
   CV     السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية:

    MOHAMMED محمد اإلسم:

   BOUDOUH      بودوح: اللقب

 الجنسية: جزائرية

 الرتبة :  أأستاذ محاضر 

2004ديسمبر 29                                                                         تاريخ التنصيب:

البليدة -بأوالد يعيش 03رقم            العنوان:حي 360 مسكن ع :05 

 تاريخ ومكان الميالد :20-10-1974  بمنعة (باتنة) 

 الحالة العائلية : ، متزوج  عدد األطفال: 04

 الوضعية تجاه الخدمة الوطنية : معفى

 mohamedbdh@gmail.com : E-mail  العنوان   االلكتروني

0669065835: الهاتف  

 

   المسارالدراسي والتكوين:

البليدة. –الخطاب   1992-1990 :ثانوية عمر بن 

(.1992الحصول على شهادة البكالوريا تخصص علمي ) دفعة جوان    

 )بوزريعة(  -2-جامعة الجزائر 1997-1993

 شهادة الليسانس في علم االجتماع (دفعةجويلية1997)

 "Royal Computer " : 1998-5-2 من 1-2-1998 إلى 

euqBtuaeruB)على شهادة في اإلعالم اآلليالحصول   

  "seaBqetaeoetu moC uaBq tBqretBI:1999-12-28إلى  1999-12-12من

 الحصول على شهادة في األنترنت



جامعةالجزائر)بوزريعة(.-2- :2002-1998 

(.2002الماجستير في علم النفس االجتماعي )اكتوبر   

« Société Algérienne de Recherche en Psychologie » 2002افريل  09الى  06من:  

  -تقنية وتطبيق–شهادة مشاركة في ملتقى التكوين حول :االسترخاء 

 "                                             Societe Algerienne de Recherche en Psychologie" 09/07/2002الى  07/05/2002 

حاالت عيادية.       شهادة مشاركة في ملتقى: مناقشة 

)بوزريعة(. -2-جامعة الجزائر -   07/06/2011الى 20/03/2007من   :
( 2011شهادة الدكتوراه في علم النفس االجتماعي )جوان    

-2-جامعة البليدة :  2014مارس  6  

الحصول على شهادة الـتأهيل الجامعي    

: مؤسسة فاليرز لإلنتاج التعليمي و اإلعالمي  2017أفريل  1مارس إلى  30  

 شهادة مشاركة في الورشة التكوينية الموسومة : اإلحصاء المتقدم بتطبيقات برنامج 

SPSS 

-المدية–: جمعية األقواس لمواهب الشباب  2017جويلية  11-12-13  

 شهادة مشاركة في الدورة التكوينية حول موضوع : النمذجة بالمعادالت البنائية باستخدام برنامج 

  SPSS-AMOS   

-2جامعة البليدة –: مخبر القياس و الدراسات النفسية  2017جويلية  15-16-17  

شهادة مشاركة في الدورة التكوينية حول موضوع : النظرية الحديثة للقياس وتطبيقاتها العملية ) 

 نموذج راش أحادي البارامتر (

 اللغات:

 اللغة العربية: اللغة المتداولة.

 الفرنسية: جيد.

 االنجليزية: حسن.

 



 الملتقيات واأليام الدراسية:

 14-5-2007:المشاركة في دورة تدريبية في المنهجية بالقسم .

                    بمداخلة عنوانها :    " تحليل المعطيات "                                                          

لنفس الصحة.المشاركة في اليوم الدراسي المنظم من طرف القسم حول علم ا :2008-1-19 

 بمداخلة عنوانها : "عالقة الصحة النفسية بالصحة الجسدية "

 8-9جوان2008: المشاركة في الملتقى الوطني حول االتصال بجامعة البليدة.

 بمداخلة عنوانها : " تأثير غياب االتصال األسري على سلوك الفرد" 

المشاركة في اليومين الدراسيين المنظمين من طرف القسم حول الصحة النفسية :  2011أفريل  14- 13

 لألسرة 

 بمداخلة عنوانها : " التربية الجنسية للطفل والمراهق في األسرة "

 : المشاركة في فعاليات اليوم الدراسي حول نظام ل.م.د بجامعة البليدة  2011أفريل  18

 يات وتطلعات " تحت عنوان : "الجامعة الجزائرية تحد

-البليدة–جامعة سعد دحلب :  2012أفريل  04-05  

اليومين الدراسيين حول : التعليم العالي في الجزائر واقع ورهانات  شهادة مشاركة في  

 بمداخلة عنوانها : " واقع التعليم العالي في ظل تطبيق نظام  ل.م.د "

-مستغانم–عبد الحميد بن باديس جامعة :  2013ماي  7- 6  

الملتقى الوطني األول : القياس النفسي وتحليل المعطيات   شهادة مشاركة في  

 " واقع استخدام االختبارات النفسية في البحث العلمي والممارسة النفسية في الجزائر " بمداخلة عنوانها :

 -البليدة–جامعة سعد دحلب :  2013ماي  8-9

 –حقائق و كفالة  -اليومين الدراسيين حول : اإلعاقة العقلية في الجزائر شهادة مشاركة في

عنوان المداخلة : "دور تقنية التعلم عن طريق الحركة في خفض درجة السلوك الحركي المفرط وقصور 

 االنتباه لدى المتخلفين عقليا "

 : جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية 2014ماي  5-6

قى الدولي حول : دور القياس النفسي في انتقاء و توجيه العامل و الموظف في شهادة مشاركة في الملت

 .المؤسسات االقتصادية و االجتماعية 



 عنوان المداخلة : أساليب اختيار القادة في المؤسسات الصناعية 

 -2-: جامعة البليدة  2014ماي  7-8

 -واقع وآفاق -البيئية في الجزائرشهادة مشاركة في الملتقى الوطني األول حول : التربية 

 بمداخلة عنوانها : " أهمية التربية البيئية لطفل المرحلة التحضيرية "

 -2-: جامعة الجزائر  2014ماي  12-13

شهادة مشاركة في الملتقى الوطني الثالث حول : دور العلوم االجتماعية في تعزيز الهوية و األمن 

 االجتماعي 

 محددات النفسية االجتماعية وعالقتها بالمواطنة و األمن الوطني " عنوان المداخلة : " ال

 لونيسي  علي  -2-: جامعة البليدة  2015أفريل  13

نماذج –شهادة مشاركة في تحكيم مداخالت اليوم الدراسي حول : " اكتساب المفاهيم اللغوية والمعرفية 

 "–وأدوات 

 علي  لونيسي -2-: جامعة البليدة 2015أفريل  30

 شهادة مشاركة في اليوم الدراسي حول التربية الجنسية للطفل و المراهق 

 لونيسي علي  -2-: جامعة البليدة  2015ديسمبر  3

شهادة مشاركة كرئيس لليوم الدراسي المنظم من طرف مخبر الطفولة  والتربية ما قبل التمدرس حول 

 األرطوفوني و اإلدماج المدرسي في الجزائر " موضوع : " واقع الزرع القوقعي في الجزائر و التكفل

 لونيسي علي  -2-: جامعة البليدة  2016أفريل  19-20-21

 شهادة مشاركة في الملتقى الدولي األول حول صعوبات التعلم "واقع و افاق "

سة عنوان المداخلة : صعوبات تعلم الحساب وعالقته بالذاكرة العاملة لدى عينة من تالميذ السنة الخام

 ابتدائي .

 : جامعة تلمسان و بالشراكة مع الجمعية الوطنية إسمع  2017ماي  6-7

 شهادة مشاركة في الملتقى الدولي : 

Innovation  Thérapeutique à travers un état des lieux de la Prise en Charge 

Pluridisciplinaires des enfants sourds implantés et malentendants  

وان المداخلة : "دراسة مستوى الوعي الفونولوجي ودوره في تحسين التعرف على الكلمة المكتوبة عن

 عند التلميذ األصم . دراسة ميدانية مقارنة بين ضعاف السمع و ذوي الزرع القوقعي .



: مخبر البحث في التربية وعلم النفس علم النفس و بالشراكة مع  2: جامعة وهران  2018 أفريل 10

 جمعية إسمع 

شهادة مشاركة في الملتقى الوطني حول : التكفل بالطفل األصم زارع قوقعة األذن و ضعاف السمع : 

 تفعيل دور األسرة و مشاركتها في اإلدماج المدرسي .

ت الوالدية نحو الطفل األصم وعالقتها بالمستوى اإلقتصادي لألسرة وشدة عنوان المداخلة : االتجاها

 اإلعاقة السمعية و بعض المتغيرات الديمغرافية .

 وتحت إدارة مخبر القياس و اإلرشاد النفسي 2: جامعة الجزائر  2018نوفمبر  7-8

ت اإلرشادية الوقائية شهادة مشاركة في الملتقى الوطني السادس الموسوم ب: الوعي الصحي و التدخال

 لتنميته في المجتمع الجزائري : الواقع والتحديات .

 " 2عنوان المداخلة : " مستوى الوعي الصحي و عالقته بمركز الضبط الصحي لدى طلبة جامعة البليدة 

 : جامعة مولود معمري بتيزي وزو  2018نوفمبر  21-22

 شهادة مشاركة في الملتقى الوطني : 

L’apport des langues au développement cognitif 

التعددية اللغوية في التعليم وأثرها على الوظائف المعرفية ) الذاكرة العاملة و االنتباه  عنوان المداخلة :

دراسة مقارنة بين أحاديي اللغة و ثنائيي اللغة و متعلمي اللغة  –االنتقائي ( لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

 األمازيغية .

وتحت رعاية وتنظيم مخبر الصحة النفسية ، التربية ، الموهبة و  2: جامعة البليدة  2018ديسمبر  3

 اإلبداع 

شهادة مشاركة في اليوم الدراسي  الموسوم ب : إمكانية وصول ذوي اإلعاقات تحت شعار استقاللية 

 األشخاص المعاقين و ضمان المساهمة و المساواة .

 " اإلعاقة و اإلبداع " عنوان المداخلة :

وبالتعاون مع مخبر الدراسات  –غليزان  –: المركز الجامعي أحمد زبانة  2019فيفري  11-12

  -2-االجتماعية و النفسية واألنتروبولوجية و مخبر القياس و الدراسات النفسية بجامعة البليدة

و االجتماعية بين الضوابط  شهادة مشاركة في الملتقى الوطني الموسوم ب : " الدراسات النفسية

 المنهجية و الخصوصية اإلمبريقية "

 عنوان المداخلة : " المقاربات الكمية والكيفية في البحوث النفسية "

 



المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الموسوم ب : الذكاء و اضطراباته ، من التقييم  -

بتاريخ  -2-جتماعية بجامعة البليدة إلى التكفل المنظم من طرف كلية العلوم اإلنسانية واال

، بمداخلة عنوانها : " الذكاء الوجداني و عالقته بالصحة النفسية  2019أكتوبر  10 -9

 لدى طلبة جامعة البليدة "

 المنشورات:

ة ــوم التربيــم النفس وعلــة علــمجل ، اتجاهـات الطلبــة نحـو موضوع التربية الجنسيةمقال:

 ،العدد الثانيمجلة دورية محكمة تصدر عن قسم علم النفس بجامعة البليدة ، واالرطوفونيا، 

 .70 – 48ص ، 2007نوفمبر

 ، مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية  إصالح المنظومة التربوية في الجزائر الواقع والرهانات مقال:

البليدة ، العدد الثامن مجلة دورية علمية محكمة تصدر عن كلية اآلداب والعلوم االجتماعية جامعة 

 . 122- 113، ص 2012،نوفمبر

واقع تطبيق نظام ال ل م د من وجهة نظر الطلبة دراسة وصفية لعينة من طلبة كلية العلوم  مقال:

مجلة علوم اإلنسان والمجتمع ،دورية دولية محكمة تصدرها كلية  االجتماعية واآلداب بجامعة البليدة ،

 . 154- 137، ص 2012، سبتمبر  3عية بجامعة بسكرة ، العددالعلوم اإلنسانية واالجتما

، مجلة آفاق ، مجلة علمية دورية محكمة تصدر  أهداف وأبعاد التربية التحضيرية في الجزائرمقال : 

 . 116-105، ص  2013عن قسم علم االجتماع بجامعة البليدة ، العدد الرابع ، ماي 

، مجلة األداب المكتوبة عند المعاقين سمعيا تعرف على الكلمة الوعي الفونولوجي و عالقته بالمقال : 

 . 385- 356، ص 2018، حزيران  34الفراهيدي تصدر عن كلية األداب بجامعة تكريت ، العدد 

، مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية و اإلنسانية المعمقة   -2-الوعي الصحي لدى طلبة جامعة البليدة مقال : 

 275، ص 2018، سبتمبر  3محكمة تصدر عن جامعة زيان عاشور بالجلفة ، العدد مجلة دولية ودورية

-289 

 مهام أخرى:

مسؤول شعبة التكوين في علم النفس وعلوم التربية واالرطوفونيا بنظام ل. م . د بقرار 

. 2011إلى أكتوبر 2009فيفري  21وذلك منذ  40تعيين داخلي رقم   

وهي مجلة دراسات في الطفولة" الثاني من مجلة " المساهمة في تحكيم العدد األول و

 محكمة ربع سنوية تصدر عن الهيئة الوطنية لترقية الصحة والبحث العلمي .

في الهيئة العلمية لمجلة اآلداب والعلوم االجتماعية وهي مجلة دورية دولية محكمة  عضو

10و  9عدد ال -2-تصدرها كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة البليدة    



وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن كلية دراسات نفسية و تربوية " مراجع في مجلة " 

 العلوم اإلنسانية و االجتماعية

عضو في فرقة بحث الموسومة : "الكشف المبكر عن صعوبات التعلم لدى طفل ما قبل 

 التمدرس" التابعة لمخبر " الطفولة و التربية ما قبل التمدرس" 

إلى يومنا  2015عضو في لجنة التكوين وفي تأطير مسابقة الدكتوراه  ل.م.د منذ سنة -  

 هذا

المتشكلة  –فرع أساتذة –رئيس اللجنة المشرفة على عملية انتخاب أعضاء مجلس الكلية 

  2016فيفري  1في 

 

 

 

  


