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 الشهادات المحصل عليها :

 البليدة –ثانوية ابن رشد  –: بكالوريا آداب  1980 -

 جامعة الجزائر –: ليسانس في علوم التربية  1985 -

 جامعة الجزائر  –: ماجستير في علم النفس و علوم التربية  2001 -

 2جامعة الجزائر  –: دكتوراه في علوم التربية  2015 -

 2جامعة البليدة  –: التأهيل الجامعي في علوم التربية  2016 -

 
 :اإلدارية الخبرة المهنية 

 : مساعد تربوي بمتوسطة أحمد بوسلماني البليدة 1986 -1984

 : متصرف إداري برئاسة جامعة البليدة. 1997 -1990

 البليدةسعد دحلب الديوان بجامعة  : رئيس 2002 -1998

 : مدير الموارد البشرية و التكوين بوزارة البريد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال.   2004 -2003

بجامعة سعد  -: مكلف بتسيير تخصص جذع مشترك علوم التربية بقسم علم النفس   2007- 2006
 .دحلب البليدة

بجامعة سعد  -النفس  بالدراسات والتربصات بقسم علم  : نائب رئيس القسم مكلف  2008 - 2007
 دحلب البليدة

 : رئيس قسم علم النفس و علوم التربية واألرطوفونيا بجامعة سعد دحلب البليدة. 2011 - 2008

 لونيسي علي 2إلى يومنا هذا: رئيس قسم العلوم العلوم االجتماعية بجامعة البليدة  -2013

 
 يس :ردالخبرة المهنية في الت

 .البليدة-: أستاذ اللغة اإلنجليزية للتعليم المتوسط  1989 -1987

 بجامعة سعد دحلب البليدة. بقسم علم النفسأستاذ مساعد :  2005 -2001

جامعة سعد  -قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا : أستاذ مكلف بالدروس ب 2006-2007
 دحلب البليدة

  2البليدة جامعة  -( بقسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا أستاذ مساعد )أ :2015 -2008

 .  2أستاذ محاضر قسم "ب" بقسم العلوم االجتماعية جامعة البليدة  :2016 - 2015

 .2: أستاذ محاضر قسم "أ" بقسم العلوم االجتماعية جامعة البليدة  2016-2017



 العضوية في مخبر وفرق البحث: 
 أساليب و بالتوجيه وعالقتهما الجامعة في والتسرب الرسوب: عنوان تحت األول البحث -

 بتاريخ معتمد. العزيز عبد الدين محي الدكتور إشراف ، تحت L.M.Dنظام في التقويم

 .2010 سنة إنجازه تم وقد R00420060060 رقم تحت 01/01/2007

 للشخصية وجهاأل متعدد اختبار ومعايرة تكييف: "عنوان تحت الثانية البحث فرقة -

(MMPI)في األفراد من عينة على سيكومترية عرضية دراسة"الجزائرية  البيئة على 

 بتاريخ معتمدتحت إشراف الدكتور بوسالم عبد العزيز،  الجزائر، مناطق مختلف

 . R00420090044 رقم تحت 01/01/2010

ن معلمي المدارس "دراسة تحليلية تقويمية لواقع تكوي عنوان:فرقة البحث الثالثة تحت  -

العليا للتعليم العام في الجزائر مع إقتراح برنامج تدريبي لتحسين التكوين يشرف عليها 

 R00420130031تحت رقم :  2014-01-01الدكتور العقون كمال الدين، معتمد بتاريخ 

التواصل الصفي وعالقته بالتوافق النفسي عند " إشرافي عنوانها:فرقة البحث الرابعة تحت  -

تالميذ مرحلة التعليم االبتدائي" تابعة لمخبر القياس والدراسات النفسية وبموافقة المجلس 

 .2016-06/2015العلمي رقم 

 :  المداخالت العلمية في أيام الدراسية والملتقيات والمؤتمرات

نها بمداخلة عنوافي اليومين الدراسيين حول التعليم في مرحلة ما قبل التمدرس المشاركة  :2001 -
 البليدة.سعد دحلب جامعة  -قسم علم النفس  "فعالية اللعب في مرحلة ما قبل التمدرس"

 وتكنولوجيا اإلعالم حول "تسيير الموارد البشرية لالتصاالتالمشاركة في الملتقى الدولي  :2003 -
 ." ببريطانياواالتصال

بمداخلة عنوانها "الثواب سري" في اليومين الدراسيين حول "الطفولة والعنف األالمشاركة  :2005 -
والية  -لتكوين مربيات الروضة  -بريسكو–" مدرسة القديمة والحديثة العقاب في التربيةو

  .الجزائر

بمداخلة عنوانها " الثواب  في يومين دراسيين حول 'مشكالت الطفولة و المراهقة'المشاركة  :2006 -
سعد دحلب جامعة قسم علم النفس من تنظيم   للطفل" االجتماعيوالعقاب وأثرهما على التفاعل 

 .البليدة

التواصل الصفي أثر بمداخلة عنوانها " في الملتقى الوطني حول "ملتقى التواصل المشاركة  :2008 -
 البليدة.سعد دحلب جامعة  -قسم علم النفس " من تنظيم في تشكيل الذات عند المتعلم

بمداخلة عنوانها " الخاصة في الجزائر  االحتياجاتي واقع ذوحول في يوم دراسي المشاركة  :2010 -
 –المنظم من طرف جمعية علم النفس الخاصة"  االحتياجاتمتطلبات التوافق الدراسي لذوي 

 جامعة سعد دحلب البليدة.

المشاركة في يومين دراسيين حول الصحة النفسية لألسرة الجزائرية بمداخلة مشتركة مع  :2011 -
"  أية عالقة؟ –مال الدين عنوانها " الصحة النفسية في األسرة والمدرسة األستاذ العقون ك

 جامعة سعد دحلب البليدة. –تنظيم قسم علم النفس 

البعد األمني في مواجهة الجريمة في المجتمع الجزائري : المشاركة في الملتقى الوطني حول  2012 -
قراءة نفسية واجتماعية ألسباب بمداخلة مشتركة مع األستاذ حاج هللا مصطفى عنوانها " 

 الجريمة " تنظيم االتحاد الوطني للطلبة الجزائريين فرع جامعة البليدة.



المشاركة في يوم دراسي حول سوسيولوجيا الطفولة بمداخلة عنوانها " األدوار التربوية  : 2013-
االجتماع  تنظيم قسم علم ."لألسرة والمدرسة في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي للطفل

 .2بجامعة البليدة 

: المشاركة في الملتقى الدولي األول حول جرائم االستعمار الفرنسي قبل االستقالل وبعده  2014 -

ماي  8بمداخلة مشتركة مع الدكتورة ركزة عنوانها " اآلثار النفسية واالجتماعية لمجازر 

  2دة تنظيم قسم العلوم االجتماعية بجامعة البلي بالجزائر". 1945

المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي حول المؤسسة بين الخدمة العمومية وإدارة الموارد  * : 2015 -
البشرية بمداخلة مشتركة مع األستاذ عباس عبد الرحمان، عنوانها " إشكاليات االختبارات 

مية التنظيمية تنظيم مخبر التن النفسية في إنتقاء الموظفين واإلداريين في المؤسسة الجزائرية"

 لونيسي علي. 2وإدارة الموارد البشرية بجامعة البليدة 
*  المشاركة في فعاليات الملتقى الوطني حول اإلختبارات النفسية والمدرسية والمهنية بمداخلة         

مشتركة مع الدكتورة ركزة سميرة عنوانها "بناء اإلختبار النفسي وأصول تطبيقه في الوسط 
 ظيم مخبر بنك اإلختبارات النفسية والمدرسية والمهنية.الجزائري" تن

 
*  المشاركة في فعاليات الملتقى الوطني حول مواكبة المدارس العليا لألساتذة وفق متطلبات          

إصالح المنظومة التربوية بمداخلة مشتركة مع الدكتورة ركزة سميرة عنوانها : "تدريب 
 تنظيم المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة. المعلمين في المدرسة الحديثة" ،

*  المشاركة في الملتقى الوطني األول حول الظاهرة االجرامية في المجتمع الجزائري بين         
"سوء التوافق األسري ودوره في تنامي الجريمة  عنوانها:الماضي والواقع الراهن، بمداخلة 

تنظيم مخبر الجريمة واالنحراف بين الثقافة  ،-ة دراسة ميدانية بوالية البليد –لدى المراهقين 

 لونيسي علي. 2بجامعة البليدة والتمثالت االجتماعية 

:* المشاركة في فعاليات الملتقى الوطني حول أنسنة المستشفيات بالجزائر : معيقات وحلول، 2016 -
ساته على نوانها : "العنف الطبي وانعكابمداخلة مشتركة مع الدكتور حاج هللا مصطفى ع

لونيسي  2ماعي للمريض" ، تنظيم قسم العلوم االجتماعية بجامعة البليدة الجانب النفسي االجت
 علي.

* المشاركة في المؤتمر الدولي حول صعوبات التعلم "واقع وآفاق" بمداخلة مشتركة مع            
عينة من تالميذ  اكرة بصعوبات تعلم الحساب لدى"عالقة الذ عنوانها:الدكتورة ركزة سميرة 

 لونيسي علي. 2تنظيم قسم العلوم االجتماعية بجامعة البليدة االبتدائي"، 
األساليب اإلحصائية في البحوث االجتماعية  استخدامات* المشاركة في الملتقى الوطني حول           

اس في أدوات القي استخدامأخالقيات  " عنوانها:بمداخلة مشتركة مع الطالبة بن طالية غنية 

مركز التكوين و 2ث االجتماعية" تنظيم مخبر القياس والدراسات النفسية بجامعة البليدة البحو
 المتواصل بجامعة خميس مليانة.

: المشاركة في فعاليات الملتقى الدولي حول الطفولة المعنفة : واقع وآفاق بمداخلة مشتركة مع  2017 -
طفال            ة سميرة والدكتور جنان أمين عنوانها " الترحش الجنسي ضد األالدكتورة ركز

 . -األسباب والعالج -
 



صابين بالقصور المداخلة :"الصالبة النفسية وعالقتها بااللتزام الصحي لدى المرضى الم

من أجل –الكلوي ألمزمن" في المؤتمر الدولي حول "التطبيقات الحديثة لعلم النفس الصحة 

بجامعة الجزائر. 2018أفريل  10/11المنعقد بتاريخ  –ترقية صحة الفرد والمجتمع   

المداخلة :"االستثمار السياحي بين تنمية الوعي الثقافي السياحي وخلق صناعة مستدامة" في 

تمر دولي "صناعة السياحة بين متطلبات التنمية وترقية المجتمع" المنعقد بتاريخ مؤ

  -البويرة–جامعة أكلي محند أولحاج ب 2018أفريل 28/29/30

دراسة سوسيو تحليلية لواقع الهوية  -المداخلة: "الشباب بين ازمة الهوية والهوية األفتراضية

لشباب في ظل واقع التحوالت االجتماعية" لدى الشباب"في الملتقى الوطني حول قضايا ا

غليزان . –بالمركز الجامعي أحمد زبانة  2018أفريل  25/26المنعقد يومي   

المداخلة: مدخل نفسي إلضطراب التوحد عند األطفال في فعاليات اليوم الدراسي الموسوم 

 ،28/02/2018ب:إضطراب التوحد، التشخيص وطرق التكفل النفسية والتربوية، في 

 بجامعة خميس مليانة.

لجزائرية، في ـ مداخلة: التنوع اللغوي بين األمازيغي والعربي وتأثيره على الهوية الوطنية ا

فعاليات الملتقى الوطني حول التنوع الثقافي واللغوي واشكالية االمن الهوياتي في الجزائر. 

. في جامعة خميس مليانة.24/04/2018في   

وسائل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال على الطفل... مداخلة:" تأثيرات استعمال 

اليات الملتقى الوطني الرابع  الموسوم ب " معطيات الواقع وتطلعات المستقبل "،في فع

. 08/02/2018"مخاطراالنترنات على الطفل...معطيات الواقع وتطلعات المستقبل". في 

بتبسة.  -بجامعة العربي التبسي  

الصحي والتدخالت االرشادية الوقائية لتنمية في المجتمع الجزائري :الواقع  مداخلة :"الوعي

طني السادس الموسوم ب"فاعلية الذات وعالقتها بالسلوكيات والتحديات"في الملتقى الو

 2018نوفمبر  07/08الصحية لدى عينة من طلبة السنة االولى جامعي " النعقد بتاريخ 

. 2بجامعة الجزائر   

نف الرمزي عبر مواقع التواصل االجتماعي" في الملتقى الوطني حول "قراءة مداخلة:"الع

بجامعة محمد  2018ماي  09االجتماعي" المنعقد يوم  سوسيولوجية في مواقع التواصل

 البشير االبراهيمي برج بوعريريج. 

 
 

 في المجالت المحكمة: المنشورةالمقاالت العلمية 

أهمية التواصل في العملية التربوية في ضوء المقاربة بالكفاءات، مجلة دراسات نفسية  -1            
صدر عن قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا، علمية محكمة ت وتربوية، مجلة دورية

 جامعة سعد دحلب البليدة. 193-183، ص 2012العدد التاسع، 

الصحة النفسية في المدرسة الجزائرية بين األصالة وتحديات العولمة، المجلة الجزائرية  -2          
لة والتربية ما قبل عن مخبر الطفو مجلة علمية دورية محكمة تصدر والتربية،للطفولة 

 جامعة البليدة. 87-79ص  2013، العدد األول سالمتمدر

مجلة دراسات نفسية وتربوية، مجلة مشكالت التوافق الدراسي وأساليب التعامل معها،  -3          
الرابع دورية علمية محكمة تصدر عن قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا، العدد 

 .2 جامعة البليدة ،168-141، ص 2016، رعش
 



     العلمية:اإلشراف على البحوث 

 مذكرة ليسانس نظام قديم وجديد 20تم اإلشراف على حوالي 
 ماستر:تم اإلشراف على مذكرتين 

إعداد * اإلصابة بالداء السكري النمط الثاني وعالقتها بظهور قلق الموت لدى المصابات، 

 .2016جوان  ،2جامعة البليدة  اعية،االجتمالعلوم  قسمالطالب بكير أحمد، 
مادة الرياضيات على الخوف من المدرسة لدى تالميذ السنة الخامسة من * أثر صعوبة تعلم 

التعليم االبتدائي، إعداد الطالبتين حمودة سمية وبلعاليا سامية، قسم العلوم االجتماعية، 

 .2016، جوان 2جامعة البليدة 
 

 الماستر:  مناقشة مذكرات
ناقشة مذكرة ماستر عنوانها: "الفاعلية الذاتية وعالقتها بنوعية الحياة لدى مستشاري * م

، إعداد تراس عبد الرحمان، إشراف الدكتور تلي عبد الرحمان، "التوجيه المدرسي والمهني

 2016 .2قسم العلوم االجتماعية، جامعة البليدة 
صحي واالمتثال العالجي لدى مصدر الضبط ال "عالقة عنوانها:مناقشة مذكرة مساتر * 

إعداد الطالبة محمد مزياني ليندة ،  ،-دراسة ميدانية عن الراشدين  –المصابين بالربو 

، جوان 2إشراف األستاذ محي الدين عبد العزيز، قسم العلوم االجتماعية ، جامعة البليدة 

2016. 
لدى الطلبة المقيمين  وعالقته باألمن"اإلغتراب النفسي  عنوانها:* مناقشة مذكرة ماستر 

باإلقامات الجامعية، إعداد يعقوب فايزة، إشراف الدكتورة عيسو عقيلة، قسم العلوم 

  2ة االجتماعية، جامعة البليد
أثر برنامج عقالني إنفعالي سلوكي في تعديل االتجاهات  عنوانها:مناقشة مذكرة ماستر  *

مسراتي منال وكعباش عائشة ، إشراف  عداد الطالبتينالسلبية لدى المقبالت على الزواج، إ

 .2الدكتور العبزوزي ربيع، قسم العلوم االجتماعية، جامعة البليدة 
"إقتراح برنامج إرشادي معرفي سلوكي للتخفيف من قلق  عنوانها:* مناقشة مذكرة ماستر 

 رج، قسم العلومالمستقبل والرفع من الدافعية لإلنجاز لدى الطالبات المقبالت على التخ

 .2جامعة البليدة  االجتماعية،
"عالقة الضغط النفسي عند المرأة والتوافق الزواجي"، إعداد  عنوانها:* مناقشة مذكرة ماستر 

الطالبتين صحراوي وسام ومريم عقيلة، إشراف األستاذة بوزقزي رزيقة، قسم العلوم 

 .2االجتماعية، جامعة البليدة 
 

 الهيئات العلمية: و ة وهيئة التحريرلمية والتنظيمياللجان العفي العضوية 
 * العضوية في اللجان ومجالس العلمية : 

عضو في اللجنة العلمية لقسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا بصفة رئيس القسم  -

 .2011-2008بجامعة البليدة من 

من  2بليدة لقسم، جامعة العضو في اللجنة العلمية لقسم العلوم االجتماعية بصفة رئيس ا -

 إلى يومنا هذا.   2013
والعلوم االجتماعية بصفة رئيس القسم بجامعة  اآلدابعضو في المجلس العلمي لكلية  -

 .2011-2008 البليدة.



عضو في المجلس العلمي لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، بصفة رئيس القسم، بجامعة  -

 2البليدة 
 مخبر: ت العلمية وال* العضوية في المجال

مدير مجلة دراسات نفسية وتربوية تصدر عن قسم علم النفس وعلوم التربية  -

 إلى يومنا. 2014من  2واألرطوفونيا، جامعة البليدة 
 * العضوية في اللجان العلمية والتنظيمية في النشاطات العلمية:

ل وبعده، ار قبل االستقالحول "جرائم االستعم الدوليالعلمية للملتقى  اللجنةعضو في  -
جامعة البليدة  واالجتماعية،المنظم من طرف قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية 

 .2014فيفري  19-18المنعقد يومي . 2
 -واقع وآفاق –عضو في اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الموسوم بـ " صعوبات التعلم  -

لونيس  2إلنسانية واالجتماعية بجامعة البليدة بكلية العلوم اتنظيم قسم علم العلوم االجتماعية 

 .2016أفريل  21-20-19على المنعقد أيام 
عضو في مخبر القياس والدراسات النفسية الذي يشرف عليه البروفيسور بوسالم عبد  -

 إلى يومنا هذا.  2010 العزيز، من
البحث العلمي في  ول "واقع مناهجالتنظيم لفعاليات الملتقى الوطني الثاني ح رئيس لجنة -

 .2011ديسمبر  07/08العلوم االجتماعية بالجامعة الجزائرية" بتاريخ 
عضو في تنظيم فعاليات الملتقى الوطني حول "البعد األمني في مواجهة الجريمة في  -

 .2012ماي  30-29المجتمع الجزئري" بتاريخ 

لونيسي علي  2دة ته جامعة البليعضو في تنظيم المؤتمر الدولي األول الذي عقد -

 26-25-24باالشتراك مع جامعة ماين )فرنسا( والموسوم بـ : "العولمة والتحديات" أيام 

 . 2015ماي 
رئيس لجنة التنظيم لفعاليات الملتقى الوطني الموسوم بـ " أنسة المستشفيات في الجزائر  - 

بكلية  2016ي ما 10-09تاريخ " لقسم العلوم االجتماعية والمنعقد ب-معيقات وحلول –

 لونيسي علي. 2العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة البليدة 
المنعقد  –واقع وآفاق  –عضو في اللجنة العلمية للملتقى الدولي حول الطفولة المعنفة  -

 .2017في أفريل  2بجامعة البليدة 


