
  تكرٌم أحسن طالب فً الوالٌة 1992باكالورٌا رٌاضٌات

  2004–1992-قسنطٌنةجامعة  -دراسات طبٌة  

  2008 -2003  -جامعة الجزائر–دراسات نفسٌة

  2009 -التكنولوجٌا  واألكادٌمٌة األمرٌكٌة للعلوم –السالمة المهنٌة  وماستر مهنً فً الصحة  

  2010 -التكنولوجٌا  واألكادٌمٌة األمرٌكٌة للعلوم –التدرٌب  وماستر مهنً  فً اإلدارة

  2012 -معهد السالمة الطبٌة –الطب الوقائً  وتأهٌل طبً فً الوقاٌة األمراض المهنٌة

  2013 -معهد السالمة الطبٌة –تأهٌل طبً للعمل فً قواعد الحٌاة الخاصة بالمناطق البترولٌة

  2014 -معهد السالمة الطبٌة   -إدارة المستشفٌات   وتأهٌل طبً فً الصحة العمومٌة

  2016 -جامعة تورنتو العالمٌة –السالمة المهنٌتٌن  ودكتوراه تنفٌذٌة فً الصحة 

مؤهالت علمٌة

  2002-2004الصحة النفسٌة جامعة الجزائر وباحث فً مخبر التربٌة  

   2004مدرب محترف منذ

  البحث  والتدرٌب  وو مؤسس الورشة الجزائرٌة التأسٌسٌة للممارسة رئٌس ومدرب مدربٌن

2004مهارات التفكٌر  وفً مٌادٌن البرمجة النفسٌة 

  2006 التدرٌب بالجزائر وممثل المركز المصري للتنمٌة البشرٌة  

  2008مدرب تسوٌق للمركز الكندي العالمً بالجزائر

  ً2008رئٌس مجلس إدارة مركز التدرٌب العال

  ً2010رئٌس مجلس إدارة المركز الجزائري األمرٌكً للتدرٌب االحتراف

  2010مؤسس معهد الجودة و السالمة المهنٌة

  2012مؤسس المخبر الجزائري للسالمة 

  2013مسٌر المتوسطٌة للتدرٌب فً الطاقة الشمسٌة ومؤسس 

  2016السالمة المهنٌتٌن بجامعة البوٌرة  وتطبٌقً لمادة الصحة  وأستاذ جامعً محاضر   

  2016بجامعة البوٌرة األرغونومٌاتطبٌقً لمادة  وأستاذ جامعً محاضر  

  2016الكندي األمرٌكً للتدرٌب االحترافً بالجزائر  البوردوكٌل

  2012السالمة المهنٌة منذ  واالستشارات فً مجال الجودة  ومارس االستشارات اإلدارٌة  

  0001-9530باحث متعدد المناهج منتسب لدى منصة أرٌد رقم المعرف

خبرات عملٌة

  ًبوزنادإبراهٌم محمد علً : االسم الرباع
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  ًالجزائر العاصمة–سٌدي أمحمد  -حسٌبة بن بوعلً ، ساحة مورٌتانٌا 01: العنوان المهن
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 بـاحـث متـعـدد المنـاهـج
 و كاتب عبر مناهجي
جزائري



  2005 -2003جامعة الجزائر   –رئٌس نادي الجامعٌة للبحث فً علم النفس  

    ً2003رئٌس المكتب الوطنً بالنٌابة للتضامن الوطنً الطالب

   2004 -مكتب الجزائر –رئٌس الجمعٌة الوطنٌة لترقٌة اإلقامات الجامعٌة

 عضو المعهد األوروبً للتدرٌب

  الدولٌة  كٌوشوعضو مؤسسة

  2015األفراد  وممثل الجمعٌة الدولٌة لتطوٌر األداء

عضوٌة جمعٌات

  بحث فً علم .. عالقتها بظاهرة العود لدى نزالء المؤسسات العقابٌة  وبحث جامعً حول التشوهات المعرفٌة

2004الصحة النفسٌة  ومخبر التربٌة –نفس اإلجرام 
  دراسة  -السالمة فً ظل مفهوم المٌزة التنافسٌة  ونحو تفكٌر جدٌد فً نظم إدارة الصحة : بحث علمً بعنوان

و  االعمال الدارة االعمالو  لالدارةالمؤتمر الثالث  -حالة مجموعة من المؤسسات االقتصادٌة الجزائرٌة 

تركٌا–اسطنبول   بارتنجامعة  -م 29/10/2016-24 التنمٌة البشرٌة والتدرٌب 

  دراسة شبه -أثرهما على األداء المتوازن  والتدرٌب المهنً فً مقابل التدرٌب الذاتً : بحث علمً بعنوان

الجامعة   - 20/12/2016-16 تطوٌر الموارد البشرٌة والتعلٌم االلكترونً  ومؤتمر التعلٌم المهنً  -تجرٌبٌة 

تركٌا–اسطنبول  -المهنٌة  والعربٌة العالمٌة للدراسات العلمٌة 

  رسائل   وكتب:

 الٌابانً بٌن الشٌزوٌدٌة و العالج بالعمل

 الخارطة الثالثة

  الدروب  الخبٌرة

 أحد عشرة مدٌرا

 القواعد الذهبٌة فً تدرٌب مشرفً السالمة المهنٌة

  2008صفحة االثنٌن للتنمٌة الذاتٌة  فً جرٌدة الحوار الجزائرٌة

رسائل وبحوث 

المتدربٌن من قدم مئات الدورات التدرٌبٌة آلالف •

:فً اختصاصات متعددة  وإلى ٌومنا هذا   2004منذ 

  2004البرمجة النفسٌة منذدرب 

 2005درب مهارات التفكٌر منذ 

  2006درب المدربٌن المحترفٌن منذ 

 2007درب الجمباز العقلً منذ 

 2008درب المرافقٌن الشخصٌٌن منذ 

 2008قدم التدرٌب اإلداري منذ 

  2008السالمة منذ  وقدم التدرٌب فً الصحة

  ًالتقنً برامج عدٌدة فً وصمم للتدرٌب المهن

 .ألخ... صٌاغة المعادن  والزراعة بدون تربة  والترصٌص الصحً  والطاقة الشمسٌة  

برامج تدرٌبٌة

 صفحة ثانية

2017ألجزأئر 

:نفذ البرامج الخٌرٌة التالٌة  وصمم 

-  2014نادي الرابحون لالستثمار فً اإلنسان

   2016/2015معلم فوق العادة

  2017تأهٌلهم لعالم الشغل  وتدرٌب الٌتامى الٌافعٌن

  2017 البوٌرةرعاٌة المؤتمرات العلمٌة الجامعٌة بالتعاون مع جامعة 

الخدمة المجتمعٌة  والتدرٌب الخٌري 

هواٌات تراثٌة
  ألخ...  الجلدكً، الجزري ،  الكرخًالبٌرونً ، : المسلمٌن فً العصر الذهبً  وتهذٌب كتب العلماء العرب

  الكتب التراثٌة النادرة اقتناء.

. 


