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 :معلومات �خصية  -أ

  Dr.slimani sabrina   / سليما�ي  ص��ينة  د.

 بقسنطينة  01/02/1974.تار�خ وم�ان امليالد: 

 جزائر�ة . ا�جنسية:

 WhatsApp: 00213 792577961ا�جوال / 

 شارع االخوى حايفي . شلغوم العيد  العنوان ال�خ��ي:

   slimanisab@gyahoo.fr    /sabrina.slimani@univ-constantine2.dz اإليميل:

 علم النفس  التخصص:

 علم النفس العمل و التنظيم  التخصص الدقيق:

 ، جامعة عبد ا�حميد مهري قسنطينة  علم النفس و علوم الرتبية .  .، �لية )أ(ستاذ محاضر صنف أ الوظيفة:

 املسؤوليات العلمية: 

  مجلة علمية دولية التنمية البشر�ة و التعليم لألبحاث  التخصصية "مؤسس ورئيس تحر�ر مجلة ،

لرقم الدو�� ا ؛�واالملبور ، مال��يا ، معهد العل�ي للتدر�ب املتقدم و الدراسات )، Q3مصنفة صنف (

ISSN  : 2462-1730    2019منذ 

 للباحث�ن و العلماء و ا�خ��اء الناطق�ن باللغة  عضو بال�جنة االستشار�ة املوحدة ملنصة ار�د

 arid.my/0001-3207:  .2020 –افر�ل -29العر�ية �� 

  01/07/2020من ابتداءا ؛عضو باالتحاد الدو�� للغة العر�ية . 

  ��2021منذ مارس عضو بال�جنة الدولية لتصنيف ا�جالت و معامل التأث . 
 

  

 :الشهادات ا�حصل عل��ا -ب

 الشهادات العلمية: -1

 .�� شعبة العلم الطبيعة و ا�حياة  : شهادة الب�الور�ا  1994-1989الف��ة  -

:  شهادة الليسا�س �� علم النفس و علوم ال��بية ، تخصص علم النفس  الصنا��  1998-1994الف��ة  -

 منتوري والية قسنطينة / ا�جزائر.، بجامعة   1998دورة جوان 

: شهادة املاجست�� �� علم النفس و علوم ال��بية، تخصص علم النفس العمل و 2006-2003الف��ة  -

 التنظيم. بجامعة منتوري قسنطينة / ا�جزائر .
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 : شهادة دكتوراه علوم �� علم النفس و علوم ال��بية و األرطوفونيا ، تخصص علم 2011 -2006الف��ة  -

 النفس العمل و التنظيم . بجامعة منتوري ، والية قسنطينة .

: شهادة التأهيل ا�جام�� �� علم النفس و علوم ال��بية ، تخصص علم النفس العمل و  2016سنة  -

 التنظيم . بجامعة عبد ا�حميد مهري ، والية قسنطينة .

م النفس ، تخصص علم النفس العمل و التنظيم . شهادة التعليم العا�� الالستاذية �� عل:  2021 سنة           -

 .بجامعة عبد ا�حميد مهري ، والية قسنطينة 

 

 :ا�خ��ة املهنية2 -

: مستشارة رئيسية للتوجيھ املدر��ي و امل�ي ، بوالية  2007د�سم��  31إ��     1998د�سم��  20الف��ة من  1-    

 . قسنطينة

مؤقت بقسم علوم اإلعالم و االتصال ، �لية اآلداب و العلوم :  أستاذة  2007-2006الف��ة من  2-    

 . االجتماعية  ، بجامعة فرحات عباس والية سطيف

: أستاذة دائمة بقسم علم النفس و علوم ال��بية و األرطوفونيا ، �لية العلوم  2021-2007الف��ة  3-   

 . اإل�سانية و االجتماعية ، بجامعة منتوري ، والية قسنطينة

 : رقيات مهنيةت -3

تار�خ أول توظيف بجامعة منتوري قسنطينة ، �لية العلوم اإل�سانية و االجتماعية بقسم علم النفس  -

 .2007د�سم��  30و علوم ال��بية و األرطوفونيا : 

تار�خ ال��قية لرتبة أستاذ مساعد م�لف بالدروس ب�لية العلوم اإل�سانية و االجتماعية ، قسم علم  -

 . 2010سبتم��  22علوم ال��بية و األرطوفونيا ، بجامعة منتوري قسنطينة ،النفس و 

تار�خ ال��قية إ�� منصب اع�� بصفة مسؤولة فر�ق االختصاص �� علم النفس العمل و التنظيم ،  -

 .2010د�سم��  30ب�لية العلوم اإل�سانية و االجتماعية  ، بجامعة منتوري قسنطينة  

 26أستاذة محاضر صنف ب ،  بقسم علم النفس و علوم ال��بية و األرطوفونيا تار�خ ال��قية لرتبة  -

 . 2011جوان 

تار�خ ال��قية إ�� منصب أع�� بصفة مسؤولة فر�ق االختصاص ماس�� أ�ادي�ي �� علم النفس العمل و  -

 .2013نوفم��  27،  02التنظيم  ،  ب�لية علم النفس و العلوم ال��بية ، بجامعة قسنطينة 
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تار�خ ترقية لرتبة أستاذة م�لفة بالبحث، ب�لية علم النفس والعلوم ال��بية، بجامعة عبد ا�حميد  -

 .2014جانفي  01مهري قسنطينة، 

تار�خ ال��قية لرتبة استاذ محاضر صنف أ، بقسم علم االجتماع، ب�لية العلوم اإل�سانية و  -

 . 2016سبتم��  20االجتماعية، بجامعة منتوري قسنطينة، 

، بجامعة علم النفس و علوم ال��بية ، ب�لية النفس، بقسم علم التعليم العا�� تار�خ ال��قية لرتبة استاذ           -

 . 2021� �مسد� 05منتوري قسنطينة،

  :  املهام االدار�ة3 -

 . 2012د�سم��  19عضو بال�جنة العلمية لقسم علم النفس ، بتار�خ      -

  2012اكتو�ر  07ا�جودة ، بجامعة عبد ا�حميد مهري قسنطينة ، بتار�خ عضو بخلية ضمان       -

  2013مارس  03عضو با�جلس االستشاري إلدارة �لية علم النفس ، بجامعة قسنطينة ، بتار�خ       -

 . 2017إ��  2012نوفم��  29عضو با�جلس الشع�ي البلدي ابتداء من        -

�لفة بدراسة و اثراء النظام الداخ�� النموذ�� للثانو�ة ، بمدير�ة ال��بية بتار�خ عضو بال�جنة الوالئية امل      -

07/04/2014 .  

�عي�ن نائب رئيس قسم امل�لف بالدراسات و البحث العل�ي بقسم علم االجتماع �لية العلوم اإل�سانية و       -

 2019أكتو�ر  09ا��   2018جو�لية  9االجتماعية بتار�خ 

 :التكو�نف��ات  4-

مشاركة �� األيام التكو�نية حول السلوك التنظي�ي �� املؤسسات ا�جزائر�ة ب�ن النظر�ة و التطبيق و  -

�� إطار برنامج �عاو�ي ب�ن وزارة التعليم العا�� والبحث العل�ي و االتحاد  2010جوان  14و 13املنعقد يومي 

 .، بجامعة قسنطينة TEMPUS األورو�ي

   ول تحت إشراف   formation ingénierie et technique d’animation التكو�نية مشاركة �� األيام-

Adalgisa  battistelli  إطار برنامج �عاو�ي ب�ن ا�جامعات املغار�ية  2011جوان  03ماي إ��  31من ��

  ، بجامعة قسنطينة TEMPUS واألورو�ية
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 formation continue en méthodes quantitatives pour la مشاركة �� األيام التكو�نية حول  -  

psychologie du travail  تحت إشراف Abdali Abdelkebir إطار  2011د�سم��  01نوفم�� إ��  28من ��

 . ، بجامعة قسنطينة TEMPUS برنامج �عاو�ي ب�ن ا�جامعات املغار�ية و األورو�ية

 formation en psychologie du risque dont risques مشاركة �� األيام التكو�نية حول   -

psychosociaux  تحت إشراف Rémi kouabenan et catrine Hellemans ,s.caroly 16د�سم�� إ��  12من 

 . ، بجامعة تو�س TEMPUS �� إطار برنامج �عاو�ي مع ا�جامعات املغار�ية و األورو�ية 2011د�سم�� 

افية-    Rémi kouabenan et catrine تحت إشراف   mission professionnalisation مشاركة �� دورة اح��

Hellemans إطار برنامج �عاون مع ا�جامعات األورو�ية 2012افر�ل  27افر�ل ا��  23من �� TEMPUS  ،

 . بجامعة منتوري قسنطينة

العامة للبحث العل�ي و مشاركة �� ايام تقو�مية لنتائج دراسات و ابحاث وطنية تحت اشراف املدير�ة   -

 .، بمركز البحث �� االن��و�ولوجيا االجتماعية و الثقافية 2013د�سم��  23-21التطو�ر التكنولو�� من 

-12من  Cristiana Robalo-Cordeiro تحت إشراف  Auto-Evaluation  مشاركة �� األيام التكو�نية حول    -

 . قسنطينة -، بجامعة محمد مهري  L’AUF غار�ي لالتحاد�� إطار برنامج �عاو�ي ملكتب أمل 2015جانفي  13

��  2016نوفم��  15-14-13-12شاركنا �� الدورة التكو�نية لفائدة منتخبات ا�جالس الشعبية ا�حلية خالل    -

إطار تجسيد املشاركة السياسية الفعلية و املستدامة للنساء �� ا�جالس ا�حلية املنتخبة  تحت اشراف وزارة 

 . بوالية ميلة PNUD  داخلية و ا�جماعات ا�حلية �� اطار برنامج �عاو�ي ل��نامج االمم املتحدة للتنميةال

  2017جو�لیة  22شاركنا �� الدورة التكو�نیة املش��كة ��" القانون الدو�� اإل�سا�ي و حقوق اال�سان" خالل    -

لألبحاث ، الھالل األحمر ا�جزائري و ال�جنة  تحت إشراف االتحاد العاملي للمؤسسات العلمیة و مركز جیل

 . الوطنیة للقانون الدو�� اإل�سا�ي باإلقامة للقضاة ( بن عكنون)

تحت   2018اوت  05 – 02شاركنا �� فعاليات  ا�جامعة  الصيفية ��" دراسات �� االستشراف " خالل  -  

 . بوالية وهران    -ا�جزائر�ة  –إشراف مؤسسة االستشراف الشامل 

و 21شاركنا �� الدورة التكو�نیة حول " املقار�ات ا�جديدة للوقاية " تحت رعاية وزارة العدل ،  خالل يومي    -

املنظم من طرف الدوان الوط�ي مل�افحة ا�خدرات و ادما��ا ، بالشراكة مع الشبكة   2018أكتو�ر  22

 . (بالعاصمة )  MED- NET املتوسطية للتعاون �� مجال ا�خدرات و اإلدمان
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شاركنا �� الدورة التدر�بية حول " مبادئ اإلدارة ا�حديثة و قواعدها �� ا�جال�ن ال�خ��ي و امل�ي ..تطو�ر    -

املنظم من   2019نوفم��  17و 16الذات و االرتقاء باألداء العام  " تحت معهد التنمية البشر�ة  ،  خالل يومي 

 . كواالملبور  –مال��يا  –ا�ي طرف إدارة املنتدى العل�ي االسيوي الث

 

  :املقاييس املدرسة -5

مقياس نماذج التعلم ، االختيار و التوجيھ  2012-2007م��ا التا�عة لتخصص علوم ال��بية الف��ة من   -

 . ال��بوي ، مدخل إ�� علوم ال��بية ، اقتصاديات ال��بية و مقياس �عليمية املواد التعليمية

 2013-2007مقاييس التا�عة لتخصص علم النفس العمل و التنظيم من الف��ة  و من جهة اخرى درسنا - 

مقياس مدخل إ�� علم النفس العمل و التنظيم ، األرغونوميا التصميمية  ، األرغونوميا املعرفية ، الوقاية 

 . واألمن الصنا�� و  مقياس تحليل العمل

نا��  ، األرغونوميا ، االتصال العل�ي  و أخالقيات مقياس الوقاية واألمن الص   2015-2011الف��ة  من    -

املهنة محاضرة + تطبيق  �� إطار تكو�ن ماس�� األ�ادي�ي ، برنامج �عاو�ي ب�ن وزارة التعليم العا�� والبحث 

 .، بجامعة قسنطينة TEMPUS العل�ي و االتحاد األورو�ي

تطبيق  �� إطار تكو�ن املاجست�� ،  محاضرة +  psychopédagogie مقياس 2013-2012الف��ة من    -

 .  3تخصص الهندسة املدنية ، بجامعة قسنطينة  

تدريس مقياس علم النفس ، علوم ال��بية ، علم النفس االجتما�� ، علم النفس  2022-2015الف��ة من  -

االجتما�� للعمل ، علم مجتمع املدينة ، محاضرات �� قسم علم االجتماع ، �لية علم االجتماع و العلوم 

لية علم ب�، ملتقيات من�جية التصميمية تدريس مقياس �سي�� املوارد البشر�ة ، االرغونوميا اال�سانية ، 

 .02بجامعة قسنطينة النفس و علوم ال��بية ، 

االتصال ، االعالم و تكنولوجيات  و مقياس  تدريس مقياس �سي�� املوارد البشر�ة 2021-2019الف��ة من   -

 . 01�س��  املوارد البشر�ة لطلبة الدكتوراه ب�لية علم االجتماع و العلوم اإل�سانية جامعة ا�حاج �خضر بباتنة 

  : مشاريع البحث و العضو�ة �� بحوث علمية وزار�ة و�رامج تنمو�ة  -5

 . املشاركة �� مشاريع وزار�ة ودراسات وطنية و والئية. 1.5

شاركنا �� مشروع والئي حول العنف املدر��ي للفر�ق التق�ي ملراكز التوجيھ املدر��ي وامل�ي التا�عة ملدير�ة     -

 . 2002ال��بية لوالية قسنطينة /جانفي 
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شاركنا �� مشروع اليو�سكو لتقو�م مكتسبات تالميذ السنة الثامنة أسا��ي التا�عة ملدير�ة ال��بية لوالية    -

 . 2002قسنطينة /ماي 

شاركنا �� مشروع خاص بإصالح املنظومة ال��بو�ة للفر�ق التق�ي ملراكز التوجيھ املدر��ي وامل�ي التا�عة     -

 . 2004سنطينة /افر�ل ملدير�ة ال��بية لوالية ق

دراسة التحليل النو�� للمردود ال��بوي �� إطار التقو�م الشامل للمنظومة    TIMSS شاركنا �� مشروع    -

 . 2004ال��بو�ة    التا�عة ملدير�ة ال��بية لوالية قسنطينة /جوان 

 .2016ا�� غاية   2009عضو بمخ�� التطبيقات النفسية و ال��بو�ة /جامعة قسنطينة /ا�جزائر     -

حول العمل بنظام التعاقد و عالقتھ بدافعية العمل لدى العمال و املوظف   PNLF عضو بالبحث العل�ي     -

 . 2011ماي  02املؤرخ ��  E/F  095،تحت رقم  2010/2011-دراسة ميدانية  –�� القطاع�ن العمومي و ا�خاص 

 Mesures Anthropologique Des Dimensions Corporelles حول  CNEPRU عضو بالبحث العل�ي     -

Des Etudiants De L’ Université  D’Alger 02 Pour La Conception Des Chaises Convenables Pour 

Eux  -  تحت رقم 2013/2016 –دراسة ميدانية ، r 6120120014  �� تحت اشراف  2013جانفي  01املؤرخ

 .ال��وفيسور بوظر�فة

 les moyens de promouvoir la culture préventive   dans l حول  PRUNE عضو بالبحث العل�ي     -

enterprise et ses répercussion psychologiques sociales et économique    دراسة ميدانية– 

ور تحت اشراف ال��وفيس 2018جانفي  01املؤرخ ��  105LO3UN16220180003، تحت رقم  2018/2020

 .بوظر�فة

عضو بال�جنة الوالئية امل�لفة بدراسة و اثراء النظام الداخ�� النموذ�� للثانو�ة ، بمدير�ة ال��بية لوالية      -

 . 19/03/2014ميلة بتار�خ 

عضو بال�جنة الوالئية امل�لفة باالستشارة ميدانية حول العنف �� الوسط املدر��ي ، بمدير�ة ال��بية       -

 02/01/2014بتار�خ  2014و.ت.و/ا.ع/ /4/ املرجع رقم : لوالية ميلة

�� إطار برنامج �عاو�ي  Cristiana Robalo-Cordeiro تحت إشراف " Auto-Evaluation "  عضو �� برنامج   -

    " Agence Universitaire De La Francophonie  "   L’AUF  ملكتب أملغار�ي لالتحاد األورو�ي الفرنكوفو�ي

 . 2018جانفي 
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عضو بمركز جيل البحث العل�ي لالتحاد العاملي للمؤسسات العلمية كخب�� بال�جنة العلمية �جالت املركز     -

 .2016املؤرخ ��/ جانفي / سنة   2676تحت  رقم  ع

 .2016�� جوان /    3207-0001في �عر �عضو بمنصت ار�د للباحث�ن الناطق�ن باللغة العر�ية تحت رقم     -

بمال��يا  ملنشرات الدولية للمعهد -رئيسة تحر�ر مجلة التنمية البشر�ة للتعليم و األبحاث التخصصية  -    

 2019منذ    ISSN    : 2462-1730 العل�ي للتدر�ب املتقدم و الدراسات الرقم الدو��

  . 2019ماي   29عضو باتحاد ا�جامعات الدو�� منذ         -

املوحدة ممثلة لدولة ا�جزائر ملنصة ار�د " للباحث�ن و العلماء و ا�خ��اء  عضو بال�جنة االستشار�ة     -

 .2020 –افر�ل -29الناطق�ن باللغة العر�ية �� 

 . 01/07/2020عضو باالتحاد الدو�� للغة العر�ية منذ تار�خ      -

 .2021بمال��يا منذ  –عضو محكم و خب�� باملعهد العل�ي للتدر�ب املتقدم و الدراسات      -

 . 2021عضو بال�جنة الدولية لتصنيف ا�جالت و معامل التأث�� منذ مارس        -

   :  املقاالت و/أو املداخالت الوطنية و الدولية �شر  -6 

" خصائص التالميذ املوجه�ن ا�� شعبة الهندسة املدنية  " ، مجلة دولية  2010سليما�ي ص��ينة  1-

 . باتنة–منشورات �لية االداب و اللغات  ، �جامعة ا�حاج �خضر   5دور�ة محكمة  ، العدد 

" متطلبات شعبة الهندسة املدنية �� عملية التوجيھ " ، مجلة العلوم  2011سليما�ي ص��ينة  2-

 .ISSN : 111-505X /منشورات جامعة منتوري ، قسنطينة  34اإل�سانية ، العدد 

االرغونومي للظروف الف��يقية يف البيئة التعليمية ط مجلة الوقاية و " التحليل  2012سليما�ي ص��ينة :  3-

االرغونوميا منشورات مخ�� الوقاية و االرغونوميا خالل فعاليات املؤتمر الدو�� حول االرغونوميا و دورها �� 

    / ، موقع ا�جلة 2، العدد 5، ا�جلدة 02الوقاية و التنمية ، جامعة ا�جزائر 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/75128.  

اقع و سبل تطو�ر التوجيھ و االرشاد املدر��ي �� النظام ال��بوي ا�جزائري،    " 2013سليما�ي ص��ينة :  4- و

 ..ISSN : 2311-5181 / يصدرها  مركز جيل البحث العل�ي –04مجلة العلوم اال�سانية و االجتماعية العدد 

اقع و تحديات اإلصالح ال��بوي �� التعليم التكنولو�� با�جزائر ،  مجلة   " 2013سليما�ي ص��ينة :  5- و

 .ISSN : 2352-9555 /  منشورات جامعة الوادي –03الدراسات و البحوث االجتماعية العدد 
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دراسة ميدانية  بثانو�ة بن ي��  –تحليل البيئة املدرسية للتعليم التكنولو��   " 2013سليما�ي ص��ينة :  6-

 .ISSN :1111-6439 /   منشورات جامعة بوزريعة –10طينة ،  مجلة دراسات  نفسية و تر�و�ة العدد بقسن

اقع سياسة االختيار �� شركة سونالغاز بالشرق ا�جزائري لوالية قسنطينة /  2014سليما�ي ص��ينة :  7- " و

العلوم اإل�سانية و االجتماعية دراسة ميدانية  بمص�حة االنتقاء و االختيار �� مؤسسة السونالغاز" ، مجلة 

 .ISSN : 2170-1121 / 2014، مارس  14ورقلة ، العدد  –تصدر عن جامعة قاصدي مر�اح 

ع�� عينة من اإلطارات باملنطقة  D70  ) دراسة ثبات و صدق اختبار الذ�اء 2014سليما�ي ص��ينة  (8 -

منشورات جامعة منتوري ،   41نية ، العدد الصناعية الشرقية لسونا لغاز قسنطينة ، مجلة العلوم اإل�سا

 .ISSN : 111-505X /قسنطينة

)   مطبوعة مقياس االرغونوميا ، لطلبة السنة الثانية تخصص علم النفس  2015سليما�ي ص��ينة    (9 -

 . 02العمل و التنظيم ، منشورات جامعة منتوري ، قسنطينة 

ال��بصات امليدانية ، لطلبة ماس�� ا�ادي�ي م�ي  تخصص علم )   مطبوعة دليل  2016سليما�ي ص��ينة    ( 10-

 . 02النفس العمل و التنظيم ، منشورات جامعة منتوري ، قسنطينة 

)  : اثار و اعراض ا�جلوس للطلبة بقاعات التدريس ��  2016بوظر�فة حمو ، سليما�ي ص��ينة ، و اخرون ( 11-

�حية ،مخ�� الوقاية و االرغونوميا  جامعة بوزريعة ،  -ةاجتماعي -ا�جامعة دراسة اولية . مجلة نفسية

 . ISBN : 1112-7546 /2016، السنة  06، العدد  02ا�جزائر

اقع العمل ال��بوي ، " للمركز االتحاد  2017سلیما�ي ص��ینة (  12 - ) االرغونومیا رؤ�ة تنمو�ة لتطو�ر و

 ISBN 978-99966-1-511-5  ref .. 123 –ندن بل –جامعة لندن  . ECRC األورو�ي للبحوث و االستشارات

:4/2017/    

اقع التواصل االجتما�� " دراسة تحلیلیة میدانیة ع��   2017سلیما�ي ص��ینة (   -13 ) ا�جر�مة �� ضوء مو

شب�ات التواصل االجتما�� من الشباب ا�جزائري "، مجلة الفنون و االدب و علوم اإل�سانیة و االجتماعیة ، 

 - ، منشورات �لیة اإلمارات للعلوم ال��بو�ة ، باالمارات العر�یة املتحدة 2018ینایر  –�انون الثا�ي  19العدد 

HSS–ISSN : 2414-3383 . 

�� املدارس االبتدائية  , مجلة �لية  sobane    )  : تطبيق اس��اتيجية سو�ان 2017سليما�ي ص��ينة ( 14 -

ية مال��يا ، عدد خاص لفعاليات املؤتمر ال��بوي الدو�� األول ال��بية " تصدر عن جامعة املدينة العامل

اقع التحديات ال��بو�ة و النفسية ، ا�جلد األول ،  2017للدراسات ال��بو�ة و النفسية  نحو رؤ�ة عصر�ة لو

ISBN : 978-96715786-0-5 /  COEPS 2017  . 
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دراسة تطبيقية الس��اتيجية  –التعليم الثانوي )   ال�حة و السالمة ��  2017سليما�ي ص��ينة    (  15-

سو�ان �� ثانو�ة بن ي�� ، بوالية قسنطينة  ، مجلة املرشد " مجلة علمية نفسية تر�و�ة محكمة تصدر عن 

-  ISSN    : 2253    / 2017، العدد خاص ، د�سم�� –  02جامعة ا�جزائر -مخ�� القياس و االرشاد النف��ي 

0495 . 

 –فياض بن كرو –صباح عا�ش  –نوال بر�قل  –محمد �حرش  –سليما�ي ص��ينة  -وي مصطفى عش  16-

دراسة نفسية ميدانية  " ،  -) " ال�خصية ا�جزائر�ة  2018فارس ز�ن العابدين :  ( –عبد املو�� بوشامي 

 . 4.06.5795ديوان املطبوعات ا�جامعية ، ا�جزائر ، رقم النشر 

افية الدارة االمن من )  2019سلیما�ي ص��ینة (  17 - : ا�خر�طة االف��اضية ملدينة ذكية  " دراسة استشر

، منشورات  6ا�جلد  – 35ا�جر�مة االلك��ونية  "، مجلة العلوم االجتماعية و ال��بو�ة " ريس " ، العدد 

 ISSN : 2148-5518-.www.ressjournal.com–- انطاكيا ، ب��كيا

دراسة ميدانية للتحليل  –من اجل مقار�ة بالكفاءات لنشاطات التلميذ ) :  "  2019سليما�ي ص��ينة  ( 18-

النسقي لنشاطات املتعلم  " ا�جلة ا�جزائر�ة لل��بية و ال�حة النفسية تصدر عن مخ��  ال��بية و ال�حة 

 .01/12/2019النفسية �جامعة بوزريعة ا�جزائر   بتار�خ 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/112866 

) : " دور االرشاد النف��ي �� نبذ ثقافة التطرف العنيف   "  2019سلیما�ي ص��ینة ، حس�ن حس�ن ز�دان (  19-

، منشورات املعهد العل�ي 5ا�جلد  – 3، مجلة التنمية البشر�ة و التعليم لألبحاث التخصيصية ، العدد 

 ISSN : 2462-1730-.http://www.siats.co.uk/jhdesr للتدر�ب املتقدم و الدراسات ، بمال��يا

 cybercrime in " ) : " ا�جر�مة االلك��ونية بالهندسة النفسية 2019سليما�ي ص��ينة    (  20-

psychological engineering مجلة دراسات النفسية و ال��بو�ة  " مجلة علمية نفسية تر�و�ة محكمة ،

  موقع املقال . ISSN    : 2538  -2588    / 2019، د�سم��  -تصدر عن جامعة قاصدي مر�اح  بورقلة 

http://193.194.91.150:8080/en/article/112397  

21- H. Boudrifa, S. Slimani, O. Oubrahem & M. Gachi : (2019 ) “ The effect of prolonged 

sitting on students” the international symposium; on occupational safety and hygiene- 

SH02019 -15-16 avril , university of Minho guimaraes , Portugal  and publicated on the 

proceedings book of the conference SHO2019-13-MAY 2019 . 
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املش�ل �� العملية التعليمية و دورها �� بناء  -) :  " الوضعية 2019غانم ابتسام  ( و سليما�ي ص��ينة    22-

لكفاءات و تحقيقها  " عن مخ��  ال��بية و ال�حة النفسية �جامعة بوزريعة ا�جزائر  دار نواصري للطباعة و ا

 .  ISSN : 978 -9931-749-18-9النشر،    

باملدرسة العليا الساتذة التعليم "  بمجلة امتياز  تا�عة  االرغونوميا ال��بو�ة: "   2019سليما�ي ص��ينة   -23

 .http://www.enset-skikda.dz/index.php/imtiyaz.htm ا�جزائر �شر  –سكيكدة  –التكنولو�� 

ملناو�ة الليلية با: "  االح��اق النف��ي لدى عينة من املمرض�ن  2020ودة  فت��  –سليما�ي ص��ينة  - 24

لوادي " كتاب  امللتقى الدو�� حول املعاناة �� العمل لدى بابمص�حة االست�جاالت الطبية وا�جراحية 

 ترقيم دو�� 1العامل�ن �� ميدان التمر�ض �خ�� بنك االختبارات النفسية و املدرسية و املهنية بجامعة باتنة 

ISSN :789-931-699-90-6 . 

اقع و حلول ) :  "  2020سليما�ي ص��ينة  ( -25 ية باملؤسسات تحليل راسةد – العنف �� الوسط املدر��ي و

االرغونوميا و البحوث التطبيقية �� علم النفس تصدر عن مخ��   للعلوم النفسية " ا�جلة ا�جزائر�ة  ال��بو�ة 

. رقيم 01/06/2020 خ�بتار    3العر�ي بن املهيدي ام البوا�� ا�جلد الثا�ي و العدد جامعة و علوم ال��بية عن 

 .      http://www.univ-oeb.dz/ajps/?page_id=17ع�� موقع :  .  ISSN :2773-2908دو�� 

اقع صعو�ة ��خيص املوهو��ن ذوي صعو�ات التعلم " مجلة  2020ودة  فت��  –سليما�ي ص��ينة 26 - : " و

-ISSN : 2519 : بليبيا ، ترقيم دو�� 3ا�جلد   -22العلوم اإل�سانية و االجتماعية مجلة جامعة الزاو�ة العدد 

674x .  . 

: " التدر�ب ع�� معا�جة الفرضيات السببية 2020إبراهيم بوترعھ /  -كتفي عزوز  -سليما�ي ص��ينة  27-

باستخدام النمذجة البنائية (تحليل املسار نموذجا " مجلة الروائز �خ�� بنك االختبارات النفسية و املدرسية 

  . . ISSN 9596-2716ترقيم الدو��  4ا�جلد  1العدد  – 1و املهنية بجامعة باتنة 

األسباب والعوامل املؤدية إ�� انتشار ظاهرة األمهات العاز�ات : "  2020سليما�ي ص��ينة و بجنانة أحالم  -28

–باتنة –دار قانة للنشر و التوزيع - �� ا�جتمع ا�جزائري (مع تقديم قراءات و�حصائيات حول الظاهرة).

 .ISBN:978-9947-910-82-5ا�جزائر 

) " التصور االس��اتي�� إلدارة االخطار ومحار�ة اإلرهاب االلك��و�ي" مجلة 2021سليما�ي ص��ينة ( 29-

 /  ع�� موقع   1العدد  - 3ا�جلد -مصداقية للمدرسة العليا العسكر�ة لإلعالم واالتصال ، 

https://www.asjp.cerist.dz/revues/596/call-for-special-issue . 
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البينية " مجلة افاق العلوم �جامعة ز�ان   للدراسات  مداخل االرغونوميا " :  )2021سليما�ي ص��ينة (30-

 ع�� موقع 3العدد -6ا�جزائر ، ا�جلد  -ا�جلفة عن جامعة عشور 

/https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/351 .  

"     تحلیل ارغونومي لنوعیة ا�خدمات االجتماعیة املقدمة للمعاق ، دراسة   2021سليما�ي ص��ينة :   31-

تحلیلیة  میدانیة بالدیوان الوط�ي لألعضاء االصطناعیة ولواحقھا لأل�خاص املعوق�ن لوالیة �سكرة ، مجلة 

ترقيم الدو��  1العدد  11عبد ا�حمید مھري ، مجلد – 02طینة أبحاث النفسیة و ال��بو�ة ، جامعة قسن

:2588-2171 ISSN ع�� موقع ، /.https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/55 . 

 –فياض بن كرو  –صباح عا�ش  –نوال بر�قل  –محمد �حرش  –سليما�ي ص��ينة  -مصطفى عشوي   32-

دراسة  نفسية ميدانية   " ،    -" ال�خصية ا�جزائر�ة  كتاب ابدين : فارس ز�ن الع –عبد املو�� بوشامي 

 .-ISBN  978 -9931-794 ، دار االصالة للنشر ا�جزائر ،  ال��قيم الدو�� 2021الطبعة الثانية 

 –فياض بن كرو  –صباح عا�ش  –بوث�جة غياث  –محمد �حرش  –سليما�ي ص��ينة  -مصطفى عشوي   33-

دراسة   –" التفك�� النقدي لدى طالب ا�جامعات العر�ية  كتاب فارس ز�ن العابدين :  –عبد املو�� بوشامي 

 ISBN  978-9931-794-49-3 ، شركة  االصالة للنشر ا�جزائر ،  ال��قيم الدو�� 2021ميدانية مقارنة  " ، 

-ISBN/978كواالنبور ترقيم دو�� –مال��يا  2021. 1منصة ار�د طسليما�ي ص��ينة : كورونا ~" إصدارات  -34

1-365-90014-3. 

تأث�� اسلوب التفاعل التباد�� ألت�ام�� االرشادي املعر�� : ) 2020 (حس�ن حس�ن ز�دان–سليما�ي ص��ينة -35

، بتار�خ  4العدد  31مجلد  مجلة العلوم اإل�سانية ،،  لدى اولياء امور الطالب �� تنمية ال�خصية الفعالة

 . 01منتوري ، قسنطينةاالخوى منشورات جامعة  - .ISSN : 2588-2007 ، تحت ترقيم دو�� 2020د�سم�� 

دراسة ميدانية  –اثر النمط العمرا�ي ع�� اإلعاقة ا�حركية  ": "  2021سليما�ي ص��ينة و  بو�حية أسماء  -36

با�جلفة   03العدد 05، مجلد مجلة سوسيولوجيا ع�� منج��"�شر  – 02بجامعة عبد ا�حميد مهري قسنطينة 

- https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/432 . 

: مطبوعة مقياس �سي�� املوارد البشر�ة ، لطلبة السنة الثالثة ليسا�س   2021سليما�ي ص��ينة  -37 

 . 02تخصص علم النفس العمل و التنظيم ، منشورات جامعة عبد ا�حميد مهري  ، قسنطينة 

38– slimani sabrina (2022 ) : Crime management and Fighting Terrorism  " Field study to 

analyze Facebook sites across Algerian virtual borders  " ; publicated on the international 

journal specialized in human and social sciences by the University of Mohamed Seddik Ben 
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Yahia- Jijel. Volume 4 Issue 16;  ISBN: 2676-153X             

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/490. 

 

39- Slimani Sabrina & Boujnana Ahlam (2022 ) : Relationship between Employees 

Empowerment and Teamwork performance -An analytical study of the opinions of a sample 

of individuals working in Algeria Telecom in Jijel-   ; publicated on the international journal 

Namaa Economy by the University of Mohamed Seddik Ben Yahia- Jijel. Volume 5 Issue 9;  

EISSN: 2710-8465 ; https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/465. 

 

  : املشاركة ��  امللتقيات و ندوات علمية7-

، 2007ماي  31ف��ا واملنعقد �� مشاركة �� امللتقي الوط�ي األول حول ضغوط ا�حياة واملتغ��ات املساهمة -1

بجامعة قسنطينة بمداخلة موسومة ب : دراسة االجهاد من خالل مقياس بورتن� ع�� عينة مختلطة " دراسة 

 ميدانية بوالية ميلة ".

، بجامعة قسنطينة 2009جانفي  13مشاركة �� اليوم العل�ي التكو��ي حول ال��بية والتكو�ن  واملنعقد ��  -2

 ومة ب : التعليم الثانوي �� ا�جزائر و سبيل تطو�ره .بمداخلة موس

مشاركة �� امللتقي الوط�ي الرا�ع حول السلوك التنظي�ي �� املؤسسات ا�جزائر�ة ب�ن النظر�ة و التطبيق و -

، بجامعة  TEMPUS�� إطار برنامج �عاون مع �عض ا�جامعات األورو�ية  2010جوان  14و 13املنعقد يومي 

 قسنطينة.

اقع و سبيل تطو�ر التوجيھ و اإلرشاد املدر��ي �� النظام ال��بوي  -2  مشاركة �� امللتقي الوط�ي الثالث حول و

ماي  10و 09يومي بمداخلة موسومة ب : " رهان التوجيھ املدر��ي و امل�ي با�جزائر" .ا�جزائري و املنعقد 

 ، بجامعة مسيلة . 2011

، بجامعة سكيكدة. بمداخلة  2011ماي  18لتعلم و املنعقد يومي مشاركة �� يوم درا��ي حول صعو�ات ا -3

 �عنوان : صعو�ات التعليم لدى تالميذ شعبة الهندسة املدنية " دراسة ميدانية بوالية قسنطينة " .

جوان  22و 21مشاركة �� امللتقي الوط�ي الرا�ع حول املواطنة و أزمة املدرسة ا�جزائر�ة و املنعقد يومي -4

 جامعة وهران.، ب 2011
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مشاركة �� امللتقي الوط�ي الرا�ع حول السلوك التنظي�ي �� املؤسسات ا�جزائر�ة ب�ن النظر�ة و التطبيق و -5

 . TEMPUS�� إطار برنامج �عاون مع �عض ا�جامعات األورو�ية  2010جوان  14و 13املنعقد يومي 

و أهمي��ا �� التنمية البشر�ة �� املؤسسات مشاركة �� امللتقي الوط�ي ا�خامس حول التكو�ن و التدر�ب  -6

، بجامعة قسنطينة بمداخلة موسومة ب :متطلبات شعبة  2011جوان  02و 10ا�جزائر�ة و املنعقد يومي 

 الهندسة املدنية الواجب مراعا��ا من اجل الوصول ا�� توجيھ فعال ".

جوان  22و 21املدرسة ا�جزائر�ة و املنعقد يومي مشاركة �� امللتقي الوط�ي الرا�ع حول املواطنة و أزمة  -7

اقع و تحديات التعليم التكنولو�� . 2011  ، بجامعة وهران. بمداخلة تحت عنوان : و

جوان  22و 21مشاركة �� امللتقي الوط�ي الرا�ع حول املواطنة و أزمة املدرسة ا�جزائر�ة و املنعقد يومي  -8

اقع و تحديات التعليم التكنولو�� .، بجامعة وهران. بمداخلة تحت عن 2011  وان : و

اقع و أفاق و املنعقد يومي  -9  29و 28مشاركة �� امللتقي الدو�� األول حول ال�حة النفسية املدرسية : و

 ، بجامعة  ت��ي وزو . بمداخلة �عنوا��ا : العوامل املدرسية املؤثرة ع�� ال�حة النفسية للتلميذ . 2011نوفم�� 

مشاركة �� امللتقي الدو�� حول األرغونوميا و دورها �� الوقاية و التنمية بالدول السائرة �� طر�ق النمو  و  -10

بوزريعة .بمداخلة  تحت عنوان : تحليل ارغونومي  -2بجامعة ا�جزائر  2012افر�ل  30-29منعقد يومي 

 انوي  لألعمال التطبيقية لورشة الهندسة املدنية لتالميذ السنة الثانية ث

مشاركة �� امللتقي الوط�ي  الثالث حول الشباب و العنف �� ا�جتمع ا�جزائري و املنعقد بجامعة جيجل  -11

.بمداخلة �عنوا��ا مؤشرات العنف �� الوسط املدر��ي ، دراسة تحليلية ميدانية  2012ماي  03 -02يومي   

 �حالة ثانو�ة بوصوف والية قسنطينة .

اقع التكو�ن ا�جام�� �� ا�جزائر من خالل مخرجاتھ �� سوق العمل *  مشاركة �� امللتقي -12 الوط�ي حول و

بجامعة  املسيلة . بمداخلة موسومة ب : ال��بصات امليدانية "  2012ماي 16-15رؤ�ة تقو�مية * و منعقد يومي 

 �أداة تقو�مية �ختلف مستو�ات التعليم العا��" .

 2012جوان  20-19الثا�ي حول راهن جودة ا�جامعة ا�جزائر�ة و منعقد يومي مشاركة �� امللتقي الوط�ي  -13

جامعة قسنطينة  –بجامعة  بباتنة . بمداخلة عنوا��ا : راهن جودة ا�جامعة ا�جزائر�ة مؤشرات و قراءات 

 نموذجا .

�عيق التنمية مشاركة �� امللتقي الوط�ي األول  حول دور علم النفس �� الكشف عن أهم املشكالت ال�ي  -14

بجامعة  غل��ان . بمداخلة   2012د�سم�� 05-04البشر�ة الشاملة ع�� مستوى ال��بوي و امل�ي  و منعقد يومي 

 موسومة ب :دور علم النفس �� الكشف عن أهم  املشكالت ال�ى �عيق التنمية البشر�ة الشاملة .
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، ببلدية  2013ماس  09ستقبل  و املنعقد ، يومي مشاركة �� اليوم الدرا��ي األول حول املرأة و رهانات امل -15

 شلغوم العيد . بمداخلة موسومة ب: " الو�� السيا��ي لدى املراة ب�ن االمس و اليوم " .

مشاركة �� امللتقي الوط�ي السادس حول العمل بنظام التعاقد و عالقتھ بدافعية العمل ، لدى العامل و  -16

، بجامعة  قسنطينة . بمداخلة  2014ماس 12اص و منعقد يومي املوظف �� القطاع�ن العمومي و ا�خ

موسومة ب: العمل بنظام التعاقد و عالقتھ بدافعية العمل ، لدى العامل و املوظف �� القطاع�ن العمومي و 

 ا�خاص .

 مشاركة �� الندوة الوطنية مع ا�جتمع املد�ي حول نتواصل و�عمل معا للوقاية من ا�خدرات  و منعقد -17

تحت الرعاية السامية ملعا�� وز�ر العدل ، حافظ  -ا�جزائر -، بفندق الر�اض 2014نوفم��  13و 12يومي 

األختام ومن تنظيم  الديوان الوط�ي مل�افحة ا�خدرات و�دما��ا ، بالورشة الثانية ،" تطلعات لتدعيم اإلدماج 

 االجتما�� للمدمن ".

مدى تنفيذ إصالح املدرسة ، بتنظيم وزارة ال��بية الوطنية ، يومي   مشاركة �� الندوة الوطنية حول تقييم -18

بنادي الصنو�ر ، با�جزائر العاصمة .با�جلسات العامة حول"  ر�ائز اإلصالح ألطوار  2015جو�لية  26و  25

 التعليم و برامج ا�جيل الثا�ي " .

،  2016ماي  21االعاقة "و املنعقد يوم  مشاركة �� امللتقى الوط�ي االول حول " ا�خدرات �� اوساط ذوي  -19

املدينة ا�جديدة ع�� منج�� . بمداخلة موسومة ب: ا�خدرات الرقمية �� اوساط  ذوي  3بجامعة قسنطينة 

 االعاقة .

اقع الطالب ا�جام��   "و املنعقد يوم  20- نوفم��  10و  09مشاركة �� امللتقى الوط�ي االول حول " ��خيص و

. بمداخلة موسومة ب: اثار و اعراض ا�جلوس للطلبة بقاعات التدريس �� ا�جامعة 2ا�جزائر ، بجامعة  2016

 دراسة اولية .

،  2016د�سم��  20مشاركة �� امللتقى الوط�ي االول حول " تقنيات التعلم ا�حديثة  "و املنعقد يوم  21-

 مية .باملكتبة الوطنية ا�جزائر�ة ا�حامة. بمداخلة موسومة ب: السرقة العل

مشاركة �� الندوة العلمية حول " اصالحات ا�جيل الثا�ي �� املنظومة ال��بو�ة ا�جزائر�ة   " من تنظيم   22-

، بمداخلة موسومة  2017مارس  02قسم علم االجتماع ، �لية العلوم اال�سانية و العلوم االجتماعية ، بتار�خ  

 ا�� ا�جيل الثا�ي " . ب: رهانات اصالح املنظومة ال��بو�ة من ا�جيل االول 
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حول رؤى معاصرة  ECRCمشاركة �� املؤتمر الدو�� الرا�ع للمركز االتحاد األورو�ي للبحوث و االستشارات 23-

�لية  –بجامعة مرمرة   2017سبتم�� -26-25افاق و تحديات بتار�خ -2-�� العلوم االجتماعية و اإل�سانية 

اقع العمل ال��بوي إسطنبول .بمداخلة  مو  –تركيا  –اإللهيات   .سومة  : االرغونوميا رؤ�ة تنمو�ة لتطو�ر و

و الذي  2017نوفم�� -17-16مشاركة �� املؤتمر ال��بوي الدو�� األول للدراسات ال��بو�ة و النفسية بتار�خ  24-

  sobane نظمتھ �لية ال��بية بجامعة املدينة العاملية مال��يا  بمداخلة  موسومة  : تطبيق اس��اتيجية سو�ان 

 .�� املدارس االبتدائية

مشاركة �� املؤتمر الدو�� األول لالتجاهات ا�حديثة �� العلوم اإل�سانية و االجتماعية " ا�حفل العل�ي  25-

مملكة مال��يا  . بمداخلة   –جز�رة الن�اوي  2017نوفم��  -23-19الدو�� "  ملنصة الباحث العر�ي ار�د   بتار�خ 

 لعلوم اإل�سانية و االجتماعية .  موسومة  : اس��اتيجية البحث االرغونومي و تطبيقاتھ �� ا

لقسم الفقھ و أصول الفقھ  بجامعة االسالمية  2017نوفم�� 20مشاركة �� ندوة يوم ا�جمعة  بتار�خ   26-

 العاملية مال��يا  بمحاضرة  موسومة  : االرغونوميا او الهندسة البشر�ة لفائدة طلبة الدكتوراه .   

ل حول أليات و أدوات االنتقاء املهني�ن �� املؤسسات ا�جزائر�ة "، املنظم مشاركة �� امللتقي الوط�ي األو  -27

د�سم��  07-06، بتار�خ  يومي 01جامعة باتنة –من طرف مخ�� بنك االختبارات النفسية و املدرسية و املهنية 

 نتقاءدراسة ميدانية بمص�حة اال  –بمداخلة موسومة : رهانات االنتقاء الوظيفي بمؤسسة سونالغاز  2017

شاركة �� امللتقى الوط�ي األول حول " دور علم النفس التنظی�ي �� تحقیق الكفاءة املھنیة للموارد  -29

 –البشر�ة �� ظل التحوالت االجتماعیة منظم من طرف مخ�� التطبیقات النفسیة و ال��بو�ة و مخ�� ال��بیة 

 20، بتار�خ  02ة عبد ا�حمید مھري قسنطینة بجامع –التنمیة ب�لیة علم النفس و العلوم ال��بو�ة  -تكو�ن

 ." بمداخلة موسومة "رھانات االرغونومیا �� تنمیة املوارد البشر�ة 2017د�سم�� 

اقع البحث العل�ي �� العلوم االجتماعیة و اإل�سانیة "  30- شاركة �� مؤتمر العل�ي الوط�ي األول حول " و

اجل تحس�ن و تطو�ر البحث العل�ي �� العلوم االجتماعیة و تحت شعارنحو اس��اتیجیة وطنیة مستقبلیة من 

اإل�سانیة ، بمداخلة موسومة ب القیمة املضافة ب�ن الكم و الكیف للبحث العل�ي ، املنظم من طرف �لیة 

 . 2017د�سم��  19و  18، بتار�خ  02جامعة . بوزریعة ا�جزائر  –العلوم االجتماعیة 

 –اساسیات و اخالقیات  –و التحسی��ي املوسوم ب" ال��بصات املیدانیة مشاركة �� الیوم اإلعالمي  31-

 2018فیفري  15بمحاضرة تحت عنوان " اإلجراءات املیدانیة ب�ن النظر�ة و التطبیق ، بتار�خ –الطبعة الثانیة 

 . 01جامعة باتنة  –و املنعقد بقسم علم النفس و علوم ال��بیة و االرطوفونیا 
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فعاليات الندوة الوطنية حول : بناء و تقو�م ال��امج التكو�نية االرشادية و املهنية بمداخلة مشاركة ��  -32

افية حول برامج االرشاد و التوجيھ �� االرغونوميا ، بتار�خ   2018فيفري 23موسومة ب " دراسة استشر

 بجامعة محمد بوضياف باملسيلة .

" التعلیم التحض��ي �� ا�جزائر ب�ن املمارسة ا�حلیة و  مشاركة �� فعالیات امللتقى الوط�ي األول حول - 33

ب�ن قراءة  –املقار�ات العاملیة " ، بمداخلة موسومة " رؤ�ة مستقبلیة لل��امج املقدمة �� املرحلة التحض��یة 

اقع و املقار�ات العاملیة " املنظم من طرف مخ�� املھارات ا�حیاتیة �جامعة محمد بوضیاف باملسیلة بتار  �خ للو

 .2018فیفري  20

مشاركة �� الیوم درا��ي حول  ب" ال��بصات املیدانیة  �� العلوم اإل�سانية و االجتماعية  بمداخلة  تحت   -34

و املنعقد بقسم علم  2018افر�ل  16عنوان " مفاهيم و اساسيات نظر�ة لل��بصات امليدانية  ، بتار�خ 

 . 02جامعة قسنطينة  –االجتماع 

اقع و تحديا و سبل املواجهة مشاركة   -35   -�� الیوم درا��ي حول  ب" العنف �� املؤسسات التعليمية : و

و  2018افر�ل   25بمداخلة  تحت عنوان " مؤشرات العنف املدر��ي لدى تالميذ التعليم الثانوي   ، بتار�خ  

 . 02جامعة قسنطينة  –املنعقد بقسم علم االجتماع 

تمر  الوط�ي حول  " ذوي االحتياجات ا�خاصة ب�ن التاط�� االسري و التاهيل مشاركة �� فعالیات املؤ   -36

م�ي تحت شعار : بالتنسيق تتحقق سعاد��م  " ، بمداخلة موسومة " مدى مساهمة النشاطات  -السوسيو

حسب أراء ا�ختص�ن   –تخلف �سيط  –البيداغوجية �� تحس�ن اللغة الشفو�ة لدى الطفل املتخلف ذهنيا 

جامعة   -جامعة ابوالقاسم سعد  –نظم من طرف مخ�� علم النفس االجتما�� و اآلفات االجتماعية " امل

  2018ماي  . 03-02بتار�خ   02ا�جزائر 

اقع التواصل االجتما��  " ،  -37 مشاركة �� فعالیات امللتقى الوط�ي األول حول " قراءة سوسيو لوجية �� مو

االجتما�� و دورها �� �سو�ق الذات االجرامية  " دراسة ميدانية بمداخلة موسومة " �شب�ات التواصل 

اقع التواصل االجتما�� لدى الشباب ا�جزائري "  املنظم من طرف قسم العلوم االجتماعية   لتحليل ملو

 . 2018ماي  . 9�جامعة محمد البش�� االبراهي�ي ب��ج عر�ر�ج  بتار�خ 

أي  –ول حول " املقار�ة بالكفاءات �� املنظومة ال��بو�ة ا�جزائر�ة مشاركة �� فعالیات امللتقى الوط�ي األ  -38

دراسة ميدانية  –�سق تر�وي ؟  " ، بمداخلة موسومة " من اجل مقار�ة بالكفاءات لنشاطات التلميذ 

للتحليل النسقي لنشاطات املتعلم  " املنظم من طرف مخ�� ال��بية و ال�حة النفسية  �جامعة بوزريعة 

 . 2018ماي . 10بتار�خ  ا�جزائر 
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اقع و املامول    –مشاركة �� فعالیات امللتقى الوط�ي األول حول " بمشروع امل�ي للطالب ا�جام��  -39 ب�ن الو

" ، بمداخلة موسومة " أهمية ال��بصات امليدانية ، �� س��ورة بناء املشروع امل�ي للطالب : دراسة تحليلية 

  2018أكتو�ر  17املنظم من طرف جامعة جيجل   بتار�خ  "   02ميدانية بجامعة قسنطينة 

"   للعلوم االجتماعية  و ال��بو�ة " تحت شعار(نحو  2مشاركة �� املؤتمر العل�ي   الدو��  الثا�ي " ريس   -40

افية إلدارة االمن من  رؤ�ة مكتملة )  مداخلة موسومة " ا�خر�طة االف��اضية ملدينة ذكية  " دراسة استشر

أيلول ال��كية حكومية بالتعاون و التنسيق مع مركز باب�� ال���ي  17ا�جر�مة االلك��ونية  "  بجامعة باندرما 

 .  2018أكتو�ر/ �شر�ن األول    28-26للدراسات و األبحاث �� انطاليا / تركيا  ، بتار�خ 

لم النفس   " ، بمداخلة موسومة مشاركة �� فعالیات املؤتمر الوط�ي األول حول " تطبيقات القياس �� ع  -41

" معا�جة العالقات السببية باستخدام تحليل املسار : النمذجة البنائية نموذجا   " املنظم من طرف جامعة 

 .  2018نوفم��  14-13ت��ي وزو  بتار�خ  –مولود معمري 

م    " ، بمحاضرة  موسومة " مشاركة �� ملتقى تكو��ي  حول " التقو�م و املعا�جة ال��بو�ة و صعو�ات التعل -42

اس��اتيجيات العالجية لصعو�ات التعلم   " املنظم من طرف مدير�ة ال��بية لوالية ميلة لفائدة أساتذة 

 . 2018نوفم�� . 29وادي العثمانية   بتار�خ  –التعليم االبتدائي بمتوسطة احمد بوطبخ 

اقع و افاق تحت شعار نحو مشاركة �� فعالیات املؤتمر الدو�� الثالث حول " ع   -43 لم النفس اإليجا�ي و

نظرة مستقبلية هادفة   بمداخلة موسومة " علم النفس اإليجا�ي رؤ�ة عالجية لذوي صعو�ات �� التعلم   " 

د�سم��  /11/12، �لية العلوم االجتماعية ، قسم علم النفس  بتار�خ  02املنظم من طرف جامعة ا�جزائر 

2018   . 

املؤتمر الدو�� الثالث لالتجاهات ا�حديثة �� العلوم اإل�سانية و االجتماعية " ا�حفل العل�ي مشاركة ��  -44

الدو�� " ملنصة الباحث العر�ي ار�د، بمداخلة   موسومة  :  " األف�ار األساسية ال�ي �ش�ل التيار االرغونومي 

   ��يامال –ب��اجايا   2019جانفي  2ا��  2018د�سم��  29ال��بوي " بتار�خ 

مشاركة �� درا��ي تكو��ي   حول " أهمية السيميائية البيانية �� الدراسات السوسيولوجية     " ضمن  - 45

املنظم ب�لية العلوم اإل�سانية و االجتماعية بجامعة عبد ا�حميد مهري    L.M.D فرق تكو�ن دكتوراه

 .2019فيفري   25بتار�خ    02قسنطينة 

املؤتمر الدو�� األول حول " السالمة املهنية  و الوقاية من حوادث العمل من  اجل مشاركة �� فعالیات  46 -

بيئة عمل امنة  " ، بمداخلة موسومة " تداب�� وقائية ملشروع االتحاد األورو�ي وفق اس��اتيجية متطورة و 

االرغونوميا و  مستمرة    " املنظم من طرف جامعة ا�جلفة ، قسم علم النفس و الفلسفة بالتعاون مع مخ�� 

 .   2019مارس  /06/07بتار�خ    02الوقاية من االخطار بجامعة وهران 
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مشاركة �� فعاليات الطبعة الثامنة للمهرجان باملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية امبارك بن  47-

محافظة املهرجان صا�ح �� إطار " الندوة الفكر�ة األو�� �عنوان " املكتبات خارج ا�جدار. ترف ام ضرورة " ب

 .2019مارس  26الثقا�� وا�ح�� القراءة �� احتفال لوالية ميلة بتار�خ 

افع 48-  و اليات مواجه��ا "   بمداخلة  -مشاركة �� املؤتمر الدو�� حول " ا�جرائم املستحدثة " األسباب و الدو

افية لطو�ر رؤ�ة موسومة  :  " التصور االس��اتي�� إلدارة االمن و مواجهة اإلرهاب اإللك�� و�ي " دراسة استشر

اقع التواصل االجتما��  " و املنظم من طرف اتحاد ا�جامعات الدو�� بالتعاون مع جامعة  املعلومات ع�� مو

   . 2019افر�ل  -04-03تركيا ، بتار�خ  –إسطنبول  –االسطرالب الدولية و مركز األم�� عبد القادر ا�جزائري 

دو�� الرا�ع  لالتجاهات ا�حديثة �� ر�ط العلوم التطبيقية بالعلوم اإل�سانية و مشاركة �� املؤتمر ال  49-

–ب��اجايا    2019افر�ل  -07-06االجتماعية " ا�حفل العل�ي الدو�� "  ملنصة الباحث العر�ي ار�د   بتار�خ 

  ة للعبة ا�حوت األزرقوظيفي –مال��يا  . بمداخلة  موسومة  : ا�جر�مة باللعبة " دراسة تحليلية سيميولوجية 

.   

مشاركة �� فعالیات امللتقى الوط�ي الثا�ي  حول " املقار�ة بالكفاءات مشروع تر�وي واعد ومشكالت ��    50-

التطبيق  " ، بمداخلة موسومة " الوضعية املش�ل �� العملية التعليمية التعلمية و دورها �� بناء الكفاءات و 

بتار�خ   02ا�جزائر –�� ال��بية و ال�حة النفسية  بجامعة ابوقاسم سعد هللا تحقيقها   " املنظم من طرف مخ

 . 2019جوان  19

مشاركة �� فعالیات امللتقى العل�ي الوط�ي حول " الشباب و العنف ...�� عالم متغ��  " ، بمداخلة  51- 

�لية العلوم اإل�سانية و  موسومة " إش�الية العنف لدى الشباب : دراسة �� اهم النظر�ات " املنظم من طرف

 -10-9جيجل  بيومي  –االجتماعية بالتنسيق مع مدير�ة الشباب و الر�اضة   بجامعة محمد الصديق بن ي��  

 . 2019اكتو�ر 

مشاركة �� فعالیات امللتقى الدو�� حول " ال�جرة غ�� الشرعية من دول الساحل االفر�قي ا�� أورو�ا و  52- 

لعبور لبلدان شمال إفر�قيا  " ، بمداخلة موسومة �جرة املراة ب�ن الطموح و ا�جر�مة ا�ع�اسا��ا ع�� مناطق ا

دراسة ميدانية �حاالت �� ا�جتمع ا�جزائري  " املنظم من طرف �لية العلوم اإل�سانية و االجتماعية    –

 . 2019اكتو�ر  -17-16بيومي   02قسنطينة  –بجامعة عبد ا�حميد مهري 

م باملدرسة العليا لألساتذة التعليم 2019نوفم��  05-04يام العلمية الوطنية الرا�عة يومي مشاركة �� األ 53- 

 . بمداخلة موسومة : االرغونوميا ال��بو�ة –سكيكدة  –التكنولو�� 
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تأط�� ملتقى تكو��ي خاص حول " اس��اتيجيات التعامل مع اضطرابات التعلم " لفائدة أساتذة �عليم  54-

نوفم�� تحت رعاية مدير�ة ال��بية لوالية ميلة بمتقن عا�ي  05ملقاطعة وادي العثمانية املنعقد ب االبتدائي 

 . عبد ا�حفيظ بوادي العثمانية

مشاركة �� املؤتمر الدو�� الثا�ي " للتنمية و البحث و التطو�ر" املنتدى العل�ي االسيوي الثا�ي املنعقد   55 - 

مال��يا . بمداخلة  –عهد العل�ي للتدر�ب املتقدم و الدراسات بكواالنبور م بامل2019نوفم��  16/17بتار�خ 

  " موسومة : اثر �عض األبنية املعرفية ع�� قدرات التفك�� االبت�اري لدى الطالب ا�جام��

بجامعة املدينة العاملية مال��يا  بمحاضرة  موسومة  :  2019نوفم�� 20تقديم محاضرة  يوم االثن�ن بتار�خ  56-

  .    . https://www.mediu.edu.my/?lang=ar �عليمية اللغة العر�ية ،  لفائدة طلبة الدكتوراه

بجامعة االسالمية العاملية مال��يا  بمحاضرة   2019نوفم�� 22تقديم محاضرة يوم ا�جمعة   بتار�خ   57-

 . موسومة  : االرغونوميا التعليمية  لفائدة طلبة الدكتوراه

املؤتمر الدو�� ا�خامس  لالتجاهات ا�حديثة �� ر�ط العلوم التطبيقية بالعلوم اإل�سانية و  مشاركة �� 58- 

–ب��اجايا    2019نوفم��  -24-23االجتماعية " ا�حفل العل�ي الدو�� "  ملنصة الباحث العر�ي ار�د   بتار�خ 

ات الرقمية " دراسة تطبيقية مال��يا  . بمداخلة  موسومة  : املتحسسات السمعية �� الوقاية من ا�خدر 

 . " لتصميم نموذ�� لسماعات ذكية ذات استشعار السل�ي

م 2019د�سم��  17-16مشاركة �� امللتقى الوط�ي حول التعليمية �� منظومة التعليم ا�جزائر�ة يومي  -59

تعليم �� ظل بمداخلة موسومة : تكنولوجيا ال –سكيكدة  –باملدرسة العليا لألساتذة التعليم التكنولو�� 

 .  املقار�ة االرغونومية

مشاركة �� املؤتمر الدو�� " اتقان اللغة العر�ية �� عصر الثورة الصناعية " رهانات �عليم اللغة العر�ية   60-

د�سم��  -18-17دراسة وفق املقار�ة االرغونومية املعرفية للعملية التعليمية  "  بتار�خ  -امام تقاطع الثقافات  

  .  مال��يا–جايا  ب��ا  2019

م باملدرسة العليا لألساتذة التعليم 2019د�سم��  19-18مشاركة �� امللتقى الوط�ي حول التعليمية يومي  -61

 .بمداخلة موسومة : تكنولوجيا التعليم �� ظل املقار�ة االرغونوميا –سكيكدة  –التكنولو�� 

لدي األمهات العاز�ات �� ا�جزائر " التحسيس و مشاركة �� امللتقى الوط�ي بجيجل حول جودة ا�حياة  -62

�لية العلوم اإل�سانية و  –تاسوست بجامعة صديق بن يحيى  –بالقطب  2020جانفي  -19-18الوقاية يومي 

بمداخلة موسومة : األسباب والعوامل املؤدية إ�� انتشار ظاهرة األمهات العاز�ات �� ا�جتمع  -االجتماعية  

 .قراءات و�حصائيات حول الظاهرة) ا�جزائري (مع تقديم
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مشاركة �� مؤتمر الدو�� حول " رؤى جديدة �� من�جية البحث العل�ي ضمن الدراسات اإل�سانية و  -63

بقسنطينة  بمداخلة من�جية البحث االرغونومي " بقسنطينة مجلة   2020فيفري    10-9-8االجتماعية " أيام 

افز " الدراسات االجتماعية و السي /  2020، ا�جزء الثا�ي  ،  5ا�جزائر ، العدد –اسية و االقتصادية ا�حو

7836ISSN : 2602- 

��خيص -مشاركة �� املؤتمر الدو�� �� باتنة املعاناة �� العمل لدى العامل�ن �� ميدان التمر�ض   -64

اقع واستشراف للمستقبل أيام  -ومقار�ات عالجية اتنة  : بب  2020فيفري -12-11تحت شعار: ��خيص الو

بمداخلة االح��اق النف��ي لدى عينة من املمرض�ن باملناو�ة الليلية  بمص�حة االست�جاالت الطبية 

-http://.lab1.univ : املوقع .. ISSN :  966-789 1جامعة باتنة     - BTPSP:وا�جراحية بالوادي مخ��

batna.dz / 

فوقون واملوهو�ون *طرق وأساليب الكشف والتكفل* مشاركة �� املؤتمر الدو�� الثا�ي حول ،األطفال املت -65

اقع التكفل  -، بمداخل موسومة ب  املوهو�ون ذوو صعو�ات التعلم   املوهو��ن  –ب�ن صعو�ة الت�خيص وو

 01ملؤتمر الدو�� �خ�� علم النفس وعلوم ال��بية . بجامعة بن بلة وهران   2020مارس -4-3بوهران أيام 

الدو�� السادس   لالتجاهات ا�حديثة �� العلوم اإل�سانية و االجتماعية " ا�حفل  مشاركة �� املؤتمر  - 66

افر�ل -21-العل�ي الدو�� "  ملنصة الباحث العر�ي ار�د  " الت�املية و التنمية �� املؤسسات البحثية " بتار�خ 

�ج البحث االرغونومي �� مال��يا . بمداخلة  موسومة  : توظيف منا –جامعة السلطان ز�ن العابدين     2020

 " العلوم اإل�سانية و االجتماعية

مشاركة �� الندوة الدولية علمية حول "  كورونا و �غي�� النمط العاملي �حياة البشر" ملنصة الباحث  -67

اقع  اسطورة الكورونا " دراسة تحليلية  -العر�ي ار�د  عن �عد " بمداخلة موسومة ب : " ب�ن ا�خيال العل�ي وو

  . بمال��يا ملنصة الباحث العر�ي ار�د 2020-مارس  28-27-ادر ادبية وسينار�وهات سينمائية  ملص

مشاركة �� الندوة الدولية لل�جرة الندوة الدولية  ملنصة ار�د حول " ال�جرة العلمية دروس و ع�� "  - 68

الشرعية لألدمغة   بمداخلة تحت عنوان " األسباب النفسية و االجتماعية املؤدية ا�� ال�جرة غ�� 

 . بمال��يا ملنصة الباحث العر�ي ار�د 30/08/2020

قدمنا محاضرة دولية حول "  مداخل االرغونوميا و الدراسات البينية "  باملعهد العل�ي للتدر�ب املتقدم    -69

   .25/08/2020مال��يا بتار�خ -مال��يا بالتعاون مع املركز األ�ادي�ي للمؤتمرات والنشر العل�ي -والدراسات

مشاركة �� املؤتمر األول لقياس املعلومات و التواصل العل�ي ب�ن النظر�ة و التطبيق " ا�حفل العل�ي   -70

جامعة السلطان ز�ن    2020نوفم��  – 15ا��  11-الدو�� السا�ع  "  ملنصة الباحث العر�ي ار�د  " " بتار�خ 

 " طاقة ذكية �حار�ة الفسادمال��يا . بمداخلة   موسومة  : ب –العابدين  
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اقع و تحديات و  -19مشاركة �� الندوة اإلقليمية االف��اضية الرا�عة حول " االسرة و تبعات كوفيد  -71 لو

 -"  19املامول " ملركز االمام الشاف�� "  بمداخلة موسومة ب : " تحديات ال�ي تواجھ االسرة �� ظل كوفيد 

 .  ألردنية الهامشيةباململكة ا 2021فيفري  6بتار�خ   

مشاركة �� ورشة دولية " تجارب دولية ناجحة �� التعليم عن �عد و تحدياتھ �� ظل جائحة كورونا "     72-

بمحاضرة موسومة  "  االثار االجتماعية و النفسية للتعلم عن �عد و ا�ع�اساتھ ع�� افراد ا�جتمع "  باملعهد 

 مال��یا-��يا بالتعاون مع املركز األ�ادي�ي للمؤتمرات والنشر العل�يمال -العل�ي للتدر�ب املتقدم والدراسات

ACCSPM     2021مارس / /12بتاري.   

مشاركة �� فعالیات امللتقى الوط�ي األول �� البيئة االف��اضية حول " با�خدمات لذوي االحتياجات  -73

ة موسومة " اثر النمط العمرا�ي ع�� نحو التنمية مستدامة لهذه الفئة   " بمداخل –ا�خاصة �� ا�جزائر 

ع�� منج��   " املنظم من طرف  – 02دراسة ميدانية بجامعة عبد ا�حميد مهري قسنطينة  –اإلعاقة ا�حركية 

مخ�� ال��بية و ال�حة النفسية  �جامعة بوزريعة ا�جزائر مع مخ�� املهارات ا�حياتية بجامعة محمد بوضياف 

  . 2021مارس. 14بمسيلة   بتار�خ 

مشاركة �� فعالیات املؤتمر العل�ي  االف��ا��ي  الدو�� األول  حول " فرصة مفتوح لالبداع    " ،  �� العلوم  -74

اإل�سانية و االجتماعية  قضايا و دراسات منا�ج و افاق " نحو رؤ�ة جديدة �� قراءة  املا��ي و استشراف 

ائحة الكورونا    " املنظم من طرف جامعة قاصدي املستقبل  " بمداخلة موسومة  ب " قراءات �� مستقبل ج

  . 2021ماي.  21-16مر�اح بورقلة  مع مركز خيال للدراسات و األبحاث بتار�خ

قدمنا محاضرة دولية حول " �عليم التفك�� "   ضمن ورش عمل   الك��ونية  لوحدة  التعليم املستمر    - 75

   2021ماي  24بتار�خ  -داد بمركز البحوث ال��بو�ة و النفسية  بجامعة �غ

مشاركة �� املؤتمر األول لقياس املعلومات و التواصل العل�ي ب�ن النظر�ة و التطبيق " ا�حفل العل�ي   -76

جامعة السلطان ز�ن العابدين    2021جوان  –20ا��  15-الدو�� الثامن " ملنصة الباحث العر�ي ار�د  " بتار�خ 

  .“ معامل تأث�� مقروئية الطالب مال��يا . بمداخلة موسومة: –

مشاركة �� فعاليات امللتقى الوط�ي االف��ا��ي " نحو رؤ�ة مستقبلية ملهنة و قيم التدريس �� عصر   -77

باملدرسة العليا الساتذة التعليم التكنولو��  2021نوفم��  30-29التكنولوجيا الرقمية املنعقد بتار�خ 

دراسة ميدانية بوالية  –حاجات التكو�ن الساتذة التعليم االبتدائي  �سكيكدة بمداخلة موسومة:  " بتحليل

 ميلة " .
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بمحاضرة تحت – ةیالطبعة الثان – االرغونوميا و حوادث العمل املوسوم ب"  ملتقى تكو��ي مشاركة ��  -78

و املنعقد بقسم علم النفس و علوم   2020د�سم��  04 خ�، بتار  التفس�� الساذج و املعر�� ل�حادث عنوان " 

 . 01 ةجامعة باتن – ایو االرطوفون ةیال��ب

 املشاركة �� التكو�ن �� الدكتوراه �� ش�ل ندوات أو غ��ها: -8

تخصص علم   تاط�� طلبة ما�عد التدرج �� التكو�ن للطور الثالث  2017/2018 عضو �� فر�ق التاط��  - 1

 –االجتماع و تنمية البشر�ة ب�لية العلوم االجتماعية و اإل�سانية التا�عة �جامعة عبد ا�حميد مهري 

  02قسنطينة 

تاط�� طلبة ما�عد التدرج �� التكو�ن للطور الثالث  تخصص علم    2019/2020عضو �� فر�ق التاط��   2

 –ية و اإل�سانية التا�عة �جامعة عبد ا�حميد مهري االجتماع و تنمية البشر�ة ب�لية العلوم االجتماع

 02قسنطينة 

تاط�� طلبة ما�عد التدرج �� التكو�ن للطور الثالث  تخصص علم   2018/2019عضو �� فر�ق التاط��   3

 .  01باتنة و تنمية البشر�ة ب�لية العلوم االجتماعية و اإل�سانية التا�عة �جامعة النفس 

تاط�� طلبة ما�عد التدرج �� التكو�ن للطور الثالث  تخصص علم     2018/2019اط��  الت��  متدخل عضو  -4

 –االجتماع و تنمية البشر�ة ب�لية العلوم االجتماعية و اإل�سانية التا�عة �جامعة عبد ا�حميد مهري 

 02قسنطينة 

تاط�� طلبة ما�عد التدرج �� التكو�ن للطور الثالث  تخصص علم     2019/2020عضو متدخل  �� التاط��   -5

 –االجتماع و تنمية البشر�ة ب�لية العلوم االجتماعية و اإل�سانية التا�عة �جامعة عبد ا�حميد مهري 

 02قسنطينة 

ة موسومة  : االرغونوميا او الهندسة البشر�ة لفائدة طلب  2017/2018تقديم محاضرة عضو مساعد ب -6

 .الدكتوراه .   لقسم الفقھ و أصول الفقھ  بجامعة االسالمية العاملية مال��يا  

موسومة  : �عليمية اللغة العر�ية ،  لفائدة طلبة الدكتوراه   2019/2020تقديم محاضرة  عضو مساعد ب -7

 .    . https://www.mediu.edu.my/?lang=arلمدينة العاملية مال��يالجامعة با�

االرغونوميا التعليمية لفائدة طلبة الدكتوراه  موسومة  : ا  2019/2020ساعد بتقديم محاضرة عضو م -8

 ./https://www.iium.edu.my.بجامعة االسالمية العاملية مال��يا  
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تجارب دولية ب"  موسومة  2020/2021عضو مساعد بتقديم محاضرة �� اطار الندوة التكو�نية الدولية  -9

التعليم عن �عد و تحدياتھ �� ظل جائحة كورونا "   بمحاضرة موسومة  "  االثار االجتماعية و ناجحة �� 

مال��يا  -النفسية للتعلم عن �عد و ا�ع�اساتھ ع�� افراد ا�جتمع "  باملعهد العل�ي للتدر�ب املتقدم والدراسات

 . ACCSPM ای� �مال-بالتعاون مع املركز األ�ادي�ي للمؤتمرات والنشر العل�ي

بتعليم التفك�� " موسومة "  2020/2021 ورش عمل االلك��ونية عضو مساعد بتقديم محاضرة �� اطار ا -10

 باملركز البحوث ال��بو�ة و النفسية �� جامعة �غداد .

 عضو�ة �� �جان عليمة �جالت دولية ووطنية . -9

 جامعة السلطان قابوس . عمان . –عضو خب�� و محكم مساعد  بمجلة الدراسات ال��بو�ة و النفسية  -1

بمال��يا  ملنشرات الدولية للمعهد -عضو ��يئة تحر�ر �جلة التنمية البشر�ة للتعليم و األبحاث التخصصية -2

 .   ISSN    : 2462-1730العل�ي للتدر�ب املتقدم و الدراسات الرقم الدو�� 

 . ا�جزائر 1معة منتوري بقسنطينة خب�� محكم بمجلة العلوم اإل�سانية  و االجتماعية بجا -3

 2ا�جزائر -بوزريعة عضوة �� �جنة القراءة �جلة مخ�� ال�حة وال��بية  بحامعة  -4

 ا�جزائر . –خب�� محكم بمجلة ا�جامع للعلوم النفسية وال��بيو�ة جامعة املسيلة  -5

 ة واإلجتماعية جامعة املسيلةخب�� محكم بمجلة العلوم اإل�سانية واإلجتماعية �لية العلوم اإل�ساني - 6

خب�� محكم بمجلة دراسات نفسية و تر�و�ة �جلة مخ�� تطو�ر املمارسات النفسية و ال��بو�ة     �جامعة  -7 

 ا�جزائر . –قاصدي مر�اح ورقلة 

 ا�جزائر. –جامعة ا�جلفة  –عضو  بمجلة اإلدارة العامة و القانون و التنمية  -8

 بمجلة الرائز �خ�� القياس النف��ي  جامعة باتنة .عضو استشاري ومحكم  -9

 جيجل.خب�� محكم بمجلة العلوم اإل�سانية واإلجتماعية �لية العلوم اإل�سانية واإلجتماعية جامعة  -10

 

 :  املساهمة �� ا�جتمع (�شر الثقافة العلمية) -10

املعاق�ن " بمناسبة اليوم العاملي مشاركة �� حصة إذاعية من إذاعة ميلة ا�جهو�ة  : �� نقاش حول  -

 .2015د�سم��  02لذوي االحتياجات ا�خاصة "  بتار�خ 
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مشاركة �� فعاليات الطبعة الثامنة للمهرجان باملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية امبارك بن  -

�� اطار الندوة الفكر�ة األولىالقراءة �� احتفالية تا�ع لوزارة الثقافة  بمداخلة  صا�ح لوالية ميلة

 . 2019مارس  26" بتار�خ  موسومة ب " املكتبات خارج ا�جدران ، ترف ام ضرورة 

بمقال موسوم " �عيش حالة :   11، ص  16220اليومية إخبار�ة العدد  " النصر "  حوار  بجر�دة   -

 . 2020ماي  13بتار�خ  الك��ونية منقطعة النظ�� .ا�سياق اجتماعية 

��    نافذة ع�� �عديل الدستور �� حصة   : Mila FM  مشاركة �� إذاعة ا�جزائر�ة من ميلة ا�جهو�ة  -

جوان  22" من تقديم محمد دحمان بتار�خ     ا�حقوق و ا�حر�ات �� ا�خيال االجتما�� موضوع حول " 

2020. 

" حول موضوع �� جسور  إذاعية   �� حصة   : Mila FMإذاعة ا�جزائر�ة من ميلة ا�جهو�ة  مشاركة �� -

 .2020جوان  28 " من تقديم محمد دحمان بتار�خ   البعد االجتما�� �� مسودة �عديل الدستور 

حوار  بجر�دة   " النصر "  اليومية إخبار�ة:  بمقال موسوم " مختصون يثمنون الظاهرة وآخرون  -

 " تحت اشراف ال�حفية : ايمان ز�اري  يطالبون بضبطها : فيديوهات �ساعد �� القبض ع�� مجرم�ن

 https://www.djazairess.com/annasr/257647، املوقع  2020 اوت 16. بتار�خ  -

�� حصة زوايا االحداث ��    : Mila FMمشاركة �� العدد األول إلذاعة ا�جزائر�ة من ميلة ا�جهو�ة  -

حول استفتاء الدستور و اختيار اول نفم�� معا�ي و دالالت   " من تقديم محمد دحمان بتار�خ نقاش 

 .2020سببتم��  02

�� حصة خاصة لبالتو مفتوح  حول    : Mila FMمشاركة ��  إذاعة ا�جزائر�ة من ميلة ا�جهو�ة  -

و الزامية  قراءات حول تصر�حات رئيس ا�جمهور�ة  �� نقاش حول حر�ة االعالم و ال�حافة

 .2020سببتم��    21الخالقيات املهنة   " من تقديم محمد دحمان بتار�خ  

�� زوايا االحداث  حول موضوع الدستور     : Mila FMمشاركة ��  إذاعة ا�جزائر�ة من ميلة ا�جهو�ة  -

محمد ا�جديد و حر�ة التعب�� �� نقاش حول صدق ال�حافة و املسؤولية االجنماعية    " من تقديم 

  .2020سببتم��    23دحمان بتار�خ  

�� نقاش حول درب التغي��  �� حصة     : Mila FMإلذاعة ا�جزائر�ة من ميلة ا�جهو�ة امشاركة ��  -

" من تقديم محمد دحمان بتار�خ    مزايا الدستور ا�جديد �� نظام الالمركز�ة و عدم ال��ك�� اإلداري 

 .2020 أكتو�ر  03

�� نقاش حول �� حصة زوايا االحداث     : Mila FMمشاركة �� حصة إذاعية من إذاعة ميلة ا�جهو�ة  -

  .2020نوفم�� 04بتار�خ ، من تقديم محمد دحمان "  �� سياق العوملة  الهو�ة ا�جزائر�ة و الرقمنة 

مع  ال�حفي  مشروع بناء  �� حصة :  Radio Tiaret  تيارت راديوا  مشاركة �� حصة إذاعية من -

ع�� موقع  . 2020نوفم��  29بتار�خ   " ال��بية موضوع الطيب لعزب  حول 
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https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=279969248028734

2  

قراءة �� حصة زوايا االحداث �� حول      : Mila FMمشاركة �� حصة إذاعية من إذاعة ميلة ا�جهو�ة  -

د�سم��    16" من تقديم محمد دحمان ، بتار�خ   �� خطاب رئيس ا�جمهور�ة السيد عبد ا�جيد تبون 

2020. 

: �� حوار شامل "  10، ص  4116يومية إخبار�ة وطنية العدد حوار �حفي بجر�دة اخبار اليوم "  -

 .  2020نوفم��  20تار�خ ينب�� التوجھ نحو العلم ا�حر لتقو�ة املنظومة اال�اديمية و البحثية . ب

�� حصة زوايا االحداث �� نقاش حول    : Mila FMمشاركة �� حصة إذاعية من إذاعة ميلة ا�جهو�ة   -

 .2021جانفي 13 " من تقديم محمد دحمان ، بتار�خ   اثراء قانون االنتخابات 

:  بمقال موسوم "  15، ص  11العدد شاملة يومية إخبار�ة "  " ع�ن ا�جزائر بجر�دة  �حفي حوار   -

 .  2021جانفي  16. بتار�خ فاير " و اخو��ا املتعة القاتلة  األلعاب االلك��ونية " فري 

الطر�ق ا�� حول برنامج خاص  ��      : Mila FMمشاركة �� حصة إذاعية من إذاعة ميلة ا�جهو�ة   -

مارس  17 من تقديم محمد دحمان ، بتار�خ  بنقاش تقييم العهدة ال��ملانية السابقة "  �شريعات  "

2021 . 

النخبة و مشاركة �� حصة إذاعية من إذاعة ميلة ا�جهو�ة  : �� حصة زوايا االحداث �� نقاش حول  -

  .2021 مارس24" من تقديم محمد دحمان ، بتار�خ   التشريعات 

قراءة �� ث �� نقاش حول مشاركة �� حصة إذاعية من إذاعة ميلة ا�جهو�ة  : �� حصة زوايا االحدا -

 .2021جوان 16من تقديم محمد دحمان ، بتار�خ   التشريعات  "نتائج 

-  

 

 

 

 

 
   م 14/11/2021يوم:  قسنطينة          
   

 توقيع امل���ح:

 


	أ- معلومات شخصية :

