
ت الــــــصائـجــت الــــــــىزٍـمهـجــــــــال  تـبُـعـشـُت الــساظــــــــــقـمـدًـٍس
 ميــــــــــلـــــــعـــــــــث الــحـــبــــــــــــــــالي والـــــــــــعـــــــــــــــــم الـلُـــــــــــــــعـــوصاسة الت

 شةـــــــــــــكـــــعـــــــــش بـــــــــضُـــــــــذ خــــــــــــــحمــــــــــــت مـــــــــعــــــــــامــــــح

 كلُت العلىم إلاوعاهُت والاحتماعُت 

 قعم العلىم الاحتماعُت

 

 

 

  

 لألطخاذة: صباح طاعد  

 

 

 

 0202/0202 الظىت الجامعُت

 

 

 

اجُت
ّ
 بُان العيرة الز

 



CURRICULUM VITAE DETAILLE 

 السيرة الذّاتية

 البُاهاث الشخصُت: -1
 صباحالاظم:  

 : مغنياللقب العائلي

 اللقب ألاصلي: طاعد

خ ومكان املُالد  بصزٍبت الىادي/والًت بظكسة. 1973دٌظمبر  23:  جاٍس

 : كلُت العلىم ؤلاوظاهُت والاحخماعُت/شعبت علىم التربُت/حامعت مدمد خُضس بظكسةعىىان العمل

 ه/ بظكسة: أطخاذة حامعُت بكلُت العلىم الاحخماعُت/قعب شخمالىظُفت

 الخعلُم العالي أطخاذالشجبت العلمُت: 

 : متزوحت وأم ألزبعت أظفال.الحالت العائلُت

 0671665932: الهاجف الىقال

ذ الالكترووي:  sabah.saad@univ-biskra.dzالبًر

 

 املـؤهـالث ألاكـادًمـُت: -2
 1996خاصلت على شهادة البكالىزٍا شعبت آداب بظكسة   -

أزس خُث كان مىضىع اإلاركسة " 2000لِظاوع في علم الىفع التربىي/ حامعت باجىت / خاصلت على شهادة  -

 اللعب في الىمى اللغىي لدي أظفال السوضت".

م ومىاهج عام خاصلت على دزحت - حامعت باجىت. خُث كان  (.2005) اإلاـاحظخـير في علم الىفع جخصص جقٍى

ً الاولي للمعلمين وعالمىضىع السطالت خىل  قخه باكدظاب اإلاعلمين لكفاًاث بىاء الاخخبازاث الخدصُلُت "الخكٍى

 اإلاىضىعُت".

م جسبىي ومىاهج بجامعت مدمد خُضس  - خاصلت على دزحت دكخىزاه علىم في علم الىفع جخصص جقٍى

بي لخىمُت كفاًت اإلاعلمين في مجال بىاء (.خُث كان مىضىع الاظسوخت خىل 2012بظكسة) "بىاء بسهامج جدٍز

 الخدصُلُت اإلاىضىعُت".الاخخبازاث 

 .2014حىان18خاصلت على شهادة الخأهُل الجامعي، بجامعت مدمد خُضس بظكسة، عام 

 الى ًىمىا هرا 2019 أطخاذ الخعلُم العالي ابخداء مً شهس فُفسي  -

 العيرة املهىُت: -3
ت:  معتشاسة سئِعُت للتىحُه املذسس ي واملنهي  - ُّ  2005/ 2004ئلى 2001/ 2000ابخداء مً الّظىت الّدزاط

ت:  أظتارة حامعُت في علىم التربُت - ُّ  .ئلى عامىا هرا  2006/ 2005ابخداء مً الّظىت الجامع

 
 
 
 



 

 
 1. Activités pédagogiques après passage au grade de maître de conférence A :: 

 : اليشاطاث البُذاغىحُت بعذ الترقُت إلى سجبت أظتار محاضش )أ( -1

غ: -1-1   في مجال التذَس

ـــــاوي:  -أ
ّ
غ فـــــي اللـــــىس ألاول وال  ( 10دّزطـــــذ العدًـــــد مـــــً اإلاقـــــاًِع فـــــي مخخلـــــ  ألاظـــــىاز  بلـــــ  عـــــددها )التـــــذَس

 مقاًِع كما هى مفّصل في الجدول اإلاىالي:

 هظام كالظُكي –ماظتر  –لِعاوغ 

 اإلاقاًِع

 اإلادزطت 

ً طىىاث الخدَزع  طىس التكٍى

 ماظترهظام  لِعاوغهظام 

 2014/2015 ُاض في التربُتالق

2015/2016 

 ً الظىت الثاهُت جكٍى

 جىحُهي علىم التربُت

 

 القُاض التربىي 

 وبىاء الاخخبازاث 

 اإلادزطُت

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2021 

 ً الظىت الثاهُت جكٍى

 جىحُهي علىم التربُت

 

مىهجُت وجقىُاث 

 (العذاس ي الاول )البدث

الظىت الثالثت  علىم التربُت  2016/2017

 جخصص ازشاد وجىحُه

 

ربص
ّ
س الت  جقٍس

 ال اوي(العذاس ي )

الظىت الثالثت  علىم التربُت  2016/2017

 جخصص ازشاد وجىحُه

 

 الاخصاء الخعبُقي

 

الظىت الثالثت  ازشاد  2017/2018

 وجىحُه

 

 وبىاء القُاض

 الاخخبازاث

2014/2015 

2015/2016 

 

 

طتر علىم التربُت جخصص الظىت أولى ما

 علم الىفع اإلادزس ي

اإلاعالجت الاخصائُت 

ت  للبُاهاث التربٍى

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

2020/2021 

الظىت أولى ماطتر علىم التربُت جخصص  

 ازشاد وجىحُه

م التربىي   2017/2018 الخقٍى

 

 الظىت أولى ماطتر علم الاحخماع التربىي  

عمم النفس السنة الثانية ماستر تخصص   2014/2015 لتربُتاقخصادًاث ا
 المدرسي

 السنة الثانية ماستر ارشاد وتوجيو  2017/2018 ملخقُاث
بىاء وجكُُ  الاخخبازاث 

ت  الىفظُت والتربٍى

 السنة الثانية ماستر ارشاد وتوجيو  2020/2021



 النفس التربويالسنة اولى ماستر عمم   2020/2021 القُاض الىفس ي والتربىي 
 السنة اولى ماستر عمم النفس التربوي  2020/2021 الاخصاء الىفس ي والتربىي 

غ في اللىس ال الث)دكتىساه ل. م. د -ب ( مقاًِع 04دّزطذ العدًد مً اإلاقاًِع): (التذَس

 مىضحت بالجدول اإلاىالي:

Doctorat  

 دكتىساه 

 املقاًِغ

 املذسظت 

غ ً ظىىاث التذَس  طىس التكٍى

 الذكتىساه

 الفحص جقىُاث

م  والتقٍى

 )العذاس ي ال اوي(

2015/2016 

2016/2017 

 الظىت أولى دكخىزاه

 جخصص علم الىفع اإلادزس ي

 علم الىفغ البُذاغىجي

 )ظىىي(

2016/2017 

 

 الظىت أولى دكخىزاه

 حمُع الخخصصاث

 الظىت أولى دكخىزاه 2017/2018 مىهجُت البحث

 جخصص علم الىفع اإلادزس ي

 الظىت أولى دكخىزاه 2019/2020 ُت وجقىُاث البحثمىهج

 التربىي جخصص علم الىفع 

 الظىت أولى دكخىزاه 2020/2021 القُاط الىفس ي والتربىي 

 قُاض هفس ي وجسبىي جخصص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pédagogiquesProductions  

 االنتاج البيداغوجي
  الاهتاج البُذاغىجي: -1-2

ت:  -أ ُّ فاث البُذاغىح
ّ
فين بُداغىحُين معبىعيناملؤل

ّ
اوي  :مإل

ّ
ع والث ألاّول خىل اطتراجُجُاث الخدَز

خىل جصمُم وجقىين الاخخباز اإلاىضىعي، والري ٌظخفُد منهما بدزحت أطاطُت ظلبت الظىت الثاهُت 

ً جىحُهي وظلبت الّظىت الثالثت ازشاد وجىحُه.  علىم التربُت جكٍى

ين بُداغىحُخين مصادق عليهما مً ظسف اللجىت معبىعخ جم اعداد: لقد ألامالي امللبىعت -ب

  (2017امللبىعت ألاولى)العلمُت لقظم العلىم الاحخماعُت، وميشىزة في مىقع حامعت بظكسة. 

الثت ازشاد وجىحُت. 
ّ
مخمثلت في مداضساث خىل مىهجُت وجقىُاث البدث مقّدمت ئلى ظلبت الّظىت الث

اهُت)أّما 
ّ
ت ال  ُّ ربىي مقّدمت  (2018امللبىعت البُذاغىح

ّ
م الت جمثلذ في مداضساث خىل الّخقٍى

تربىي. والجدول اإلاىالي جفصُل إلاا طبق.
ّ
 لعلبت الّظىت أولى ماطتر  علم الاحخماع ال

عذد  العىت داس اليشش العىىان الاهتاج البُذاغىجي

 الصفحاث

Ouvrages 

pédagogiques 

édités  

 

 

 المؤلفات
البيداغوجية 
 المطبوعة

اث في قساءاث ودزاط

اطتراجُجُاث الخدَزع 

 الحدًثت.

داز مً اإلادُغ الى الخلُج لليشس والخىشَع، 

 اإلاملكت الازدهُت الهاشمُت 

 ISBN : 9 789923 704707: الترقُم الذولي

8102 878 

جصمُم وجقىين اخخباز 

مىضىعي معُازي اإلاسحع 

لقُاض الكفاًاث 

ظُت  الخدَز

َع، داز مً اإلادُغ الى الخلُج لليشس والخىش 

 : الترقُم الذولياإلاملكت الازدهُت الهاشمُت/ 

ISBN : 9 789923 704707 

8102 071 

 
Polycopiés 

édités 
 األمالي المطبوعة

مداضساث في اإلاىهجُت 

 وجقىُاث البدث

 حامعت مدمد خُضس بظكسة

-ivhttp://elearn.un

biskra.dz/course/view.php?id=813 

8107 081 

م  مداضساث في الخقٍى

 التربىي 

 حامعت مدمد خُضس بظكسة

-http://elearn.univ

biskra.dz/course/view.php?id=812 

8102 001 

 

 

 

 

 

http://elearn.univ-biskra.dz/course/view.php?id=813
http://elearn.univ-biskra.dz/course/view.php?id=813
http://elearn.univ-biskra.dz/course/view.php?id=812
http://elearn.univ-biskra.dz/course/view.php?id=812


 

Encadrement 

 االشراف

حت على زماهُت عشس االشراف علي مستوى الطور الثاني ماستر ل. م. د -1-3
ّ

: أشسفذ اإلاترش

سة في اإلااطتر وجفصُلها في الجدول اإلاىالي:18)
ّ
 ( مرك

Mémoires de Master 
  مذكرات الماستر   

 تاريخ المناقشة عنوان المذكرة االسم والمقب الرقم
 31/05/2015 لتفكير الناقد والتحصيل الدراسي في مادة الفمسفة البيئة الصفية وعالقتيا با نورة مزوزي 1
 01/06/2015 أثر تفاعل مستوى قمق االمتحان ومصدر الضبط عمى التحصيل الدراسي  مريم قارة 2
 01/06/2015 الفروق في الذكاء االنفعالي بين التالميذ المتفوقين والتالميذ العاديين عويش فيروز 3
 31/05/2015 تفاعل كل من الطموح االكاديمي وقمق االمتحان عمى التحصيل الدراسي أثر  محمد ثابت 4
 31/05/2015 اتجاىات تالميذ المرحمة الثانوية نحو خدمات المكتبة المدرسية لخذاري غضاب 5
 30/05/2016 االسموب المعرفي)التروي/االندفاع( وعالقتو بالتحصيل الدراسي  سميمة بورافعي 6
 29/05/2016 ثانوي 3المشاكل الدراسية وعالقتيا بمستوى الطموح االكاديمي لدى تالميذ السنة  ن بريكةخيرة ب 7
 30/05/2016 المكونات االيجابية لمبيئة الصفية  وعالقتيا بالطموح االكاديمي  صميحة قموح 8
 19/10/2016 الثانويةالفروق في مفيوم الذات في ضوء بعض المتغيرات لدى تالميذ المرحمة  حميدة جرو 9
أساليب معالجة المعمومات وفق االسموب المعرفي)االعتماد/االستقالل( عمى المجال  امل حامدي 11

 االدراكي
01/06/2017 

مستوى توظيف أساتذة المرحمة الثانوية الستراتيجية التعمم التعاوني في العممية  مريم بمزرق 11
 التعميمية 

31/05/2017 

 03/06/2017 مستوى توظيف اساتذة التعميم المتوسط لمتقويم المستمر في العممية التدريسية ينسيمة بوعيش 12
معوقات استخدام أساتذة التعميم الثانوي الستراتيجيات التدريس الحديثة من وجية  وفاء بوقصبة 13

 نظر المفتشين
31/05/2017 

االبتدائي في مجال التدريس وفق االحتياجات التدريبية لدى أساتذة التعميم  وىيبة جوبري 14
 استراتيجية التعمم البنائي من وجية نظرىم 

04/06/2017 

 24/06/2018 الفروق في استراتيجيات التعمم لدى مرتفعي ومنخفضي الدافعية لإلنجاز مروة سالمي 15
ي ضوء أساليب التعمم القائمة عمى نموذج كولب لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي ف زىية سخري 16

 متغيري التخصص والتحصيل الدراسي
24/06/2018 

 24/06/2018 مستوى توظيف اساتذة الجامعة ألليات التقويم المستمر من وجية نظر الطمبة رزيقة بالولي 17
 26/06/2018 دور المشرف التربوي في تنمية المعممين مينيا من وجية نظرىم امل رقيم 18
فق نموذج هيرمان وعالقتها بالتخصص الدراسي لدى تالميذ أساليب التعمم و  خالدي وسام 19

 المرحمة الثانوية
02/07/2019 



مازق فاطمة  20
 الزىراء

 01/07/2019 االحتياجات التدريبية في مجال التقويم المستمر لدى أساتذة التعميم الثانوي

 01/07/2019 تيا بالدافعية لالنجاز.اتجاه مستشار التوجيو المدرسي نحو العممية االرشادية وعالق شيرة فيصل 21
 02/07/2019 الكفايات المينية لدى مستشار التوجيو وعالقتيا باالتزان االنفعالي عباسي ىاجر 22
 02/07/2019 المعالجة االحصائية لمبيانات بناء وتقنين اختبار تحصيمي موضوعي في مقياس حنان قيدوم 23
لمقدرة عمى حل المشكالت لدى التالميذ مرتفعي القدرة التنبئية  لمذكاءات المتعددة  مربوحة قارة 24

 التحصيل الدراسي 
02/07/2019 

زينب قيدوم  25
 بوزياني

 01/07/2019 

 01/07/2019 الذكاءات المتعددة وعالقتيا بانماط التعمم لدى طمبة السنة الثانية ثانوي يسرى معزي 26

Thèse  de Doctorat 

 أطروحة الدكتوراه:
دكخىزاه  اثأشسفذ على أظسوخ: ل. م. ددكتوراه الثالث االشراف علي مستوى الطور  -1-3

الث ل. م. د، والتي جّمذ مىاقشتها 
ّ
 كما هى مىّضح في الجدول اإلاىالي:العىز الث

 تاريخ المناقشة عنوان األطروحة المقب و االسم
م  لقُاضبىاء اخخباز حشخُص ي مسحعي اإلادك  قازة مٍس

كفاًاث اإلاعلمين في مجال بىاء الاخخبازاث 

 الخدصُلُت اإلاىضىعُت

13/12/2018 

عت اإلافاهُم في جىمُت  هىزة مصوشي  ازس اطتراجُجُت خٍس

عد اللغت الفسوظُت لدي جالمُر كفاًاث قىا

 الظىت الثالثت مخىطغ

10/11/2019 

2- Activités scientifiques après passage au grade de maître de 

conférence A : 

 النشاطات العممية بعد الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر)أ(:

 المنشورات الّدولّية: -2-1
ـــت مخخّصصـــت، أغلـــب مىاضـــُعها جيبـــع مـــً وشـــسث  المجالالالاّلت: -أ ُّ فـــي مجـــال خخّصـــص المقـــاالث فـــي مجـــالث دول

م وبىاء الاخخبازاث. والجدول اإلاىالي جىضُذ لرلك.    القُاض والّخقٍى

Production scientifique                                      االنتاج العممي 
Publications internationales المنشو رات الدولية 

Titre de l’article 
 عىىان املقالت

Position 

de 

l’auteur 

Titre  de la revue 

 املجلتعىىان 
Année 

 العىت
Adresse URL 

 العىىان الالكترووي



مىضع 

 الكاجب

مشكالث الداللت الاخصائُت 

في اخخباز الفسضُاث 

 الاخصائُت

 حامعتمجلت العلىم الاوظاهُت،  الاول 

، 45كسة. العدد مدمد خُضس بظ

.            2016(، هىفمبر42-25ص)

 .ISSN : 1112-3176الترقُم الدولي: 

  

2016 -http://revues.univ

biskra.dz/index.php/sh 

جقُُم كفاًت بىاء الاخخبازاث 

الخدصُلُت لدي أطاجرة 

فق معاًير الخعلُم الجامعي و 

الاخخباز الجُد، دزاطت 

جدلُلت لالخخبازاث 

الخدصُلُت للظداطُين 

الاول والثاوي للظىىاث 

 .2012/2013الجامعُت

مجلت العلىم الاوظاهُت  الاول 

قاصدي مسباح  حامعتوالاحخماعُت، 

، 2017مازض  28وزقلت. العدد

 (. 90-81ص)

 .ISSN : 2170-1121الترقُم الدولي: 

   . 

 -https://revues.univ

ouargla.dz/index.php/n

-2017-mars-28-umero

ssh 

وخدة حعلُمُت مصغسة 

مقترخت لخدظين مهازاث 

مين في جسجِب الكفاًاث 
ّ
اإلاعل

الخعلُمُت وجصيُفها 

 وصُاغت مإشساتها

ت  الثاوي
ّ
ت لجىدة الخعلُم، اإلاجل ُّ جيشس العسب

مت العسبُت لضمان 
ّ
مً قبل اإلاىظ

د الخامع، حىدة الّخعلُم. 
ّ
اإلاجل

ً ألاول،  العدد الّظادض، حشٍس

  (.43-28. ص) 2018

   .ISSN : 2313-495Xالترقُم الدولي:

2018  http://ajqe.aroqa.org 

عت اإلافاهُم  خٍس

ظُت كاط تراجُجُت جدَز

خدًثت في جدَزع مادة 

التربُت الاطالمُت)جقدًم 

همىذج دزض في مادة التربُت 

الاطالمُت وفق اطتراجُجُت 

عت اإلافاهُم(،  خٍس

ت  ألاول  اإلاجلت العسبُت للعلىم التربٍى

والىفظُت جصدز عً اإلاإطظت 

العسبُت للتربُت والعلىم وآلاداب 

بالخعاون العلمي مع أطاجرة 

ت والعسبُت. داز الجامعا ث اإلاصٍس

ت بالقاهسة. العدد  الكخب اإلاصٍس

-371، ص)2018الخامع، اكخىبس 

388 .) 

  .ISSN : 2537-0464الترقُم الدولي:

2018 -http://aiesa.org/wp

content/uploads/2018/10 
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 -بُتالعس 

معاًير الكفاءة الاهخاحُت 

ً الجامعي ومدي  للخكٍى

جىاطبها مع اخخُاحاث طىق 

 العمل مً العمالت اإلاإهلت،

مجلت علىم الاوظان واإلاجخمع. كلُت  الثاوي

العلىم الاوظاهُت والاحخماعُت. 

دٌظمبر  25حامعت بظكسة.العدد

 (296 -279. ص)2017

  ISSN : 2253-0347الترقُم الدولي: 

   

2017 http://revues.univ-

biskra.dz/index.php/fshs/ar

ticle/view/2355/2091    

الفسوق بين الخعلُم العام 

والخعلُم الخاص مً وحهت 

هظس أطاجرة الخعلُم 

مجلت العلىم الاحخماعُت  الاول 

كلُت العلىم الاوظاهُت والاوظاهُت، 

حامعت مدمد  .والاحخماعُت

2018 https://www.asjp.cerist.dz/

en/article/56874 
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اإلاخىطغ ببلدًت شخمت، 

في ضىء بعض  والًت بظكسة

 اإلاخغيراث.

حىان  14العدد   بىضُاف إلاظُلت،

 (.289-260. الجصء الاّول. ص)2018

 .ISSN : 2253-010Xالترقُم الدولي:  

  

بىاء الاخخبازاث الخدصُلُت 

خعىاث -مسحعُت اإلادك 

احسائُت لبىاء اخخباز 

جدصُلي مسحعي اإلادك في 

اضُاث لخالمُر  مادة الٍس

 الظىت الخامظت ابخدائي

مجلت علىم الاوظان واإلاجخمع. كلُت  الثاوي

حخماعُت. العلىم الاوظاهُت والا 

حىان  27حامعت بظكسة.العدد

 ( 732 -707. ص)2018

 ISSN : 2253-0347الترقُم الدولي:

 

2018 https://www.asjp.c

erist.dz/en/article/6

4219 

 

مشكالث جىظُ  آلُاث 

ت  ُّ م اإلاظخمس في العمل الّخقٍى

ت مً  ُّ م
ّ
الخعلُمُت الخعل

مين
ّ
 وحهت هظس اإلاعل

اوي
ّ
ت العلىم الّىف الث

ّ
ت مجل ربىٍّ

ّ
ت والت ُّ كلُت ظ

العلىم الاوظاهُت والاحخماعُت. 

 الشهُد خّمت لخضس الىاديحامعت 

د 
ّ
 .2018دٌظمبر  02العدد  7اإلاجل

 ISSN : 2437-1173الترقُم الدولي:

2018  

الخعىاث الاحسائُت في بىاء 

مُت وفق  الىضعُت الخقٍى

 اإلاقازبت بالكفاءاث

مجلت الظساج، كلُت العلىم  الاول 

ماعُت والاوظاهُت حامعت الاحخ

الشهُد خمه لخضس، العدد الثامً، 

 (38-27ص). 2018دٌظمبر 

 ISSN : 2572-0112 الترقُم الدولي:

 

2018  

اطخخدام اطتراجُجُت 

جدلُل اإلاهمت في جدَزع 

الحظاب لروي صعىباث 

حعلم الحظاب)جقدًم 

همىذج خعىاث دزض 

عالجي وفق اطتراجُجُت 

جدلُل اإلاهمت  لخدَزع 

ظاب لروي صعىباث الح

 حعلم الحظاب(

مجلت الابساهُمي للدزاطاث الىفظُت  الاول 

ت . دوزٍت دولُت علمُت  والتربٍى

مدكمت، كلُت العلىم الاحخماعُت 

والاوظاهُت بجامعت مدمد 

ج. اإلاجلد  ٍس الابساهُمي بسج بىعٍس

 2019الثاوي، العدد ألاول، طبخمبر 

2019  

جقُُم الكفاءاث اإلاعسفُت 

لدي العلبت في مىهجُت 

 البدث العلمي /

مجلت الباخث في مجال العلىم  الثاوي

الاوظاهُت والاحخماعُت/حامعت 

( 12قاصدي مسباح وزقلت. اإلاجلد)

 .2020/مازض  1العدد 

  

م التربىي في ظل  الخقٍى

ت الكالطُكُت قساءة -الىظٍس

مجلت  -جدلُلُت هقدًت

 اإلاىاهج وظسق الخدَزع. 

 

لُت مدكمت جصدزها صمجلت ف ول الا 

الجمعُت العساقُت للمىاهج وظسق 

م التربىي.العدد  الخدَزع والخقٍى

 .  2019الثامً. 

2019  
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  آخس و  تحماعُ مإلفاث
ّ
وبُان جفاصُلهما في  خخصصالما دائما ًدوز في فلك عه، ومىضى فسدي دولي مإل

 الجدول اإلاىالي:

Production scientifique                                              االنتاج العممي  
 المؤلفات المطبوعة

عذد  العىت داس اليشش العىىان العلميالاهتاج 

 الصفحاث

 

 

 

 

 

Ouvrages 

édités  

 

 

المؤلفات 
 المطبوعة

بىاء وجكُُ  أدواث القُاض الىفس ي 

ت  والتربىي مً مىظىز الّىظٍس

ت اإلاعاصسة.  الكالطُكُت والىظٍس

 هىاصسي للعباعت واليشس

 ي:الترقُم الذول

ISBN :978-9947-0-5313-3 

8102 180 

ت قائمت على والىخداث  ُّ ب خقُبت جدٍز

ب اإلاعلمين  سة لخدٍز
ّ
ت اإلاصغ ُّ الّخعلُم

ت افي مج ُّ ل بىاء الاخخبازاث الخدصُل

ت اإلاسحع ت معُاٍز ُّ  اإلاىضىع

داز مً اإلادُغ الى الخلُج لليشس 

والخىشَع، اإلاملكت الازدهُت 

 : الترقُم الذوليالهاشمُت/ 

ISBN : 9 789923 704707 

8102 011 

مت اخخعاف الاظفال في اإلاجخمع  حٍس

دزاطاث هفظُت احخماعُت -الجصائسي 

 في الابعاد والالُاث 

د للعباعت واليشس  داز علي بً ٍش

 بظكسة/الجصائس

 : الترقُم الذولي

ISBN :978-9931-678-47-2   

2018 162 

ت معاصسة  هىاصسي للعباعت واليشس قضاًا جسبٍى

 الترقُم الذولي:

ISBN :978-9931-9509-7-4 

2019 268 

العىىان: الاصىل مإل  حماعي  

والاطع اإلاىهجُت في البدىر 

ت والاحخماعُت  الىفظُت والتربٍى

 مظخجداث وجقىُاث خدًثت. 

 

هىاصسي للعباعت واليشس. 

اإلاظُلت. الاًداع القاهىوي: فُفسي 

2020 

 978-9931-749-19-6زدمك: 

8181  

ظسائق : مؤلف حماعي بعىىان 

واطتراجُجُاث جدَزع الخالمُر ذوي 

الخاصت والخالمُر الاخخُاحاث 

. العادًين بين الىظسي والخعبُقي 

السبغ الحس ي : ملقالعىىان ا

كاطتراجُجُت حعلُمُت لخىمُت مهازاث 

الحع العددي لدي الخالمُر ذوي 

 .صعىباث حعلم الحظاب

   



 

 المنشورات الوطنية: -2-2

ت في الجصائس في واخد في مجلت دفاجس  وشسث الباخثت مقاالالمجالت الوطنيّة:  -أ ربٍى
ّ
الخابعت إلاخبر اإلاظألت الت

خُضس بظكسة. كما هى مىّضح في  ظل الّخدّدًاث الّساهىت/ كلُت العلىم الاوظاهُت والاحخماعُت حامعت مدّمد

 الجدول اإلاىالي:

 Production scientifique                                       االنتاج العممي
 Publications nationales المنشورات الوطنية 

مىضع  عىىان املقالت

 الكاجب

 العىىان الالكترووي العىت املجلتعىىان 

قافُت في 
ّ
ت الث صىز الهٍى

مقّسزاث اللغت العسبُت، 

قساءة جدلُلُت إلاقّسزاث 

اللغت العسبُت للعىز 

 الابخدائي

مجلت دفاجس اإلاخبر، ميشىزاث مخبر  ألاول 

ت في الجصائس في ظل  اإلاظالت التربٍى

الخددًاث الّساهىت، كلُت العلىم 

الاوظاهُت والاحخماعُت/حامعت مدمد 

حاهفي  14خُضس بظكسة. العدد 

 (212-191ص)،  2015

2015 -http://dspace.univ

biskra.dz:8080/xmlui/handl

e/123456789/9380 

 :(proceeding)المساطير االجرائيّة -2-3

ل في  المساطير االجرائية الدّوليّة:  -أ
ّ
لخصاث أوزاق العمل والبدىر مللباخثت مظعاز احسائي واخد مخمث

والّخجازب للملخقى الّدولي الاول خىل: الخعلُم السقمي في الىظً العسبي...جددًاث الحاضس وزؤي اإلاظخقبل. 

 والجدول اإلاىالي جىضُذ لرلك: 2018/دٌظمبر 25/26القاهسة: 

)proceedingPublications nationales( 
  (المساطير االجرائّيةالمنشورات الوطنية) 

مىضع  عىىان املقالت

 الكاجب

 العىىان الالكترووي العىت امللتقىعىىان 

صعىباث جىظُ  الخعلُم 

ؤلالكترووي مً وحهت هظس 

 أطاجرة الّخعلُم العالي

ملخصاث أوزاق العمل والبدىر  الثاوي

والّخجازب للملخقى الّدولي الاول خىل: 

الخعلُم السقمي في الىظً 

ي العسبي...جددًاث الحاضس وزؤ 

/دٌظمبر 25/26اإلاظخقبل. القاهسة: 

2018  

2018 www.aiesa.org 

 

ً ئحسائُين وظىُين كما هى مىضح بالجدول  لألطخاذة الباخثت المساطير االجرائية الوطنية: -ب مظعاٍز

 اإلاىالي: 

)proceedingPublications nationales( 
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  (المساطير االجرائّيةالمنشورات الوطنية) 
ىضع م عىىان املقالت

 الكاجب

 العىىان الالكترووي العىت امللتقىعىىان 

الفسوق في الكفاءاث 

ظُت في ظل اإلاقازبت  الخدَز

جي  بالكفاءاث بين خٍس

جي الجامعت  اإلادزطت وخٍس

 مً الاطاجرة.

أشغال اإلالخقى الىظني السابع خىل  الاول 

الخدَزع وفق اإلاقازبت بالكفاءاث بين 

ً واإلامازطت في اإلادازض الع لُا الخكٍى

-لألطاجرة مً جىظُم مخبر حعلُم

ً حعلُمُت باإلادزطت العلُا -جكٍى

عت  لألطاجرة بىشَز

2017  

الالتزام الصحي وعالقخه 

باألمً الىفس ي لدي جالمُر 

ت اإلاصابين  اإلاسخلت الثاهٍى

 بداء الظكسي 

قضاًا  أشغال اإلالخقى الىظني خىل  الاول 

الصحت الىفظُت في اإلاجخمع اإلادزس ي 

ت في الجصائس في مخبر اإلاظالت  التربٍى

ظل الخددًاث الساهىت/حامعت 

 بظكسة.

8102  

 

Communication internationale avec acte 
موضاحة فاي الجادول ممتقياات دولياة  ةفاي اربعا الباحثاةشااركت : المداخالت الدولية مع الشهادة -2-4

 الموالي:
Titre de la 

communication 

 عىىان املذاخلت

Position 

de 

l’auteur 
مىضع 

 الكاجب

Intitulé de la 

manifestation et lieu 
 عىىان التظاهشة واملكان

Année 
 العىت

Adresse URL 
 العىىان الالكترووي  

ت  في  دوز التربُت الاطٍس

  .جىمُت الخفكير الاًجابي

علم الىفع وقضاًا اإلاجخمع  ال اوي

الساهىت مخبر القُاض والازشاد، 

 .2حامعت الجصائس

2015 https://diae.net/19457/ 

اضت  مدي مظاهمت الٍس

اإلادزطُت في غسض قُم 

اإلاىاظىت لدي الخالمُر 

مً وحهت هظس أطاجرة 

 التربُت البدهُت

اإلالخقى الدولي الثالث خىل:  ال اوي

اضت واإلاىاظىت. معهد علىم  الٍس

وجقىُاث اليشاظاث البدهُت 

اضُت  والٍس

 حامعت مدمد خُضس بظكسة

2015 http://istaps.univ-

biskra.dz/images/forums/ 

2015-12-09-M3.pdf 

م في  أطالُب الخقٍى

الجامعت بين الخدصُل 

العلمي والحاحت 

 الاحخماعُت

م كفاءاث الخعلم  الاول  مشكالث جقٍى

 ً لدي العلبت في ظل هظام الخكٍى

 .الجامعي ل.م.د

ان عاشىز الجلفتح  امعت ٍش

2018 -http://www.univ

djelfa.dz/fssh/images/2018/for

-univ-meth-2018/fi-04-um/11

110418.pdf 

ع  أزس الخدَز

عت  باطتراجُجُت خٍس

كدظاب اإلافاهُم في ا

 لعلىم الاحخماعُت والاوظاهُتا ال اوي

 حامعت ازحِع القُصسي جسكُا.

 

2018 http://eventsheets.com/node/3

28 
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مفاهُم التربُت 

  .الاطالمُت

بُت  الحقاًب الخدٍز

مُت خدًثت  كأداة جقٍى

في جىمُت كفاًاث 

اإلاعلمين في مجال 

م اإلاظخمس  الخقٍى

اإلالخقى الدولي الحادي عشس  الاول 

للمجخمع التربىي ، أهعالُا ، أًام 

  2019أكخىبس  30 -28

 

2019  

الُقضت العقلُت 

كمإشس  للكش  اإلابكس 

عً الاظفال اإلاخفىقين 

 واإلاىهىبين.

الاظفال اإلاخفىقىن  ال اوي

واإلاىهىبىن/الُاث الكش  

/مازض 04/05والخكفل. ًىمي: 

 . 02بجامعت وهسان  2020

2020  

وتفضايميا  محكماة  لممترشحة مداخمة دولية نشرت في مجماة عممياة: المداخالت الدولية المنشورة -2-5
  :في الجدول الموالي
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 الكاجب

Intitulé de la 

manifestation et lieu 
 عىىان التظاهشة واملكان

Année 
 العىت

Adresse URL 
 العىىان الالكترووي  

مدي معسفت ظلبت 

الجامعت بالصواًا 

ودوزها في  الدًيُت

 اإلاجخمع الجصائسي، 

مجلت الخغير الاحخماعي، مخبر الخغير  الاول 

ت العلىم الاوظاهُت  ُّ الاحخماعي، كل

والاحخماعُت حامعت بظكسة، العدد 

-351.  ص)2017الّسابع، هىفمبر 

رقُم الذولي:. (376
ّ
 الت

ISSN : 2507-7473  

2017 http://revues.univ-

biskra.dz/index.php/chs/iss

ue/view/188 

( 07قـــّدز مجمـــىع اإلاـــداخالث فـــي اإلالخقُـــاث الىظىُـــت طـــبع): مالالالع الشالالالهادة الوطنيالالالةالمالالالداخالت  -2-6

  كما هي مىّضحت في الجدول اإلاىالي:مداخالث 
Titre de la 

communication 

 عىىان املذاخلت

Position de 

l’auteur 
 مىضع الكاجب

Intitulé de la 

manifestation et lieu 
 عىىان التظاهشة واملكان

Année 
 العىت

Adresse URL 
 العىىان الالكترووي  

مت في خكم الاخالق  الجٍس

 مً وحهت هظس الاهىمي

دوزكاًم واإلاقازبت الظىطُىلىحُت  الثاوي

ت .  للتربُت مخبر اإلاظالت التربٍى

 ت بظكسةحامع

2016 -http://fshs.univ

biskra.dz/index.php/23

3 

الخعلم الراحي باإلاىدًالث 

همىذج مقترح -الخعلُمُت

لدزض حدول اإلاىاصفاث 

ء مً مقُاض القُاض وبىا

 .الاخخبازاث

س وجعبُق آ االول لُاث جعٍى

ع وفق حىدة اطتراجُجُاث الخدَز

ً الجامعي ومخعلباث  الخكٍى

الشغل في جخصصاث العلىم 

 حامعت الجلفت الاحخماعُت

8101 /////// 

ت  الاول معاًير حىدة اإلاجالع  http://lab.univ- 8101حىدة الهُئاث العلمُت والاداٍز

batna.dz/Q.educ3/index.ph

http://revues.univ-biskra.dz/index.php/chs/issue/view/188
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/chs/issue/view/188
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/chs/issue/view/188
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/233
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/233
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/233
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/233
http://lab.univ-batna.dz/Q.educ3/index.php/cofer-forum
http://lab.univ-batna.dz/Q.educ3/index.php/cofer-forum


واللجان العلمُت 

ومظخىي جىظُفها مً 

وحهت هظس الاعضاء 

 اهفظهم، 

ت س  .في الجامعت الجصائٍس مخبر جعٍى

ة في مإطظاث الخعلُم هظم الجىد

اهىي 
ّ
 1حامعت باجىتالعالي والث

 

forum-p/cofer 

مدي جدقُق مىاهج 

الجُل الثاوي لكفاءاث 

الخعلم لدي الخالمُر مً 

رة وحهت هظس اطاج

 الخعلُم اإلاخىطغ

مظاز اصالح الخعلُم في اإلاىظىمت  الاول 

ت وطإال الجىدة  ت الجصائٍس التربٍى

كلُت العلىم الاوظاهُت 

  1والاحخماعُت، حامعت باجىت

 

8102 http://lab.univ-

batna.dz/Q.educ3/images/f

orume/annee2018-

2019/2018matwia.pdf 

مدي جدقُق مىاهج 

اث الجُل الثاوي للكفاء

الخىاصلُت لدي الخالمُر 

مً وحهت هظس أطاجرة 

 الخعلُم اإلاخىطغ

الاهداف -ئصالخاث الجُل الثاوي الاول 

ت امخبر  واإلاضامين. إلاظالت التربٍى

في الجصائس في ظل الخددًاث 

 الساهىت/حامعت بظكسة

8102 http://univ-

biskra.dz/index.php/45-

news/anonces/1733- 

اث 
ّ
ـمظخىي ضبغ الر

ىت مً العلبت  لدي ُّ ع

 مخعاظي اإلاخّدزاث

الادمان على اإلاخّدزاث في اإلاجخمع  الاول 

الجصائسي، الىاقع، الدشخُص 

والخكفل كلُت العلىم الاوظاهُت 

والاحخماعُت، مخبر بىك 

الاخخبازاث الىفظُت واإلادزطُت 

 .1واإلاهىُت، حامعت باجىت

8102 //////// 

الظمىت لدي اليظاء 

 الىحه الاخس العخالل

الصحت الىفظُت في ظل 

اضت الصحُت  الٍس

اضت واإلاجخمع الاول   الٍس

ت في الجصائس في امخبر  إلاظالت التربٍى

ظل الخددًاث الساهىت/حامعت 

 بظكسة

8102 http://univ-
biskra.dz/index.php/relex

-et-
cooperation/manifestatio

ns-scientifiques/1808- 

 والجدول اإلاىالي ًىّضح ذلك: (.08ثماهُت)اإلاشازكاث بل  عددها مجمىع : مع الشهادة االيام الدراسية 

Titre de la 

communication 

 عىىان املذاخلت

Position 

de 

l’auteur 
مىضع 

 الكاجب

Intitulé de la 

manifestation et lieu 
 عىىان التظاهشة واملكان

Année 
 العىت

Adresse URL 
 العىىان الالكترووي  

َع اطتراجُجُاث الخدز 

وفق اهماط الخعلم 

HBDI اهمىذحا 

الخدَزع باطتراجُجُاث  الاول 

جعبُقاث –الخعلم اليشغ 

 -وهماذج عملُت

ت في  / مخبر اإلاظالت التربٍى

الجصائس في ظل الخددًاث 

الساهىت/ حامعت بظكسة 

 2018ماي08ًىم.

2018 -ivhttp://un

biskra.dz/images/crsi2018/doc2018 

/jour24avril.pdf 

قساءة جدلُلُت 

للخفضُالث اإلاهىُت في 
اإلاقاوالجُت: مً الفكسة الى  االول

 اإلاشسوع

8102 //////// 

http://lab.univ-batna.dz/Q.educ3/index.php/cofer-forum
http://lab.univ-batna.dz/Q.educ3/index.php/cofer-forum
http://univ-biskra.dz/images/crsi2018/doc2018
http://univ-biskra.dz/images/crsi2018/doc2018


ت حىن  ضىء هظٍس

 هىالهد

شعبت علم الىفع/قظم 

العلىم الاحخماعُت/كلُت 

العلىم الاوظاهُت 

 والاحخماعُت/حامعت بظكسة

 2018حاهفي31ًىم

بُت  الاخخُاحاث الخدٍز

لدي اإلاعلمين في مجال 

الخدَزع باطخخدام 

اطتراجُجُت خل 

اإلاشكالث مً وحهت 

 هظسهم

اإلاىاهج الدزاطُت بين  الاول 

س  م والخعٍى / مخبر الخقٍى

ت في الجصائس في  اإلاظالت التربٍى

ظل الخددًاث الساهىت/ 

حامعت 

 2016مازض15ًىمبظكسة

8101 ///// 

ع دوز الخدَز

عت  باطتراجُجُت خٍس

اإلافاهُم في خدور 

 الخعلم ذو اإلاعنى

اطتراجُجُاث الخعلُم  في  الاول 

ت  الىاقع –اإلادزطت الجصائٍس

 -واإلاامىل 

اإلادزطت العلُا لألطاجرة 

عت  بىشَز

 2017دٌظمبر06ًىم

8107 ////// 

عت اإلافاهُم  خٍس

كاطتراجُجُت حعلم 

وشغ لخىمُت الخفكير 

 الىاقد لدي الخالمُر

الخفكير الىاقد والخفكير  ل الاو 

 اإلاىحه

اإلادزطت العلُا لالطاجرة 

عت الجصائس  بىشَز

 16/04/2018ًىم

8102 ////// 

بعض اطتراجُجُاث 

الخدَزع اإلاقترخت 

 لروي صعىباث الخعلم

الحاحاث الخعلُمُت لروي  الاول 

صعىباث الخعلم في اإلاىظىمت 

ت  ت الجصائٍس –التربٍى

 -حشخُص وعالج

ظم شعبت علم الىفع/ق

العلىم الاحخماعُت/كلُت 

العلىم الاوظاهُت 

 والاحخماعُت/حامعت بظكسة

ل 14ًىم   2016افٍس

8101 ////// 

خخمُت البرامج 

الازشادًت في اإلاىظىمت 

ت  ت التربٍى التربٍى

ت  الجصائٍس

دوز البرامج الازشادًت في  الثاوي

حشخُص وعالج اإلاشكالث 

/ مخبر اإلاظالت اإلادزطُت

ت في الجصائس  في ظل  التربٍى

الخددًاث الساهىت/ حامعت 

 بظكسة.

 2016مازض03

8101 https://www.google.com/search? 
client=firefox-b-ab&q= 

http://fshs.univ- 8102الاجصال والخىاصل  الاول مظخىي الكفاءاث 

https://www.google.com/search
https://www.google.com/search
http://fshs.univ-biskra.dz/images/2017-2018semestre2/jouretude


الخىاصلُت لدي أظساف 

العقد الاحخماعي 

 البُداغىجي

البُداغىجي داخل 

ت / شعبت اإلاإطظاث التربٍى

علىم التربُت/قظم العلىم 

الاحخماعُت/كلُت العلىم 

الاوظاهُت 

 والاحخماعُت/حامعت بظكسة

ل25ًىم  2018افٍس

-biskra.dz/images/2017
jouretude2018semestre2/ 

/jour11avril.pdf 

تذليل صعوبات تطبيق 
الخصائص السيكومترية 

في البحوث النفسية 
 والتربوية

مرافقة طمبة عمم النفس لتذليل  الاول 
صعوبات تطبيق االختبارات 

مخبر المسألة  - النفسية
التربوية في ظل التحديات 

جامعة بسكرة -الراىنة  

 –مركز المساعدة النفسية  -
 جامعة بسكر

8181  

 

بعض اإلاشازكاث في الىدواث العلمُت، خُث هظمذ وشازكذ في  للباخثت: الندوات العممية مع الشهادة

كما كاهذ لها مشازكخين في  spssالىدوة العلمُت خىل جدلُل البُاهاث في اإلاركساث والبدىر باطخخدام بسهامج

 ماعُت حامعت بظكسة. والجدول اإلاىالي ًىّضح ذلك:هدوجين مىظمخين مً ظسف قظم العلىم الاحخ

Titre de la 

communication 

 عىىان املذاخلت

Position de 

l’auteur 
مىضع 

 الكاجب

Intitulé de la 

manifestation et lieu 
 عىىان الىذوة واملكان

Année 
 العىت

Adresse URL 
 العىىان الالكترووي  

ت  ُّ باث اإلاعسف
ّ
اإلاخعل

ت لألطالُب الا  ُّ خصائ

الاطخداللُت الطخخدام 

 spssبسهامج 

جدلُل البُاهاث والبدىر  الاول 

واإلاركساث باطخخدام بسهامج 

ت  ُّ  spssاإلاعالجت الاخصائ

2016 https://web.facebook.com/per

malink.php?story_fbid 

 فسضُاث البدث

 واخخُاز العُىت اإلاىاطبت

مىهجُت كخابت مركساث  الاول 

 الّخخّسج

2016 -http://fshs.univ

biskra.dz/index.php/348 

مىهجُت كخابت مركساث  الاول  العُىت واإلاعاًىت

 الّخخّسج

2017 ////////// 

تأثير برمجة العقل 
الباطن في خفض الوزن 

لدى من يعانون من 
 السمنة

ندوة عممية دولية افتراضية حول  الثاوي
مرض السمنة وتأثيراتو الصحية 

 المجتمعوالنفسية في 
مخبر مخبر المسألة التربوية  -

 -في ظل التحديات الراىنة
 جامعة بسكرة

الجمعية الوالئية لترقية  -

2020  

http://fshs.univ-biskra.dz/images/2017-2018semestre2/jouretude
http://fshs.univ-biskra.dz/images/2017-2018semestre2/jouretude
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/348
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/348


 بسكرة -الرعاية والثقافة الصحية

     

 

3- Autres activités de recherche après passage au grade de 

maître de conférence "A" 

 وشاطاث علمُت أخشي بعذ الترقُت إلى سجبت أظتار محاضش ) أ (: – 3

ع بحـــث -3-1 ـــحت مظـــإولت مشـــسوع بدـــث فـــي ئظـــاز : جـــشأط مشـــاَس
ّ

ئلـــى غاًـــت  2016مىـــز عـــام  CNPRUاإلاترش

وجفصـُل اإلاشـسوعين  2018حـىان مـً جـاٍز   ابخـداء صـاديبحث رو املـذي الاقتمشسوع  تًىمىا هرا. وكرا مظإول

 : مدزج في الجدول اإلاىالي

Responsable ou membre d'un projet de la recherche 

 معؤول أو عضى مششوع بحث

Type de projet 

(CNEPRU, 

PNR,..) 

 طبُعت املششوع

Qualité 

(responsable 

ou membre 

 الصفت

Titre du projet 

 شوععىىان املش

Année 

 العىت

CNPRU ب اإلاعلمين على ظسق  معؤول بُت في مجال جدٍز جصمُم خقُبت جدٍز

 واطتراجُجُاث الخدَزع الحدًثت

 سمض املششوع 

  I05L06UN070120150004 

  

2016 

. البحث رو التأثير الاحتماعي/ الاقتصاديمشسوع في اظاز  معؤول الاطاس الاقتصادي

بُت لخىمُت كفاءاث أطاجرة  بعىىان: جصمُم خقُبت جدٍز

م اإلاظخمس اإلاعخمد  الخعلُم الابخدائي واإلاخىّطغ في مجال الّخقٍى

 .2018في طىت 

 

2018 

Animation scientifique 
 التنشيط العممي -3-2

Colloque, séminaire, journée d’étude 

 ملتقُاث، أًام دساظُت، مؤجمشاث 

Qualité 

(membre, 

président 

autre) 

 الصفت

Lieu et date 

خ  املكان والتاٍس
 

 السنة

ت في اللجان العلمُت للملتقُاث الىطىُت  العضٍى



خىل دوزكاًم واإلاقازبت الظىطُىلىحُت  امللتقى الىطني

 للتربُت

عضىة في 

 اللجىت العلمُت

ت في  مخبر اإلاظألت التربىٍّ

الجصائس/ كلُت العلىم الاوظاهُت 

والاحخماعُت حامعت بظكسة 

 .2017ل افٍش 27بخاٍز  

2117 

ألاهداف  -خىل مىاهج الجُل الثاوي امللتقى الىطني

 واإلاضامين.

عضىة في 

 اللجىت العلمُت

ت في  مخبر اإلاظألت التربىٍّ

الجصائس/ كلُت العلىم الاوظاهُت 

والاحخماعُت حامعت بظكسة 

 .2018هىفمبر 28بخاٍز 

2118 

الصحت الىفظُت في اإلاجخمع  :خىل امللتقى الىطني 

   اإلادزس ي.

عضىة في 

 اللجىت العلمُت

ت في  مخبر اإلاظألت التربىٍّ

الجصائس/ كلُت العلىم الاوظاهُت 

والاحخماعُت حامعت بظكسة ًىم: 

 2018ماسط  14

 

2118 
 

اضت في اإلاجخمع: امللتقى الىطني عضىة في  الٍس

 اللجىت العلمُت

ت في  مخبر اإلاظألت التربىٍّ

الجصائس/ كلُت العلىم الاوظاهُت 

عُت حامعت بظكسة ًىم: والاحخما

 2018ماسط  14

2118 

ت لسئاظت  ُّ تاللجان العلم ُّ  ألًام الّذساظ
اطتراجُجُاث الخدَزع الحدًثت  :خىل الُىم الّذساس ي 

 بين الىظسي والخعبُق 

سئِعت اللجىت 

 العلمُت

ت في  مخبر اإلاظألت التربىٍّ

الجصائس/ كلُت العلىم الاوظاهُت 

والاحخماعُت حامعت بظكسة 

ل  30ًىم:  2017أفٍش

2117 

خىل: الاجصال والخىاصل البُداغىجي الُىم الّذساس ي 

ت.  داخل اإلاإطظاث التربٍى

 

سئِعت اللجىت 

 العلمُت

شعبت علىم التربُت / قظم 

العلىم الاحخماعُت/ كلُت العلىم 

الاحخماعُت/ حامعت مدّمد 

ل  25خُضس بظكسة.  2018افٍش

 

2118 

م اإلاىاهج الدز الُىم الذساس ي حىل:  اطُت بين الخقٍى

س.   والخعٍى

سئِعت اللجىت 

 العلمُت

ت في  مخبر اإلاظألت التربىٍّ

الجصائس/ كلُت العلىم 

الاحخماعُت/ حامعت مدّمد 

 خُضس بظكسة.

 2016ماسط 15ًىم 

 

2116 

ت ُّ  سئاظت أًام دساظ
م الُىم دساس ي حىل:  اإلاىاهج الدزاطُت بين الخقٍى

س.   والخعٍى

 

سئِعت الُىم 

 الذساس ي

ت في مخب ر اإلاظألت التربىٍّ

الجصائس/ كلُت العلىم 

الاحخماعُت/ حامعت مدّمد 

 خُضس بظكسة.

2116 



 2016ماسط 15ًىم 

 

الخدَزع باطتراجُجُاث الخعلم الُىم دساس ي حىل: 

 -جعبُقاث وهماذج عملُت-اليشغ

سئِعت الُىم 

 الذساس ي

ت في  مخبر اإلاظألت التربىٍّ

الجصائس/ كلُت العلىم 

امعت مدّمد الاحخماعُت/ ح

 خُضس بظكسة.

 2018ماي  08ًىم 

2118 

ت في اللجىت العلمُت لألًام الّذساظُت  العضٍى
م الُىم دساس ي حىل:  اإلاىاهج الدزاطُت بين الخقٍى

س.  والخعٍى

 

عضىة في 

 اللجىت العلمُت

ت في  مخبر اإلاظألت التربىٍّ

الجصائس/ كلُت العلىم الاوظاهُت 

 والاحخماعُت حامعت بظكسة

 2016ماسط 15ًىم 

 

2116 

الخدَزع باطتراجُجُاث الخعلم الُىم دساس ي حىل: 

   -جعبُقاث وهماذج عملُت-اليشغ

عضىة في 

 اللجىت العلمُت

ت في  مخبر اإلاظألت التربىٍّ

الجصائس/ كلُت العلىم الاوظاهُت 

 والاحخماعُت حامعت بظكسة

 2018ماي  08ًىم 

2118 

ىفظُت في اإلاخدزاث والصحت ال :خىل الُىم الّذساس ي 

 الىطغ اإلادزس ي

عضىة في 

 اللجىت العلمُت

ت في  مخبر اإلاظألت التربىٍّ

الجصائس/ كلُت العلىم الاوظاهُت 

والاحخماعُت حامعت بظكسة ًىم: 

ل 26  2017/افٍش

2117 

دوز البرامج الازشادًت في  :خىل الُىم الّذساس ي 

 حشخُص وعالج اإلاشكالث اإلادزطُت.  

 

عضىة في 

 اللجىت العلمُت

ت في مخ بر اإلاظألت التربىٍّ

الجصائس/ كلُت العلىم الاوظاهُت 

 والاحخماعُت حامعت بظكسة

 2016ماسط  03ًىم: 

2116 

مشكالث الخكُ  في الىطغ  :خىل الُىم الّذساس ي 

  اإلادزس ي.

عضىة في 

 اللجىت العلمُت

ت في  مخبر اإلاظألت التربىٍّ

الجصائس/ كلُت العلىم الاوظاهُت 

كسةوالاحخماعُت حامعت بظ  

   2018فُفشي 13ًىم: 

2118 

الخكفل باإلاشكالث الىفظُت  :خىل الُىم الّذساس ي 

 والظلىكُت للخلمُر اإلاخمدزض

 

 

عضىة في 

 اللجىت العلمُت

ت في الجصائس  مخبر اإلاظألت التربىٍّ

/كلُت العلىم الاوظاهُت 

 والاحخماعُت حامعت بظكسة

2017دٌعمبر 13ًىم:    

2117 

قاوالجُت: مً الفكسة ئلى ئوشاء خىل اإلاالُىم الّذساس ي 

   اإلاشسوع،

عضىة في 

 اللجىت العلمُت

شعبت علىم التربُت / قظم 

العلىم الاحخماعُت/ كلُت العلىم 

الاحخماعُت/ حامعت مدّمد 

 خُضس بظكسة.

2018حاهفي  31ًىم:  

2118 



Expertise, membre de comité de lecture 
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 العىت

 خبير محكم في املجالث العلمُت
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2013 

 جقُُم معبىعاث حامعُت

حامعُت مداضساث  جقُُم معبىعت

 في اقخصادًاث التربُت والخعلُم

كلُت العلىم الاوظاهُت الاحخماعُت/قظم العلىم 

 الاحخماعُت/حامعت مدمد خُضس بظكسة

2018 

جقُُم معبىعت حامعُت 

مداضساث في أطالُب الازشاد 

 الىفس ي والتربىي 

كلُت العلىم الاوظاهُت الاحخماعُت/قظم العلىم 

 الاحخماعُت/حامعت مدمد خُضس بظكسة

2018 

جقُُم معبىعت حامعُت 

مداضساث في الاضعساباث 

 الظلىكُت والاهفعالُت

كلُت العلىم الاوظاهُت الاحخماعُت/قظم العلىم 

 ضس بظكسةالاحخماعُت/حامعت مدمد خُ

2017 

جقُُم معبىعت حامعُت 

 مداضساث في علم هفع الىمى  

 كلُت العلىم الاوظاهُت والاحخماعُت

 حامعت العسبي جبس ي

2017 

جقُُم معبىعت حامعُت في 

 spssالاخصاء الاحخماعي وبسمجُت 

كلُت العلىم الاوظاهُت الاحخماعُت/قظم العلىم 

 الاحخماعُت/حامعت مدمد خُضس بظكسة

2016 

 خبرة في لجىت الخأهُل الجامعي

 الجامعي خأهُلالخبيرة في لجىت 

لدكخىزة طلُمت بلخيري الى زجبت ل

 "أ" أطخاذ مداضس

 2015 قظم علم الىفع وعلىم التربُت حامعت الحاج لخضس باجىت

 2017 علىم التربُت حامعت الحاج لخضس باجىتقظم علم الىفع و  الجامعي خأهُلالخبيرة في لجىت 



لدكخىز بسوال مخخاز الى زجبت ل

 أطخاذ مداضس "أ "

الجامعي خأهُل الخبيرة في لجىت 

ان ملُكت الى زجبت ل لدكخىزة بً ٍش

 أطخاذ مداضس "أ "

كلُت العلىم الاوظاهُت والاحخماعُت قظم العلىم الاحخماعُت حامعت مدمد 

 خُضس بظكسة

2016 

 الجامعي خأهُلالخبيرة في لجىت 

الى زجبت  لدكخىزة فعُمت دبساطى ل

 أطخاذ مداضس "أ "

كلُت العلىم الاوظاهُت والاحخماعُت قظم العلىم الاحخماعُت حامعت مدمد 

 خُضس بظكسة

2016 

الجامعي  خأهُل الخبيرة في لجىت 

لدكخىزة الهام قش ي الى زجبت ل

 أطخاذ مداضس "أ "

كلُت العلىم الاوظاهُت والاحخماعُت قظم العلىم الاحخماعُت حامعت مدمد 

 ضس بظكسةخُ

2016 

الجامعي خأهُل الخبيرة في لجىت 

لدكخىزة هجاة ًدُاوي الى زجبت ل

 أطخاذ مداضس "أ "

كلُت العلىم الاوظاهُت والاحخماعُت قظم العلىم الاحخماعُت حامعت مدمد 

 خُضس بظكسة

2015 

الجامعي خأهُل الخبيرة في لجىت 

الى زجبت أطخاذ  شىت شكُتلدكخىزة ل

 مداضس "أ "

 2019 1باجىتلعلىم الاوظاهُت والاحخماعُت قظم العلىم الاحخماعُت حامعت كلُت ا

س الخبر ة ألظسوخاث الدكخىزاهاجق  ٍز

س خبرة عً زطالت دكخىزاه  جقٍس

 بسوال مخخازللعالب 

 2015 قظم علم الىفع وعلىم التربُت والازظفىهُا  حامعت الحاج لخضس باجىت

س خبرة عً زطالت دكخىزاه  جقٍس

 زاضُت شماض للعالبت

 2016 قظم علم الىفع وعلىم التربُت والازظفىهُا  حامعت الحاج لخضس باجىت

س خبرة عً زطالت دكخىزاه  جقٍس

 بً شدة ملُكتللعالبت 

 2017 قظم علم الىفع وعلىم التربُت والازظفىهُا  حامعت الحاج لخضس باجىت

س خبرة عً زطالت دكخىزاه  جقٍس

 صالح عخىجتللعالب 

 2017 لىفع وعلىم التربُت والازظفىهُا  حامعت الحاج لخضس باجىتقظم علم ا

س خبرة عً زطالت دكخىزاه  جقٍس

ً العابدًًللعالب   بشيري ٍش

كلُت العلىم الاوظاهُت والاحخماعُت قظم العلىم الاحخماعُت حامعت مدمد 

 خُضس بظكسة

2015 

س خبرة عً زطالت دكخىزاه  جقٍس

صللعالب   ظىال عبد العٍص

لعلىم الاوظاهُت والاحخماعُت قظم العلىم الاحخماعُت حامعت مدمد كلُت ا

 خُضس بظكسة

2015 

س خبرة عً زطالت دكخىزاه  جقٍس

 ت خمامت ظاهسي للعالب

كلُت العلىم الاوظاهُت والاحخماعُت قظم العلىم الاحخماعُت حامعت مدمد 

 خُضس بظكسة

2018 



4- Responsabilités administratives et scientifiques après passage au 

grade de maître de conférences "A": 

 المسؤوليات اإلدارية و العممية بعد الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر)أ(: -4
 الهُئت املذة مً إلى املعؤولُاث

ق مظإول  (علىم التربُتالخكىًٍ) شعبتت فٍس

الخعُين في اإلاىصب العالي 

ق مظإولك  شعبتت فٍس

(ً  (التربُت علىمالخكٍى

 الى ًىمىا هرا 2018طبخمبر  4مً 

 

 

كلُت العلىم شعبت علىم التربُت قظم العلىم الاحخماعُت/ 

  الاوظاهُت والاحخماعُت/حامعت مدمد خُضس بظكسة

ت في املجلغ التأدًبي للقعم  العضٍى

عضىة في اإلاجلع الخأدًبي 

 للقظم 

اعُت بكلُت العلىم الاوظاهُت قظم العلىم الاحخم ًىمىا هرا2ئلى غاًت  2014مً طىت 

 والاحخماعُت حامعت بظكسة

 العضىٍت بمخبر اإلاظألت التربىٍت 

ت في ة عضى  بمخبر اإلاظألت التربٍى

 الجصائس في ظل الخددًاث الساهىت

ئلى غاًت ًىمىا هرا  2008مً طىت 

2018 

كلُت العلىم الاوظاهُت والاحخماعُت/حامعت مدمد / 

 خُضس بظكسة

 دث باإلاخبر لعهدجين مخخالُخينزئاطت فسقت ب

م التربىي  زئِظت فسقت الخقٍى

واإلاىاهج الدزاطُت الخابعت إلاخبر 

ت  اإلاظالت التربٍى

كلُت العلىم الاوظاهُت والاحخماعُت/حامعت مدمد خُضس  2016الى غاًت  2014مً طىت 

 بظكسة

بُت  زئِظت فسقت الحقائب الخدٍز

م التربىي  في مجال الخقٍى

اجُجُت الخعلم والخدَزع باطتر 

الخابعت إلاخبر اإلاظالت  اليشغ

ت  التربٍى

كلُت العلىم الاوظاهُت والاحخماعُت/حامعت مدمد خُضس  2018ئلى غاًت ًىمىا هرا 2017مً 

 بظكسة

ت في  مدًسة مخبر اإلاظالت التربٍى

 الجصائس في ظل الخددًاث الساهىت

ابخداء مً الظىت الدزاطُت اإلاقبلت 

2019/2020 

الاوظاهُت والاحخماعُت/حامعت مدمد خُضس كلُت العلىم 

 بظكسة

ق التكىًٍ في اللىس ال الث دكتىساه ت في فٍش  عضٍى

ً في  العىز  عضى في فٍسق الخكٍى

جخصص علم الثالث دكخىزاه 

 الىفع اإلادزس ي

كلُت العلىم الاوظاهُت قظم العلىم الاحخماعُت/ 2017الى غاًت  2015ىت طمً 

 س بظكسةوالاحخماعُت/حامعت مدمد خُض

ق ً في  العىز  عضى في فٍس الخكٍى

علىم الثالث دكخىزاه لشعبت 

علم الىفع التربُت جخصص 

كلُت العلىم الاوظاهُت قظم العلىم الاحخماعُت/ 2018/2019ابخداء مً الظىت الحالُت 

 والاحخماعُت/حامعت مدمد خُضس بظكسة



 التربىي 

ت في لجىت صُاغت الاظئلت والتصحُح واملذاول   ثالعضٍى

في لجىت صُاغت  ة عضى 

 ألاطئلت والخصحُذ واإلاداوالث

 جخصص علم الىفع اإلادزس ي

كلُت العلىم الاوظاهُت قظم العلىم الاحخماعُت/ 2017الى غاًت  2015ىت طمً 

 والاحخماعُت/حامعت مدمد خُضس بظكسة

في لجىت صُاغت  ة عضى 

 ألاطئلت والخصحُذ واإلاداوالث

 علم الىفع التربىي جخصص 

كلُت العلىم الاوظاهُت قظم العلىم الاحخماعُت/ 2018/2019ء مً الظىت الحالُت ابخدا

 والاحخماعُت/حامعت مدمد خُضس بظكسة

     


