم االجتماعية و اإلنسانية
مجلة العلوم اإلنسانية
الندوة الجهوية لجامعات الشرق الجزائري
الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي
تقييم مشاريعه البحوي العلمية
عضو اللجنة الجامعية الوطنية لترقية األساتذة
عضو لجنة خبراء ترقية األساتذة بجامعة الحسين بن طالل و جامعة البلقاء التطبيقية باألردن
عضر المجلس العلمي لجامعة بيركام الدولية

عضو اللجنة العلمية
رئيس جلسة
رئيس جلسة

الجامعة
جامعة منتوري قسنطينة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة باتنة
جامعة قالمة
جامعة منتوري قسنطينة
الجزائر ANDRU
الجزائر CNPRU
 CUNوزارة التعليم العالي  /الجزائر
األردن
Bircham International University

التأطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير
* مذكرات الماجستير المشرف عليها و التي تمت مناقشتها
الموضوع
الرقم اسم الطالب
التحصيل األكاديمي للطالب و عالقته باالتجاه نحو تخصصه الجامعي
 01رةيم يوسف
دور الخدمات الصحية في تنمية المستوى الصحي للمواطن
 02الشين سعيدة
األسرة و التنشئة االجتماعية للطفل
 03بن عمر سامية
مساهمة مؤسسات الخدمة االجتماعية في تنمية المجتمع المحلي –
 04علية سماح
مديرية النشاط االجتماعي لوالية بسكرة انموذج
ضغوط العمل في التنظيم
 05غويل سميرة

الجامعة التاريخ
2003/10/21
باتنة
بسكرة 2004/06/21
2005/01/05
باتنة
بسكرة 2005/03/16
باتنة

2005/07/03

06
07

برقية سهيلة
مراد ةنان

السلوك االشرافي و عالقته باألداء المهني في التنظيم الصناعي
أهمية إصالح المستشفيات في تحقيق التنمية االجتماعية

بسكرة
بسكرة

2006/12/16
2007/06/28

08

قنون خميسة

09
10
11

شحام عبد الحميد
عليوة سمية
بن سماعين رةيمة

الدعم االجتماعي المدرك و عالقته باالكتئاب لدى المصابين
باألمراض االنتانية – دراسة ميدانية على عينة من مرضى التهاب
الكبد الفيروسي " "C
الضغط المهني و عالقته باالضطرابات السيكوسوماتية
مصدر الضبط الصحي و عالقته بالكفاءة الذاتية لدى مرضى السكري
الشعور بالوةدة النفسية و عالقته بالعدوانية لدى المصابين بداء نقص
المناعة المكتسب ( السيدا )

بسكرة

2007/12/10

بسكرة
بسكرة
بسكرة

2008/02/16
2008/02/27
2008/02/27
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التصورات االجتماعية للعوامل المساهمة في ظهور العنف الزواجي
في المجتمع الجزائري
دور التصدع األسري المعنوي في ظهور االغتراب النفسي لدى
المراهق
الرهاب االجتماعي و عالقته بإدمان المخدرات
قلق المربية و عالقته بعدوانية طفل ما قبل التمدرس
( رياض األطفال )
أساليب المعاملة الوالدية المدركة و عالقتها بالتوافق النفسي و
االجتماعي عند أبناء الطالق
مصادر الضغط المهني و استراتيجيات المواجهة لدى األستاذ الجامعي
تقدير الذات و عالقته بدافعية االنجاز لدى متربصي معهد التكوين
المهني
ادراك المراهق للسلطة الوالدية و عالقته ببعض سماته الشخصية
العنف األسري ضد المرأة و عالقته باالضطرابات السيكوسوماتية

12

بولسنان فريدة

13

دبلة خولة

14
15

ابريعم سامية
قاسمي يمينة

16

جودي فاتن

17
18

مسعود وفاء
جعفر صباح

19
20

ةمودة سليمة
ريحاني الزهرة

21

بكوش عبد الحفيظ

22

ةرزلي ةسين

23

بوعمر سهيلة

24

مراكشي مريم

25
26

شاقور الطاوس
بن براهيم فريدة

النمط القيادي لدي مدير مؤسسة التعليم الثانوي و عالقته بدينامية
الجماعة التربوية
المكانة السوسيوميترية و عالقتها بتكيف الدراسي لدى تالميذ المدرسة
االبتدائية
االتجاهات النفسية االجتماعية للطلبة الجامعيين نحو شبكة التواصل
االجتماعي – فيسبوك-
استخدام شبكة التواصل االجتماعي و عالقته بالوةدة النفسية لدى
الطلبة الجامعيين
االغتراب النفسي االجتماعي لدى الشباب المجرم
عالقة أنماط السلوك القيادي للمدير بمستوى الوالء التنظيمي لدى
أساتذة التعاليم الثانوي.

بسكرة

2008/02/28

بسكرة

2008/12/2

بسكرة
بسكرة

2008/12/2
2009/06/24

بسكرة

2009/11/03

بسكرة
بسكرة

2010/5/6
2010/6/14

بسكرة
بسكرة

2010/6/15
2010/11/3

بسكرة

2011/02/17

بسكرة

2014/04/08

بسكرة

2014/06/16

بسكرة

2014/06/16

بسكرة
بسكرة

2015/06/15
2015/06/30

* رسائل الدكتوراه المشرف عليها و التي تمت مناقشتها :
الرقم
01

اسم الطالب
بن زروال
فتيحة
ابريعم سامية

03

بولسنان فريدة

04

ةمودة سليمة

05

بوعيشة امال

06

زرزورة عبيد

07

بن اسماعيل
رةيمة

02

الموضوع
أنماط الشخصية و عالقتها باإلجهاد ( المستوى
األعراض  ،المصادر  ،استراتجيات المواجهة )
إدراك األبناء ألساليب المعاملة الوالدية و عالقتها
بالشعور باألمن النفسي – دراسة ميدانية على عينة
من طالب المرةلة الثانوية
فاعلية برنامج عالجي اسري بنائي في التخفيض من
السلوك العدواني لدى الحدي الجانح و اثر ذلك على
كل من أساليب المعاملة الوالدية و القلق لدى والديهم
التغيرات االجتماعية و االقتصادية و انعكاساتها على
السلطة الوالدية كما يدركها األبناء على األسرة
الجزائرية
جودة الحياة و عالقتها بالهوية النفسية لدى ضحايا
اإلرهاب بالجزائر
دور االنحرافات الجنسية في ظهور سلوك العود
للجريمة لدى المرأة
بناء برنامج للتكفل النفسي العالجي للمتعاي مع
فيروس نقص المناعة المكتسبة SIDA
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الجامعة
قسنطينة

التاريخ
2008/12/15

بسكرة

2012/12/17

باتنة

2014/10/16

بسكرة

2014/12/16

بسكرة

2014/12/16

بسكرة

2015/01/21

بسكرة

2015/4/29

دراسة ميدانية بمستشفى الدكتور ضربان بعنابة
بعلي مصطفى أسلوب التقبل الرفض الوالدي كما يدركه األبناء
عالقته ببعض المتغيرات النفسية .
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و بسكرة

2015/11/15

دراسة ميدانية على عينة من تالميذ المرةلة الثانوية بمدينة
المسيلة

أساليب المعاملة الوالدية و عالقتها باالغتراب النفسي بسكرة
بن علية
لدى المراهق الجزائري
مسعودة
بومجان نادية بناء برنامج معرفي سلوكي إرشادي لتخفيف الضغط بسكرة
النفسي لدى األستاذة الجامعية المتزوجة
أنماط التنشئة األسرية و عالقتها بدافعية االنجاز لدى بسكرة
جعفر صباح
طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة
بسكرة
عوامل إجرام المرأة الجزائرية و دور المؤسسات
زرارقة
اعادة التربية في إعادة تأهيلها
فضيلة
بسكرة
غسيري يمينة وجهة الضبط الزواجي و عالقته بكل من مصدر
الضبط العام و بعض المتغيرات التفاعلية في العالقة
الزواجية
بسكرة
عقود العمل و دورها في إشباع ةاجات خريجي
جنان شريفة
الجامعة ةسب هرم ماسلو
عالقة االغتراب النفسي بجودة الحياة لدى الجزائري بسكرة
دبلة خولة
المقيم بكندا – دراسة وصفية ارتباطية فارقية على
عينة من مدينة كالقاري-
بسكرة
ةرزلي ةسين المكانة السوسيوميترية و عالقتها بمستويات
الذكاءات المتعددة ةسب مقاربة جاردنر لدى تالميذ
المرةلة النهائية

09
10
11
12
13
14
15

16

•
01

1993/1992
1994/1993

علم المعرفة  +منهجية

1995/1994

علم المعرفة  +منهجية

1996/1995

علم المعرفة  +منهجية

1997/1996

علم النفس العام
علم النفس الفيزيولوجي

1998/1997

علم النفس العام  +علم النفس االجتماعي

1999/1998

علم النفس االجتماعي

2000/1999

علم النفس االجتماعي

2001/2000

التنشئة االجتماعية

04
05
06
07
08
09

2016/05/26
2016/10/06
2016/12/01
2016/12/11
2017/12/07
2018/02/20

التدريس في التدرج منذ  1993إلى اليوم

الرقم

03

2016/04/12

التدريس
السنة الجامعية

02

2016/02/16

الجامعة

المقاييس
مصطلحات فرنسية

جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة  /جامعة باتنة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

•
الرقم السنة
الجامعية

 2002/2001علم النفس االجتماعي

جامعة بسكرة

 2003/2002علم النفس الفيزيولوجي
علم النفس االجتماعي
2004/2003
علم اإلجرام و االنحرا
2005/2004
علم النفس االجتماعي  +علم اإلجرام
2006/2005
علم النفس االجتماعي  +علم اإلجرام
2007/2006
علم النفس االجتماعي  +علم اإلجرام
2008/2007
علم النفس االجتماعي  +علم اإلجرام
2009/2008
علم النفس االجتماعي  +علم اإلجرام
2010/2019
علم النفس االجتماعي  +علم اإلجرام
2011/2010
علم اإلجرام
2012/2011
علم اإلجرام  +علم النفس االجتماعي
2013/2012
علم اإلجرام  +علم النفس االجتماعي
2014/2013
علم اإلجرام +الفرد الثقافة
2015/2014
علم اإلجرام +الفرد الثقافة
2016/2015
علم اإلجرام +الفرد الثقافة +علم النفس
 2017/2016االجتماعي
علم اإلجرام +الفرد الثقافة +علم النفس
 2018/2017االجتماعي لالتصال  +علم النفس
االجتماعي
علم اإلجرام +الفرد الثقافة +علم النفس
 2019/2018االجتماعي لالتصال  +علم النفس
االجتماعي

جامعة بسكرة
جامعة بسكرة

التدريس بالدراسات العليا (الماجستير  ،دكتوراه)
المقاييس

01

2001/2000

02

2002/2001

جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة

الجامعة

علم النفس البيداغوجي  +علم النفس االجتماعي المدرسي
علم النفس البيداغوجي

جامعة بسكرة /المركز الجامعي ورقلة
جامعة بسكرة
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03
04
05
06
07

2003/2002
2004/2003
2005/2004
2006/2005
2007/2006

08
2007/2008
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2009/2008
2010/2009
2011/2010

علم النفس البيداغوجي

جامعة بسكرة
جامعة بسكرة

علم النفس البيداغوجي
علم النفس البيداغوجي

جامعة بسكرة

علم النفس البيداغوجي

جامعة بسكرة

علم النفس البيداغوجي

جامعة بسكرة

علم النفس البيداغوجي  +منهجية البحث العلمي
علم النفس البيداغوجي  +منهجية البحث

جامعة بسكرة
جامعة سطيف
جامعة بسكرة

علم النفس البيداغوجي

جامعة بسكرة

علم النفس االجتماعي +ةلقات منهجية البحث العلمي

جامعة بسكرة

علم النفس البيداغوجي +ةلقات منهجية البحث العلمي علم
 2012/2011النفس االجتماعي
علم النفس البيداغوجي +ةلقات منهجية البحث العلمي
2013/2012
علم النفس البيداغوجي +ةلقات منهجية البحث العلمي
2014/2013
علم النفس البيداغوجي +ةلقات منهجية البحث العلمي
2015/2014
منهجية البحث العليم لطلبة الدكتوراه ل.م.د
2016/2015
منهجية البحث العلمي لطلبة الدكتوراه ل.م.د
2017/2016
منهجية البحث العلمي لطلبة الدكتوراه ل.م.د
2018/2017
علم النفس البيداغوجي لطلبة الدكتوراه ل.م.د
2019/2018
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جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
جامعة بسكرة

