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 : معلومات عـــامة -1

 



                                                                 االسم : عبد النور   

    اللقب : أرزقــي  

 1962.11.12تاريخ الميالد :   

 (  الجزائر - البويـرةوالية مكان الميالد : أغبـالو )   

 .مسكن البويرة مركز  56التعاونية العقارية السالم )مقابل المسجد(، حي العنوان :   

 0776.23.87.91الهاتف :   

 arezkiab@yahoo.frالبريد اإللكتروني :   

 .التعليم العاليالمهنة : أستاذ   

 

 : علميالتكوين ال -2

 ــةـــمالحظال ــسةـــــالمؤس عليها تاريخ الحصول ـادةـــــالشهــ

 / ) البويرة ( ابتدائية تكسيغيدان  1977جـوان  شهادة التعليم اإلبتدائي  

 / متوسطة امشدالة ) البويرة (  1980جـوان  شهادة التعليم المتوسط  

 بدون مالحظـة ثانوية امشدالة ) البويرة (   1982جـوان  شهادة البكالوريا  

 جيّد جدا جامعة الجزائـر  1986جـوان  شهادة الليسانس  

 مشرف جـدا جامعة الجزائـر  1997ديسمبر  شهادة مـاجستير  

 / م. المراسل الصحفي عنــابة   2000مــاي  شهادة مراسل صحفي  

 / DATACS- CHORFA    2002ديسمبر  ش. في اإلعالم األلي  

 مشرف جـدا جامعة الجزائـر  2011ديسمبر   شهادة الدكتوراه

 / جامعة الجزائـر  2013جويلية  التأهيل الجامعي 

 / الوزارة  2018جويلية  أستاذ التعليم العالي

 

 : األقدميّة المهنيّة -3

 األقدميّـــة المؤســسة الوظيفــة

 ( 02سنتــان )   بجـاية (علواش ) ثتيماناشين / تاورير  االبتدائيمعلّم التعليم  

 ( 01سنة )   صحـاريج ) البويرة ( الإكمالية   أستاذ التعليم المتوسط  

 ( 04أربع سنوات )   مسيلة / عين صالح / بجـاية   أستاذ التعليم الثانوي  

 (  01سنة )   المعهد التكنولوجي بالبويـــرة  مؤطر بالمعهد 

mailto:arezkiab@yahoo.fr


 التكنولوجي 

مستشار رئيسي للتوجيه 

 المدرسي

 ( 09تسع سنوات )  .ت.م.م. + ثانويتين  بالبويرة ركزم

 (  06ست سنوات )  وزو  -جامعة مولود معمري تيزي أستــــاذ جامعي    

 2009منذ أكتوبر   جامعة البويرة 

 

 : والبيداغوجية النشاطات العلميّة -4

 : المداخالت -4-1

 .1998ماي  27/  25 -األيام الوطنيّة الثالثة لعلم النفس بقصر الثقافة مفدي زكريا   -

 .2008جوان  09و  08ـ جامعة البليدة ـ  االجتماعيةالعلوم  ملتقىل اتصاإلاالوطني األول حول ملتقى ال -

ماي  04و  03 –وزو  -جامعة تيزي -الملتقى الوطني األول حول التواصل كأداة للممارسة النفسية  -

2010 . 

 المركز - اجتماعيتناول نفسي تفاقم حوادث المرور  - واالجتماعيةالملتقى الوطني الثاني للعلوم اإلنسانية  -

 . 2010نوفمبر  30و  29 -الجامعي بالبويرة

 24و  23 –جامعة المسيلة  -في عالم الشغل التكوين المهني  إستراتيجيةالملتقى الوطني الثاني حول  -

 . 2012أفريل 

 –جامعة البليدة  - : الواقع، التحديات والرهاناتوالمجتمع في الجزائر، العائلة حول المرأةالوطني ملتقى ال -

 . 2012نوفمبر  14و  13

، مخبر البحث جامعة وهران -في األوساط التعليمية الملتقى الوطني الخامس حول ظاهرة النفور الدراسي  -

 . 2013مارس  06و  05 – التربيةفي علم النفس وعلوم 

 12 -جامعة جيجل  -الملتقى الدولي الرابع حول مجتمع المعرفة بين تحديات الواقع ورهانات المستقبل  -

 . 2013نوفمبر  13و

 19و 18 -جامعة البليدة  -الملتقى الدولي األول حول جرائم االستعمار الفرنسي قبل االستقالل وبعده  -

 . 2014فيفري 

جامعة  -ملتقى الوطني حول السوسيولوجيا واألنتروبولوجيا وقضايا المجتمع الجزائري المعاصر ال -

 .. 2014أفريل  30و  29 -المسيلة 

 . 2014ماي  05و  04 -جامعة البويرة  -والشغل  الملتقى الوطني حول المرأة -

  2015فيفري  24 -، العمل والتوجيه جامعة البويرة ، مخبر التربية -اليوم الدراسي حول المعاملة الوالدية  -



، مخبر التربية ، جامعة البويرة -وجيه المدرسي والمهني في الجزائر، واقع وأفاقالملتقى الوطني حول الت -

 . 2016فيفري   29/  28 –العمل والتوجيه 

في مجال تسيير الموارد البشرية، المهام،  الملتقى الوطني حول المختص في علم النفس العمل والتنظيم -

 .2016نوفمبر  16 -15 -وزو  -جامعة تيزي –اإلنتظارات واآلفاق 

، جامعة المسيلة -الدورة التدريبية األولى حول تقنيات البحث العلمي وكيفية إعداد األطروحات الجامعية -

 .2016بر نوفم 30 -مخبر الدراسات األنتروبولوجية والمشكالت االجتماعية 

، العمل جامعة البويرة، مخبر التربية  -األهداف و النتائج –الملتقى الوطني حول التكوين والتعليم المهنيين  -

 . 2017فيفري   28 و 27 -والتوجيه 

مخبر التربية، العمل  -الملتقى الوطني األول حول مقاربات التحليل البؤري لظاهرة المخدرات وجرائمها - 

 .2017جويلية  16 و 15 -ة مديرية الشباب والرياضة لوالية المدية بمعيّ والتوجيه 

، مخبر جامعة باتنة -الملتقى الوطني األول حول آليات وأدوات االنتقاء المهني في المؤسسات الجزائرية -

 . 2017ديسمبر  07 و 06 - النفسية والمدرسية والمهنية االختباراتبنك 

جامعة باتنة، مخبر تطوير نظم  -األداء التدريسي لألستاذ الجامعي الملتقى الوطني حول راهن جودة -

 .2018فيفري  22 و 21 -الجودة في مؤسسات التعليم العالي والثانوي

جامعة  -اليوم الدراسي حول البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية: أصوله ومناهجه وأخالقياته -

 .2018ماي  09 -البويرة 

 .2019جوان  24-جامعة البويرة  -اليوم الدراسي حول منهجية إعداد أطروحة الدكتوراه  -

 .2018جوان  27 -جامعة البويرة  -حول نتائج دراسات المخبر وم الدراسي يال -

جامعة  –الملتقى الوطني الثاني حول منهجية البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية وإشكالياتها المعرفية  -

 .2018أكتوبر  23و 22 -وزو  -تيزي 

 

 :  العلمية اناللج -4-2

 ) 2010ماي  04 - 03وزو  -جامعة تيزي -الملتقى الوطني األول حول التواصل كأداة للممارسة النفسيّة  -

 .(لجنة الرئيس 

أفريل  24و  23 -المسيلة جامعة  -في عالم الشغل الملتقى الوطني الثاني حول استراتيجية التكوين المهني  -

2012 . 

جامعة  -بين الواليتين التاريخيتين الثالثة والرابعة حلقة الوصل حول البويرة الوطني األول ملتقى ال -

 . 2012أكتوبر  18و  17-البويرة 

 2013ماي  07و  06 -جامعة البويرة  -الملتقى العلمي الدولي األول حول المجتمع والعنف  -



 19و 18 -جامعة البليدة  -ولي األول حول جرائم االستعمار الفرنسي قبل االستقالل وبعده الملتقى الد -

 . 2014فيفري 

 . 2014مارس  10 -جامعة البويرة  -الملتقى الوطني حول المرأة والفلسفة  -

جامعة  -حول السوسيولوجيا واألنتروبولوجيا وقضايا المجتمع الجزائري المعاصر األول الملتقى الوطني  -

 . 2014أفريل  30و  29 -المسيلة 

 . 2014ماي  05و 04 -جامعة البويرة  -والشغل  الملتقى الوطني حول المرأة -

، مخبر جامعة البويرة -يوم دراسي حول المعاملة الوالدية وأثارها النفسية واالجتماعية على المراهق  -

 .2015فيفري  24 - التربية، العمل والتوجيه

جامعة البويرة ، مخبر التربية ،  -الوطني حول التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر، واقع وأفاقالملتقى  -

 .2016فيفري   29 ؤ 28 -العمل والتوجيه 

الملتقى الوطني حول المختص في علم النفس العمل والتنظيم في مجال تسيير الموارد البشرية، المهام،  -

 . 2016نوفمبر  16 و15 –وزو  -جامعة تيزي -اإلنتظارات واآلفاق 

-Colloque international sur l’innovation pédagogique- université Sousse (Tunisie) 

– 19-21 Décembre 2016.  

جامعة البويرة ، مخبر التربية ،  - األهداف و النتائج ،ي حول التكوين والتعليم المهنيينالملتقى الوطن -

 . 2017فيفري   28/  27 -العمل والتوجيه 

 . 2017مارس  12و  11 -جامعة البويرة  -األول حول محددات أنماط الشخصية  الملتقى الوطني -

 . 2017أفريل  11و  10 -جامعة البويرة  -حول التصّوف بين الماضي والحاضر  الملتقى الوطني -

 . 2017أفريل  19و  18 -جامعة البويرة  -حول تأثير مواقع التواصل االجتماعي  الملتقى الوطني  -

 . 2017أفريل  20 -جامعة البويرة  -الندوة العلمية حول التأسيس لنشر ثقافة الجودة في المنظمة  -

 -والثورة التحريرية في اإلعالم العربي  1945ماي  08الثاني حول أصداء مجازر  الملتقى الوطني -

 . 2017ماي  09و  08 –جامعة البويرة 

مخبر التربية، العمل  -األول حول مقاربات التحليل البؤري لظاهرة المخدرات وجرائمها  الملتقى الوطني -

 .2017جويلية  16 و 15 -بمعيّة مديرية الشباب والرياضة لوالية المدية والتوجيه 

 -، مخبر القياس واإلرشاد النفسي 02جامعة الجزائر  -الملتقى الوطني حول الصحة والرفاهية في العمل  -

 .2017ديسمبر  6 - 4

الت الملتقي العلمي الوطني حول دور علم النفس التنظيمي في تحقيق الكفاءة المهنية في ظل التحوّ  -

 20 –، مخبر التطبيقات النفسية والتربوية ومخبر التربية، التكوين والتنمية 02جامعة قسنطينة  -االجتماعية 

 .2017ديسمبر 



جامعة  -مي لألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة بين التنظير والممارسة الملتقي الوطني حول الدمج األكادي -

 .2018مارس  20و  19 -البويرة 

 14 -جامعة البويرة  –الملتقى الوطني الثالث حول اتفاقيات إيفيان والفترة االنتقالية، التحديات والمكاسب  -

  .2018مارس  15و 

 .2018أفريل  30، 29، 28 -جامعة البويرة  -الملتقى الدولي األول حول صناعة السياحة  -

ماي  03و  02، 01 -جامعة البويرة  –المؤتمر الدولي األول حول بالد حمزة: تاريخ وحضارة  -

  جامعة البويرة..2018

ماي  03و  02، 01 -جامعة البويرة  –المؤتمر الدولي األول حول بالد حمزة: تاريخ وحضارة  -

  جامعة البويرة..2018

مارس  05 -جامعة البويرة  -اليوم الدراسي حول سياسة التشغيل وتحديات إدماج الشباب في المجتمع  -

2019. 

 -مخبر التربية، العمل والتوجيه اليوم الدراسي حول القلق لدى المرأة المشتغلة في قطاع التربية والتعليم،  -

 .2019أفريل 16

ماي  05 -جامعة البويرة  -إدماج الشباب في المجتمع اسة التشغيل وتحديات حول سيّ  اليوم الدراسي -

2019.  

 .2019جوان  29 -جامعة برج بوعريرج – األسرة الجزائرية أمام تحديات العولمة حول ةالوطني ندوةال -

 03 –جامعة البويرة  -اليوم الدراسي حول أفاق وتحديات النظام التربوي الجزائري في األلفية الثالثة  -

 .2019جويلية 

جامعة  –اوز الصعوبات الدراسية المدرسة في مساعدة المتعلم على تجالملتقي الوطني حول دور األسرة و -

 .2019أكتوبر  03 -البويرة 

 .2019أكتوبر  12 -جامعة الجزائر -الملتقي الوطني حول مشاكل البحث العلمي في الجامعة الجزائرية  -

 

  : التنظيمية اناللج -4-3

 -المركز الجامعي بالبويرة  -حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي واالقتصادي الوطني حول ملتقى الـ 

 .2010ديسمبر  13

المركز  -حول دور القاضي االستعجالي اإلداري في حماية الحقوق والحريات األساسية الوطني ملتقى ال -

 . 2011ماي  18 -الجامعي بالبويرة 

فيفري  28و  27 -وزو  -جامعة تيزي - : الواقع والتطلّعاتحول الصحة العقلية المدرسيةالوطني ملتقى ال -

2012. 



جامعة  -بين الواليتين التاريخيتين الثالثة والرابعة حلقة الوصل حول البويرة الوطني األول ملتقى ال -

 . 2012أكتوبر  18و  17-البويرة 

 . 2016ديسمبر  06 -جامعة البويرة  -والممارسة التربوية اليوم الدراسي حول الديداكتك بين النظرية  -

جامعة  -الملتقي الوطني حول الدمج األكاديمي لألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة بين التنظير والممارسة  -

 .2018مارس  20و  19 -البويرة 

 14 -جامعة البويرة  -مكاسب الملتقى الوطني الثالث حول اتفاقيات إيفيان والفترة االنتقالية، التحديات وال -

 .2018مارس  15و 

جامعة  -الدورة التدريبية الوطنية األولى حول منهجية إعداد الدراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -

 .2018أفريل  23و  22 -البويرة 

 

 :( ) تنظيمها رئاسة التظاهرة -4-4

المركز  -تفاقم حوادث المرور تناول نفسي اجتماعي  -واالجتماعية الملتقى الوطني الثاني للعلوم اإلنسانية  -

 .  2010نوفمبر  30و  29 – الجامعي بالبويرة

 . 2014ماي  05و  04 -جامعة البويرة  -والشغل  الملتقى الوطني حول المرأة -

امعة البويرة ، مخبر ج -وأثارها النفسية واالجتماعية على المراهق اليوم الدراسي حول المعاملة الوالدية  -

 .2015فيفري  24 -التربية ، العمل والتوجيه 

جامعة البويرة ، مخبر التربية ،  -، واقع وأفاقوجيه المدرسي والمهني في الجزائرالملتقى الوطني حول الت -

 . 2016فيفري   29 و 28 -العمل والتوجيه 

جامعة البويرة ، مخبر التربية ،  - األهداف و النتائج ،عليم المهنيينالملتقى الوطني حول التكوين والت -

 . 2017فيفري   28 و 27 -العمل والتوجيه 

 .2018جوان  27 -جامعة البويرة  -وم الدراسي حول نتائج دراسات المخبر يال -

 

 اإلشراف )مشرف عام( : -4-5

 –مخبر التربية، العمل والتوجيه اليوم الدراسي حول القلق لدى المرأة المشتغلة في قطاع التربية والتعليم،  -

 .2019 جانفي16

 .2019جوان  24 -البويرة  جامعة -اليوم التكويني لفائدة طلبة الدكتوراه  -

 

 :أخرى -4-6

 .المشاركة في عدة ملتقيات خاصة بالتوجيه المدرسي والمهني  -



   : في لجان خاصةالعضوية  -4-7

 ة لجان تثبيت في سلك التوجيه المدرسي والمهني.المشاركة كعضو في عدّ  -

،   ، لجنة دّراسة التعليم التقني راسة مشروع المؤسسةة لجان مع وزارة التربية كلجنة دّ المشاركة في عدّ  -

 ... عقد النجاعة 

 .وزو (  -) جامعة تيزيالمشاركة كعضو في المجلس العلمي للكليّة  -

 ( . البويرةالمشاركة كعضو في المجلس العلمي للكليّة ) جامعة  -

 رئيس المجلس العلمي للكلية ) جامعة البويرة ( -

 .وزو (  -) جامعة تيزي المشاركة كعضو في اللجنة البيداغوجية للقسم -

 .  وزو ( -) جامعة تيزي ة للقسماللجنة العلميّ المشاركة كعضو في  -

 الجامعي بالبويرة. المشاركة كعضو في المجلس العلمي للمركز -

 وزو ( . -)جامعة تيزي المشاركة عدة مرات كعضو في لجنة التوجيه لما بعد الجذع مشترك -

 (. 2007أكتوبر  -وزو  -جامعة تيزيالمشاركة في لجنة توظيف األساتذة المساعدين )  -

 .  ( 2007نوفمبر -وزو  -جامعة تيزيولى ماجستير )األبالسنة  االلتحاقالمشاركة في تصحيح مسابقة  -

 (. واالجتماعيةلعلوم اإلنسانية كلية ا -عمل ) جامعة بوزريعة التكوين ـ التربية ـ الـ عضو في مخبر 

   التربوية.في ـ باحث متعاقد مع المعهد الوطني للبحث 

 -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية (  -) جامعة البويرة " التوجيه  -التنظيم  - تربيةمخبر " المدبر  -

 عهدتين.

 جامعة البويرة . -وأخالقيات المهنة  أدآبعضو لجنة  -

 

 : التأطير والتكوين -5

 . 1999/  1998تأطير التكوين التناوبي لمديري ملحقات المدارس األساسية   -

المشاركة في الورشة الوطنية حول استعمال نظام معالجة التعاون الدولي في مجال " البراءة وتسويق  -

 . 2011سبتمير  -( ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  PCTنتائج البحث ) 

 . على مستوى الليسانس، الماستر والدكتوراه.تدريس العديد من المقاييس -

 على مستوى الليسانس ، الماستر والدكتوراه المذكرات والرسائل اإلشراف على العديد من  -

 .مذكرات الليسانس، الماستر، الماجستير، الدكتوراه والتأهيل الجامعي المشاركة في لجان مناقشة -

 ومطبوعات جامعية. تحكيم ملفات التأهيل، مقاييس واستبيانات ومقاالت في مجالت -

 

 



 :  فرق البحث -6

 عمالة األطفال في الجزائر :  CNEPRUبفرقة بحث  عضو -

 V05820130013تحت رمز :  2014. 01.  01مشروع أعتمد بتاريخ                  

( في مشروع 02التربية، التكوين، العمل )جامعة الجزائر على مستوى مخبر  01رقم فرقة العضو ب -

 ات برئاسة أ.د. زاهي شهرزاد.بحث: التربية والتكوين في الجزائر، المسارات والتحدي

( بالمعهد الوطني للبحث  2008/2009المشاركة في بحث حول السير البيداغوجي للمؤسسات التعليمية )  -

 في التربية، برئاسة أ.د ناصر الدين زبدي.

( في 2018 -2014رئيس الفرقة رقم واحد على مستوى مخبر تربية، عمل وتوجيه )جامعة البويرة( ) -

 .بالمؤسسات الجزائرية تقييم الكفاءات وتصميم برامج التكوينبحث: 

( في 2021 -2019رئيس الفرقة رقم واحد على مستوى مخبر تربية، عمل وتوجيه )جامعة البويرة( ) -

 بحث: العنف في الوسط الجامغي، أسبابه وعواقبه.
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أكتوبر  2008: أفريل بجامعة تيزي ـ وزو والبحث العلمي   بعد التدرجـ نائب رئيس القسم مكلّف بما 

2009 . 

بالمركز الجامعي للبويرة  واالجتماعيةمعهد العلوم اإلنسانية مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي بمدير  -

 . 2010ماي  -مارس  -

 - 2010ماي  -نائب مدير المركز الجامعي للبويرة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية  -

 .  2012سبتمبر 

 وزو ( . -) جامعة تيزي ـ رئيس تحرير مجلة " فضاءات نفسيّة و اجتماعية "

 . 2010. - 2006 -عضو في هيئة تحرير مجلة " معارف " ) المركز الجامعي بالبويرة (  -

 عضو في لجنة القراءة بمجلة " معارف " ) جامعة البويرة (  -

 : صفة دائمة. " العلوم اإلنسانية بكلية العلوم االجتماعية، جامعة قسنطينة عضو في لجنة القراءة بمجلة -

 دائمة. : صفة02صحة النفسية "، جامعة الجزائر ل" بالمجلة الجزائرية للتربية واعضو في لجنة القراءة  -

 ( . 2009)  وزو -بجامعة تيزي) الصفقات العمومية ( ين لعضو في لجنة دراسة واختيار الممو -

 2014أكتوبر  - 2010ليسانس : أكتوبر  -رئيس التخصص ) علم النفس العمل والتنظيم (  -

 2017سبتمبر  - 2012مــاستر : منذ ديسمبر  -رئيس التخصص ) علم النفس العمل والتنظيم (  -



 ... - 2019عميد كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة البويرة  : أكتوبر  -

 

 :والعلميةالنشاطات االجتماعية   -8 

 . ( 1996ديسمبر  - 1990ديسمبر  )مساعدة اليتامى والمعوزين رئيس جمعية  -

الوطني لألبحاث والدراسات في تاريخ عضو بالمنتدى الوطني للفكر والدراسات التاريخية، التابع للمركز  -

 . ) إلى يومنا هذا ( 1954الحركات الوطنية وثورة 

 المشاركة عدة مرات في حصة تلفزيونية بالقناة الرابعة الجزائرية )لقاء الجمعة(. -
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  : األدبي والفكري -9-1

 كتب تنتظر النشر  -مقاالت صحفية 

 

  : في مجالت محّكمةعلمية نشر مقاالت  -2- 9

العدد  -، المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة نتدى األستاذ: ملرضى المهني ـ دراسة ميدانية. فيـ محددات ا  

01  /2005 . 

 : معنى العمل ـ دراسة ميدانية . فيـ    

Campus - Université Mouloud Mammeri Tizi-ouzou.No 01 Janvier 2006. 

 .2007 /28العدد  -الجمعية الثقافية الجاحظية ، : التبييــنالتوجيه في الجزائــر، واقع وأفــاق. في ـ

بحث دفاتر المعهد الوطني لل ، في : في المؤسسة التعليمية الجزائرية راسيبيداغوجي والفشل الدالسير ال -

 .2009جوان  -وزارة التربية الوطنية . في التربية

/ ديسمبر  07العدد جامعة البويرة ،  -معارف في:  .دراسة ميدانية -التواصل في األسرة الجزائرية  -

2009. 

 .2010/ ديسمبر  09جامعة البويرة ، العدد  -معارف في: الفشل لدى تالميذ التعليم التقني والمهني .  -

 .2012/ جوان  12جامعة البويرة ، العدد  -معارف في: التعليم التقني والمهني في الجزائر .  -

 .  2012/ جوان  05جامعة تسمسيلت ، العدد  -المنار في: عوامل النفور من التعليم التقني والمهني.  -

 .2012، جامعة البليدة / نوفمبر األوراق البحثية للملتقىفي: عليهم . اتجاهات العمال نحو المرأة المسئولة  -

 2جامعة الجزائر  -مجلة التربية الصحيّة النفسيّة في: رية في الحد من حوادث المرور . دور الثقافة المرو -

 . 2013/ ديسمبر  05العدد مخبر التربية والصحة النفسيّة، ، 



مخبر التربية  ، 2جامعة الجزائر  -ة النفسيّة الصحّ ومجلة التربية في: الطالب الجزائري والقراءة .  -

 . 2014/ ديسمبر  06العدد  والصحة النفسيّة، 

 -مجلة مقاربات في: المناخ االجتماعي الثقافي في الجامعة ودوره في تعزيز قيّم المواطنة لدى الطلبة .  -

 . 2015/ مارس  13الجلفة ، العدد  جامعة

،  02 جامعة البليدة - االجتماعيةمجلة اآلداب والعلوم في: . العمال نجو المرأة المسئولة عنهماتجاهات  -

 .2015جانفي /  12العدد 

/  18، العدد جامعة البويرة -معارف في: ية أم مرضية؟ اهرة صحّ ظة تسيير سابقه، تغيير المسئول لكيفيّ  -

 .2015 جوان

جامعة قسنطينة،  -في: مجلة العلوم اإلنسانية  –العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -األستاذ الجامعي والكتابة  -

 .2015/ ديسمبر  44العدد 

مخبر التطبيقات النفسيّة جامعة قسنطينة،  -أبحاث نفسية وتربوية في: المرأة العاملة وإشكالية االحتضان.  -

 .2017جوان  10 العددوالتربوية، 

/  22العدد جامعة البويرة،  -االجتماعي. في: معارف مخرجات الجامعة وإشكالية الالتجسير مع المحيط  -

 .2017جوان 
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 لجة ذ الدكتور بوف. إشراف األستارة النفور الدراسي وسبل معالجتهاالمشاركة في تأليف كتاب بعنوان ظاه -

 وهران. -منشورات دار األديب . 2013 -غيات 

 -دار أسيرم للطبع والنشر والتوزيع . 2014 -اإلشراف والمشاركة في تأليف كتاب بعنوان المرأة والشغل  -

 البويرة.

 وزو. -تيزي  -لنشر والتوزيع وا. دار األمل للطبع  2015 -، الجزء األول دراسات في علم النفس -

 وزو. -تيزي  - لنشر والتوزيعوا. دار األمل للطبع 2016 -االختيار المهني  -

.  2016 -وآفاق  المدرسي والمهني بالجزائر، واقعاإلشراف والمشاركة في تأليف كتاب بعنوان التوجيه  -

 وزو.  -تيزي  -لنشر والتوزيع وادار األمل للطبع 

  .وزو- تيزي -لنشر والتوزيع وادار األمل للطبع  - 2017 -، الجزء الثاني سدراسات في علم النف -

 وزو. -تيزي  - والتوزيعلنشر وادار األمل للطبع  - 2018- لث، الجزء الثادراسات في علم النفس -

 وزو.  -تيزي  -لنشر والتوزيع وادار األمل للطبع  - 2019 -إدارة وتسيير المشروع المهني  -

 

 



 

 


