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 السيرة الذاتية لألستاذ 

 سمير االسم:

 بن لكحل المقــب:

 بالمدية 1973  /05 /05تاريخ ومكان الميالد: 

 أطفال .  : متزوج وأب لثالث الحالة العائمية

 بالمدية وسط 33 :مسكن رقم الباب 50العنوان الشخصي:القطب الحضري الجديد، 

  30 48 79 025:المنزليرقم الياتف 20 06 31 56 05الياتف المحمول: 

 drsamir26@gmail.com:يالبريد اإللكترون

 التعميم العالي.أستاذ  الرتبة العممية:

 وعضو بالمجمس العممي لمكمية. ''عموم التربية ''مسؤول فريق اإلختصاص ليسانس: الوظيفة

 : جامعة  يحي فارس بالمدية.المؤسسة

 :أوال :الشيادات والمؤىالت العممية

 ( . 1993ـ شيادة البكالوريا  ـ شعبة اآلداب ـ ) دورة جوان 

 ( 1997ـ شيادة الميسانس في عمم النفس تخصص:عموم التربية ــ معيد عمم النفس ـ جامعة الجزائر ) 

 ( بتقدير:مشرف جدا. 2003ـ شيادة الماجستير في عموم التربية ـ قسم عمم النفس ـ جامعة الجزائر ) 

mailto:drsamir26@gmail.com
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 ( بتقدير:مشرف جدا. 2011)  2ـ شيادة دكتوراه  في عموم التربية ـ قسم عمم النفس ـ جامعة الجزائر

 (. 2013)  2ـ شيادة التأىيل الجامعي في عموم التربية ـ قسم عمم النفس ـ جامعة الجزائر

 : خارج قطاع التعميم العالي ثانيا :الخبرة المينية

 (1998ــ  1997مؤقت بمتقنة المنظر الجميل ) القبة ــ الجزائر( ) ــ أستاذ 

 (1999ــ  1998ــ أستاذ مؤقت بثانوية األخوين حامية ) القبة ــ الجزائر( ) 

 (2000ــ  1999ــــ مستشار لتوجيو المدرسي في إطار التعاقد بثانوية الطيب بوقاسمي بالمدية ) 

 (2005 ـ   1999نياية )   ـــــ دائم ـــ والتعميم المينيينــ أستاذ متخصص في التكوين 

 ثالثا :الخبرة المينية داخل قطاع التعميم العالي :

 (  2004 ــ 2001أستاذ مؤقت بالمركز الجامعي يحي فارس ) 

 (. 2011ــ جوان   2005ـ أستاذ مساعد قسم ''ب'' و''أ'' ـ جامعة الدكتور يحي فارس ـ )  

 (. 3013ــ  2011 ـ أستاذ محاضر قسم ''ب'' )  جويمية

 ــ إلى يومنا ىذا (. 2013 ـ أستاذ محاضر قسم ''أ'' )  جويمية

 :المسؤوليات اإلدارية1ـــــ3

 (  2011ــــ   2009ـــــ رئيس قسم العموم اإلنسانية واإلجتماعية.)  
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 نائب العميد لما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بكمية اآلداب والمغات والعموم ـــــ 

 .(  2014ــــ   2012)   االجتماعية واإلنسانية.

 :الميام والمسؤوليات العممية2ـــــ3

 (  2017ــــ   2014)   ــــ رئيس المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية.

وىذا باقتراح من السيد  ،ــــ  إلى يومنا ىذا 2014فريق اإلختصاص ـــــ ليسانس عموم التربية )   ــــ مسؤول

 .عميد الكمية(

 التكوين المتواصل: 3ـــــ3

ـ أستاذ بجامعة التكوين المتواصل ـ أساتذة التعميم المتوسط ـ التكوين  أثناء الخدمة ـ مركز المدية ـ  فترة   

 (. 2015ــ  2007التكوين ) 

 (. 2012ــ  2009ـ أستاذ مؤطر ألساتذة التعميم الثانوي أثناء الخدمة ) تكوين نفسي ـ بيداغوجي  ) 

 :رابعا:  التظاىرات العممية

 : األيام الدراسية : 1ـ4

'' بتاريخ   امعة والمحيط االجتماعيـــــال بين الجــــأزمة االتصيوم دراسي : مداخمة بعنوان ''  ـ01

 ـ معيد اآلداب والمغات  ـ  المركز الجامعي بالمدية.  2008/  03/05

'' جامعة  ''الدافعية ونظرية التعممـ يوم دراسي  حول ''أىمية التعمم في حياة الطالب'': مداخمة بعنوان 02

 معيد اآلداب والمغات  ـ  المركز الجامعي بالمدية. 09/11/2009المدية بتاريخ 
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بكمية ـ رحمو اهلل ـ ''  ''الفكر االجتماعي عند عبد الرحمان بن خمدونن يوم دراسي: مداخمة بعنوا ـ03

 اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية ـ جامعة  الدكتور يحي فارس بالمدية .

''نظام ل.م.د منظومة اإلصالح الجامعي الييكمي والبيداغوجي''المرجعيات ـ يوم دراسي حول : 04

. 05/2010/ 09'' بتاريخ   التقييم واالرتقاء في نظام ل.م.د'' مداخمة بعنوان '' قالنظرية وواقع التطبي

 بكمية اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية ـ جامعة  الدكتور يحي فارس بالمدية .

مدى فعالية يوم دراسي حول "دور عمم النفس في المؤسسات االجتماعية "مداخمة بعنوان "  ـ05

. بكمية 2011/  03/  14وذلك بتاريخ  االختبارات النفسية في الرفع من كفاءة المؤسسات التكوينية''

 اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية ـ جامعة  الدكتور يحي فارس بالمدية .

أىمية ان " يوم دراسي حول "إعداد المذكرة العممية: منيجية واحدة، مسارات مختمفة "مداخمة بعنو  ــ06

. بكمية اآلداب والمغات والعموم 2013/  02/  11وذلك بتاريخ  المنيج العممي في البحوث النفسية''

 . اإلجتماعية واإلنسانية ـ جامعة  الدكتور يحي فارس بالمدية

يوم دراسي حول "دور اإلرشاد النفسي في تحقيق التوافق النفسي، مسارات مختمفة "مداخمة بعنوان "  ــ07

/  02/  26وذلك بتاريخ  ور اإلرشاد النفسي في تحقيق التوافق التربوي عند تالميذ المرحمة الثانوية''د

 . بكمية اآلداب والمغات والعموم اإلجتماعية واإلنسانية ـ جامعة  الدكتور يحي فارس بالمدية .2013

المدرسة يوم دراسي حول "واقع المدرسة الجزائرية في ظل العولمة'' تحديات وآفاق "مداخمة بعنوان "  ــ08

. بكمية اآلداب والمغات 2013/  04/  28وذلك بتاريخ  الجزائرية بين فكي المنظور التقميدي والحديث''

 والعموم االجتماعية واإلنسانية ـ جامعة  الدكتور يحي فارس بالمدية .
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بعض األخطاء الشائعة يوم دراسي حول "منيجية البحث في العموم االجتماعية'' "مداخمة بعنوان "  ــ09

. ـبكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ـ 2015/  12/  08وذلك بتاريخ   في إعداد مذكرات التخرج''

 جامعة  الدكتور يحي فارس بالمدية .

 : الممتقيات الوطنية  2ـ4

مداخمة  " واقع مناىج البحث العممي في العموم االجتماعية"الوطني الثاني حولـ الممتقى 01

. ـ قسم عمم النفس ـ كمية اآلداب والعموم 2011/ديسمبر08/ 07بتاريخ  مشكمة أدوات البحثبعنوان:

 االجتماعية ـ جامعة البميدة ـ

خصوصية مداخمة بعنوان : ـ الممتقى الوطني السادس حول واقع الصحة النفسية في الوسط المدرسي 02

، ـ مخبر تطبيقات عموم النفس وعموم  2012/ فيفري  29/  28بتاريخ   التمدرس في مرحمة المراىقة

التربية من أجل التنمية في الجزائرـ قسم عمم النفس وعموم التربية  ـ كمية العموم االجتماعية ـ جامعة وىران 

ين الجامعي في الجزائر من خالل مخرجاتو في سوق العمل ـ رؤية الممتقى الوطني حول واقع التكو ــــــ ـ 03ـ

اريخ  ـــــبت امعية الجزائرية "ـــــومة الجـــــي المنظــــي فــــداغوجــــن البيــــالتكويمية ـ مداخمة بعنوان " ــــتقوي

ـ قسم عمم النفس وعموم التربية بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية ـ  2012/ ماي  16/   15

 جامعة محمد بوضياف " المسيمة "

ـ الممتقى الوطني األول حول واقع وطرق اإلرشاد في تسيير الصراعات النفسية ـ االجتماعية بالجزائر 04

/  ديسمبر  04/  03بتاريخ   المراىقة"الصراعات النفسية ـ اإلجتماعية في مرحمة مداخمة بعنوان " 

 ـ 2مخبر القياس واإلرشاد النفسي ــ جامعة الجزائر 2012
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ـ ممتقى وطني حول'' نظام ل م د عقد من التطبيق'' معاينة الراىن واستشراف المستقبل'' ،مداخمة 05

قسمالعموم    2013/  04/ 17 18بتاريخ  معايير الجودة وآليات النجاعة في نظام ل م د''بعنوان :

 واإلجتماعية واإلنسانية ،جامعة المدية .

الموقف ،مداخمة بعنوان : مناىج التعميم بالكفاءات البيداغوجيةـ الممتقى الوطني الثاني حول 06

 06 07بتاريخ  التعميمي والتقويم في النسق البيداغوجي في المقاربة بالكفاءات لدى تالميذ الثانوية ،

 واإلجتماعية واإلنسانية ،جامعة المدية . قسمالعموم 2013/  05/

آثار ،مداخمة بعنوان : األسرة الجزائرية في ظل التحوالت المعاصرة''ـ الممتقى الوطني الثالث حول'' 07

قسمعمم النفس وعموم التربية واألرطوفونيا،  2013/  05/ 07 08بتاريخ  تحوالت األسرة الجزائرية ،

 جامعة وىران.

،مداخمة بعنوان  المشكالت النفسية عند المراىق المتمدرس''ـ الممتقى الوطني األول حول'' 08

قسمالعموم  2013/  12/ 03 /04بتاريخ  المشكالت النفسية والتربوية في الوسط المدرسي الجزائري،:

 اإلجتماعية، شعبة عمم النفس، جامعة  حسيبة بن بو عمي ــ جامعة الشمف .

الطفل والبيئة الطبيعية ،مداخمة بعنوان :التربية البيئية في الجزائروطني األول حول'' ـ الممتقى ال09

قسمعمم النفس وعموم التربية واألرطوفونيا،  2014/  05/ 07 08بتاريخ  واإلجتماعية أية عالقة؟،

 .2جامعة البميدة 

،مداخمة ة واألمن اإلجتماعي دور العموم اإلجتماعية في تعزيز اليويـ الممتقى الوطني الثالث حول'' 10

قسمعمم  2014/  05/ 13 /12بتاريخ  ميددات األمن اإلجتماعي، التفكك األسري أنموذجابعنوان :

 .2النفس وعموم التربية واألرطوفونيا، جامعة الجزائر 
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التعمم بين  بطء،مداخمة بعنوان :بطء التعمم في المدرسة الجزائرية'' ـ الممتقى الوطني األول حول''10

قسمالعموم  2015/  02/ 19 /18بتاريخ  فكي المؤثرات األسرية والمدرسية لممراىق المتمدرس''

 اإلجتماعية ،جامعة المدية .

وسائط ،مداخمة بعنوان: التربية وقضايا المجتمع النفسية واالجتما'عية' ـ الممتقى الوطني حول''11

كميةالعموم  2015/  04/ 14 /13بتاريخ أنموذجا( التنشئة االجتماعية لمطفل ) وسائل االعالم 

 اإلجتماعية واالنسانية،جامعة الشييد حمو لخضر الوادي ـــ جامعة الوادي .

أساليب المعاممة الوالدية ) ،مداخمة بعنوان: الصحة النفسية والطفولة'' ـ الممتقى الوطني الرابع حول''12

بتاريخ اإلجتماعي في الطفولة المتأخرة ) دراسة ميدانية( التقبل ــ الرفض( وعالقتيا بالتوافق النفسي 

 .2الجزائركميةالعموم اإلجتماعية ،جامعة  2017/ماي/  25 /24

،مداخمة بعنوان: العممية التعميمية التعممية في ظل المقاربة بالكفاءات'' ـ الممتقى الوطني حول''13

تبجيات التقويم التربوي الحديثة في ظل المقاربة في تطبيق استراالصعوبات التي تواجو أساتذة اإلبتدائي 

مخبر استراتيديات الوقاية 2017/ أكتوبر/ 26 /25بتاريخ بالكفاءات وواقع تكوينيم عمى عممية التقويم''

 ومكافحة المخدرات في الجزائر ـــــ جامعة الجمفة.

اإلجتماعية واإلنسانية ـــ تحت شعار واقع البحث العممي في العموم حول''المؤتمر العممي الوطني ـ 14.

'' نحو استراتيجية وطنية مستقبمية من أجل تحسين وتطوير البحث العممي في العموم اإلجتماعية 

بتاريخ إشكالية تكييف اإلختبارات النفسية في البحوث األكاديمية النفسية''،مداخمة بعنوان: واإلنسانية 

 .2اإلجتماعية ،جامعة الجزائر كميةالعموم  2017/ ديسمبر/ 26 /25
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شكالية اإلغتراب النفسي لدى الشياب الجزائري ــــ المؤتمر العممي الوطني حول'' 15 العولمة الثقافية وا 

وعالقتو بالحاجات النفسية والتوجيات الشخصية لدى مظاىر اإلغتراب النفسي ،مداخمة بعنوان: ''  ''

ـــــ كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية 2018/ أفريل/ 25 /24بتاريخ 'عينة من طمبة الجامعة البطالين

 .المديةالعموم اإلجتماعية ،جامعة ــــقسم 

آداب وأخالقيات مينة التدريس الجامعي والبحث العممي ــــ الممتقى الوطني الثاني  الموسوم بـــ'' 16

بتاريخ أساتذة الجامعة بمبادئ ميثاق األخالقيات واآلداب الجامعية ' مستوى إلتزام،مداخمة بعنوان: ''  ''

 ـــــ جامعة زيان عاشور ـــ الجمفة ــ 2018/نوفمبر/  04 /03

 : الممتقيات الدولية :  3ـ 4ــ

'' مداخمة بعنوان  النظام التربوي والتسرب المدرسي ''مقاربة كرونوبسيكولوجيةـ ممتقى دولي حول"01

بتاريخ بين التسرب المدرسي والمحيط االجتماعي لتمميذ مرحمة التعميم المتوسط  العالقة:

ماي .جامعة مولود معمري بتيزي وزو.ـ كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ـ قسم عمم  03/04/2011:

 النفس وعموم التربية ـ

فمسفة العولمة  "المداخمة بعنوان : التربية والعولمة ،الفرص والتحدياتـ الممتقى الدولي األول حول "02

،مخبر التربية واإلبستمولوجيا ـ المدرسة   2012/ ديسمبر 10/  09بتاريخ    اتجاه الواقع التعميمي ،

 العميا لألساتذة ـ بوزريعة .الجزائر.

''اإلدمان عمى "المداخمة بعنوان  التمفزيون والتغير اإلجتماعيـ الممتقى الدولي األول حول "03

المغات ،مخبر تعميمية المغة والنصوص ـ كمية اآلداب و   2013/ أفريل 30/  29بتاريخ    مفزيون''الت

 االجتماعية جامعة المدية.اإلنسانية و  العمومو 
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ـــ الممتقى الدولي األول حول "دور القياس النفسي في انتقاء وتوجيو العامل والموظف في المؤسسات 04

/  05بتاريخ   ميني''أىمية اإلختبارات النفسية في التوافق ال'داخمة بعنوان االقتصادية واالجتماعية'' "الم

 ،كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية جامعة المدية.  2014/ ماي 06

 التطبيقات النفسية في الوسط التربوي والميني ــ تجارب محمية ودوليةـ الممتقى الدولي األول حول "05

التوجية المدرسي والميني في المنطومة التربوية الجزائرية)بين الواقع ''سياسة "المداخمة بعنوان 

،قسم عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونياــ كمية العموم   2014/ أكتوبر 28/  27بتاريخ    والمأمول(

 اإلنسانية واإلجتماعيةـ جامعة جيجل.

وسبل الوقاية من المشكالت النفسية  "طرق التكفل الجديدةـــ المؤتمر العممي الدولي الثاني حول 06

 22بتاريخ  ''التكفل النفسي االجتماعي لألشخاص المسنين("المداخمة بعنوان  االجتماعية لدى المسنين''

،قسم عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونياــ كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعيةـ   2015/ أفريل 23/ 

 الجزائر.2جامعة 

''أنماط "المداخمة بعنوان  "عمم النفس وقضايا المجتمع الراىنة''العممي الدولي األول حول  ـــ المؤتمر 07

التفكير ومعالجة المعمومات حسب نموذج ىيرمان لدى تالميذ مدمني وغير مدمني وسائل التواصل 

بتاريخ  مقارنة ــ(نية ال األكاديمي في المرحمة الثانوية ـــ دراسة ميدــــاعي وأثرىا عمى التحصيــــاإلجتم

 الجزائر.2،مخبر القياس واإلرشاد النفسي ـ جامعة   2015نوفمبر 12/  11/  10

تقديم ''  تقويم المناىج العممية في العموم اإلنسانية واإلجتماعيةـــ الممتقى الدولي الخامس حول ''  8

) منيج أم أسموب؟(  جدلية تحميل المحتوى بين وضوح المصطمح وغموض اإلستخداممداخمة بعنوان'' 

 ، بالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة ــــ الجزائر العاصمة ـــO4/2018/ 09وذلك بتاريخ  
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تقويم في الجامعة بين التحصيل العممي والحاجة اإلجتماعية أساليب الـــالممتقى الدولي  الموسوم بــ ''  9

أساليب التقويم المتبعة في التعميم الجامعي من وجية نظر الطمبة''  مدى نجاعةتقديم مداخمة بعنوان'' '' 

 ، بجامعة زيان عاشور بالجمفة ـــO4/2018/ 11/12:وذلك بتاريخ 

 لتربصات بالخارج :ا  4ـ4

 . 2009ـ 2008/   2008ـ   2007ـ تربص قصير المدى ـ جمهورية مصر العربية  

 . 2011ـ  2010/    2010ـ  2009 ـ تربص قصير المدى ـ الجمهورية العربية السورية 

 .2012 ـ   2011ـ تربص قصير المدى ـ المملكة المغربية 

 .2013 ـ   2012ـ  تربص قصير المدى ـ المملكة المغربية 

 .2014 ـ   2013ـ  تربص قصير المدى ـ بفرنسا 

 .2015 ـ   2014لعربية المتحدة ـ  تربص قصير المدى ـ اإلمارات ا

 .2016 ـ   2015ـ  تربص قصير المدى ـ المملكة المغربية 

 2018 ـ   2017ـ  تربص قصير المدى ـ المملكة المغربية 

 .2019 ـ   2018ـ  تربص قصير المدى ـ المملكة المغربية 


