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 الـّشعبيــة ـةـالـّديمقراطي ةـــالجزائري ةـــالجمهوري

 العلمــي والبحــث العالــي التّعليــم وزارة
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  الجامعيةالجامعية  الّسنةالّسنة  بعنوانبعنوان

20142014//20152015  
 الدكتوراه، شهادة على الحصول أجل من الثالث الطور في التكوين تنظيم يحدد والّذي 2012 جويلية 16 في المؤرخ 191 رقم للقرار وفقا)
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 التّكوين قرّ م -1

 التّكوين طبيعة 1-1

 تأهيل  x 

 لتّأهيلل األولى الّسنة        تأهيل إعادة: ....................................... 
 للتّأهيل األولى الّسنة   تجميد: ...................................... 

 التّكوين عنوان 1-2

 
 

1الفرع
*

 النفس علم 

2الفرع
*

  

3الفرع
*

  
 .فروع لعّدة التّكوين تضّمن حالة في الخانات هذه تمأل*

 التّأهيل محلّ  المؤّسسة 1-3

 القسم المعهد/ الكلّية مؤّسسةال

جامعة باجي مختار 

 عنابة

والعلوم  اآلداب

 واالجتماعية اإلنسانية

 علم النفس

 تّكوينلا وشعبة ميدان 1-4

الميدان
1

 الّشعبة 

 علوم اجتماعية

 

 علم النفس

1 ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, TAMAZIGHT

ء

ء

ء

ء

 ء
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  كوينالتّ  مسؤول -2
 (أ قسم محاضر أستاذ أو أستاذ)

 مراد بومنقار :واللّقب االسم

 أستاذ محاضر"أ": تبةالرّ 

 boumankarmourad@yahoo.fr: اإللكتروني البريد    :فاكس0660335013  :☏

 (األكثر على واحدة صفحة في وذلك التّكوين عرض بملحق الّذاتية الّسيرة تُرفق)

  06المطلوبة المناصب عدد -3
 التّالي للجدول وفقا منها كلّ  عدد يُحّدد فروع، عّدة التكوين ّمنتض حالة في: 

 العدد الفرع

 03 البشرية الموارد وتسيير التنظيمي النفس علم

 03 علم النفس العيادي

  

 الّدكتوراه في التّكوين لجنة -4

 التخّصص الرتبة *واللّقب االسم
 عدد

 األطروحات

 للتّأطير

 عدد

 األطروحات

 التّأطير قيد

 المؤّسسة

 األصلية
 اإلمضاء

مراد بومنقار  
 

 محاضر أستاذ
أ-  

 نفس علم
 العمل

 باجي جامعة  1
 عنابة-مختار

 

الهاشمي لوكيا  
 

 تعليم أستاذ
 عالي

 نفس علم
 العمل

 جامعة  1
 2قسنطينة

 

عبلة رواق  
 

 تعليم ة أستاذ
 عالي

 النفس علم
 العيادي

 جامعة  1
 2قسنطينة

 

 سيف شوية
 اإلسالم

 تعليم ة أستاذ
 عالي

 اجتماع علم
 العمل

 

 باجي جامعة  /
 عنابة-مختار

 

بية عائشة عبيد  
 

 أستاذة
أ- محاضرة  

 النفس علم
 العيادي

 باجي جامعة  1
 عنابة-مختار

 

  بشير لعريط
 

 محاضر أستاذ
-أ  

 نفس علم
 العمل

 باجي جامعة  1
 عنابة-مختار

 

رمضان كربوش  
 

 محاضر أستاذ
أ-  

 نفس علم
 العمل

1 
 

 باجي ةجامع 
 عنابة-مختار

 

 .للجدول األّول الّسطر في التّكوين مسؤول ولقب اسم يدرج*



 

5 

 التّكوين فتح طلب المبّررة الماستر تخّصصات -5

 ماستر عنوان
 في هادةالشّ  على لينالمتحصّ  عدد عاتتوقّ 

 الجارية الجامعية السنة عقب

 40 البشرية الموارد وتسيير التنظيمي النفس علم

 60 عياديال النفس علم

 في المشاركة حقّ  المخّولة سةالمؤسّ  خارج من الماستر تخّصصات -6

 (األقلّ  على ثالثة) المسابقة

 الماستر عنوان

  -علم النفس العمل والتنظيم 

 يالصدمعلم النفس 

 االجتماعيعلم النفس 

 (األكثر على اثنان اختباران) الكتابية االختبارات -7

 :المقاييس 7-1

 سا3.ةالمدّ و   3  المعامل ،علم النفس االجتماعي  العنوان :األّول قياسالم

 سا2.ةلمدّ وا  2 المعامل ،المنهجية  العنوان: الثّاني اسالمقي

 :لاللتحاق البيداغوجية الّشروط 7-2

 على األقل          11.50معدل التكوين .

................................................................................. 

................................................................................. 
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 كوينالتّ  وصف -8

 االجتماعيعلم النفس . :كوينالتّ  عنوان

عبةشّ ال عنوان
1

 البحث محاور 

 

 

 علم النفس

المتفشية في المجتمع  بعض الظواهر االجتماعيةتشخيص وتحليل 
 ، المخدرات، السرقة....الخ(ر)االنتحاالجزائري

 

 
 تأثيرات القيم على التنمية في مختلف المؤسسات

 

 الشركات المتعددة الجنسيات وتأثيرها على قيم األفراد
 

 التربية والتعليم والعمل وتأثيراتها على المواطنة
 

 الفرد الجزائريوتأثيراتها على الهوية لدى  العولمة   
 
  

 لبنية النفسية للمجتمع الجزائري )خالل مختلف المراحل(دراسة ا
 

                                                             
1

 به الخاصة البحث محاور تقّدم شعبا التّكوين نيتضمّ  لم إذا 
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 كوينالتّ  برنامج -9
 (حًدى على شعبة كلّ  برنامج فيقّدم عّدة ُشعبا التكوين تضّمن حالة وفي النّشاطات، تفاصيل بالملحق تُرفق)

1السداسي  االنشطة  
2السداسي  3السداسي   4السداسي   5السداسي   6السداسي    

 محاضرات

في :  محاضرات-1
 السلوك الفردي

محاضرات  2
في السلوك 

 الجماعي

تطور  محاضرات
المجتمع 

 الجزائري 
في   محاضرات

النظام التربوي ، 
والتعليم منظومة 

العمل 
وانعكاساتها على 
سلوكات األفراد 

في مختلف 
 المجاالت

محاضرات 
في  تحليل 
 المحتوى 

 
 محاضرات

االنتربولوجيا 
 الثقافية 

مقال  تحريــر
  علمي

تحضيرا 
للمناقشـة  
من طرف 
 كل الطلبة 

تقديم ندوة  
مفتوحة على 

 كل أساتذة
القسم لتقديم  
نتائج بحوث 

الطلبة  
بمشاركة فرقة 
التكوين والطلبة 

 الباحثين 

تحرير الرسالة 
 وكتابتها 

 ورشات
إشراف  منهجي 

أيام  10وعلمي كل  

إشراف  منهجي 
 10وعلمي كل

 أيام

إشراف  
منهجي 
 10وعلمي كل

 أيام

إشراف  
منهجي 
وعلمي 

أيام 10كل  

إشراف  
منهجي وعلمي 

أيام 10كل  

تحرير الرسالة 
 وكتابتها

 ملتقيات

عرض كل البحوث 
 على فرقة التكوين

ومناقشتها  قصد الضبط 
الجيد وتقديم 
المالحظات 

واالقتراحات المساعدة 
على نجاح البحث 

 وتسهيله 

عرض جماعي  
لحالة تقدم 

 البحوث

رض ع
جماعي  
لحالة تقدم 

 البحوث

عرض 
جماعي  
لحالة تقدم 

 البحوث

عرض جماعي 
لحالة تقدم  

 البحوث

تحرير الرسالة 
 وكتابتها

أعمال شخصية 
لطالب 

 (الدكتوراه(

التحديد األولي 
والنظري لموضوع 
البحث من طرف كل 
طالب  وكذا قائمة 
المراجع األولية ، 
 والخطة المبدئية 

دراسات 
استطالعية 

ميدان الدراسة ل
لحصر المشكل 
 وتحديده ميدانيا 

دراسات 
استطالعية 

لميدان 
الدراسة قصد 
جمع معطيات 

البحث  
 ميدانيا

الدراسة 
الميدانية 
 النهائية

استعمال 
وسائل جمع 

البيانات 
المخطط لها 
)من مقابالت 
، مالحظات 
، استمارات 

..( في 
المؤسسات 

 المعنية

الدراسة 
الميدانية 
 النهائية

تعمال وسائل اس
جمع البيانات 
المخطط لها 

)من مقابالت ، 
مالحظات ، 
استمارات ..( 
في المؤسسات 

 المعنية

تحرير الرسالة 
 وكتابتها

 متفرقات

المشاركة في نشاطات 
المخبر والبحوث قيد 

 االنجاز 
 

cnpru/.pnr 

المشاركة في 
نشاطات المخبر 
والبحوث قيد 

 االنجاز 
cnpru/.pnr 

المشاركة في 
اطات نش

المخبر 
والبحوث قيد 

االنجاز 
cnpru/.pnr 

المشاركة في 
نشاطات 
المخبر 

والبحوث قيد 
االنجاز 

cnpru/.pnr 

إعداد ملخصات 
لكل البحوث 
في حدود 

صفحة لكل 20
 بحث

طبع ملخصات 
 البحوث
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 كوينالتّ  في المتدّخلون ألشخاص -01

 النّشاط طبيعة الّصفة واللّقب االسم

نشيط المحاضرات و الو رشات والتأطيرت أستاذ بومنقار مراد  

 لوكيا الهاشمي
 

 تنشيط المحاضرات و الو رشات والتأطير أستاذ

 رواق عبلة
 

 تنشيط المحاضرات و الو رشات والتأطير أستاذ

 تنشيط المحاضرات و الو رشات والتأطير أستاذ شوية سيف اإلسالم

 عبيد عائشة بية
 

والتأطير تنشيط المحاضرات و الو رشات أستاذ  

 تنشيط المحاضرات و الو رشات والتأطير أستاذ كربوش رمضان

 لعريط بشير
 

 تنشيط المحاضرات و الو رشات والتأطير أستاذ

 الّدولية أو/و الوطنية االتّفاقيات: ركاءالشّ  -00
 (بالملحق فاقياتاالتّ  ترفق)

 :(بحث مراكز مخابر، شركات، جامعات،) المشاركة ساتالمؤسّ 

.....................................................................................................................................................

................................................................. 
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 العلمي أطيرالتّ  فريق -01

 األصلية المؤّسسة  التخّصص ّرتبةال واللّقب االسم

أ-أستاذ محاضر  بومنقار مراد  عنابة -جامعة باجي مختار علم نفس العمل  

 لوكيا الهاشمي

 

 أستاذ تعليم عالي

 

 علم نفس العمل
 

            2جامعة قسنطينة
 

تعليم عالية أستاذ  رواق عبلة  

 

جتماعياالالنفس علم              2جامعة قسنطينة 

ريط بشيرلع محاضرأأستاذ    

 

 علم اجتماع العمل

 
 عنابة-جامعة باجي مختار

أ–أستاذة محاضرة  عبيد عائشة بية  

 

العياديالنفس علم   عنابة-جامعة باجي مختار 

 أستاذ محاضر أ كربوش رمضان

 

 عنابة-جامعة باجي مختار علم نفس العمل 

 

 التّكوين تأدية محلّ  المخبر 

 

 االعتماد ورقم التّاريخ الختم، اإلمضاء، خبرالم مدير  المخبر اسم 

 

   

 مخبر الجريمة واالنحراف

 

 

 شوية اإلسالمسيف 

 

 

 

 

 

 

   

 المشاركة البحث مخابر 

 االعتماد ورقم التاريخ الختم، اإلمضاء، المخبر مدير المخبر اسم
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 إطار في المتعاقدة البحث فرق PNR ET CNEPRU 

 المشروع نهاية تاريخ المشروع بداية تاريخ المشروع رقم لبحثا مشروع عنوان

المعوقات النفس اجتماعية 

للتسيير في المؤسسات 

 االقتصادية الجزائرية

R01120110050 2012 2014 

    

 ملحق -01

 الّدكتوراه في التّكوين لجنة وأعضاء التّكوين عن للمسؤول الّذاتية الّسيرة إرفاق. 

 كاءالّشر مع االتّفاقيات. 
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 واالستشارية اإلدارية الهيئات وتأشيرة رأي -01

 علم النفس االجتماعي :كوينالتّ  عنــــوان

 

 للقسم العلمية جنةاللّ 

 : العلمية اللجنة وتأشيرة رأي

 

 

 : اريخالتّ 

 

 

 (المعهد أو) يةللكلّ  العلمي المجلس

 :العلمي المجلس وتأشيرة رأي

 

 

 : اريخالتّ 

 

 

 (المعهد مدير أو) الكلية عميد

 :المدير أو العميد وتأشيرة رأي

 

 

 : اريخالتّ 

 

 

 الجامعة رئيس

 :الجامعة رئيس وتأشيرة رأي

 

 

 : اريخالتّ 
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 الّشرق لجامعات الجهوية دوةالنّ  تأشيرة -01
 (التّكوين لعرض النّهائية النّسخة في تُمأل)
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 الملحقات نماذج
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 (ملتقيات ورشات، محاضرات،) لالمفصّ  جالبرنام
 (نشاط لكلّ  لةمفصّ  واحدة بطاقة)

 

  عنوان المادة: القيم 

 تعريف القيم -

 عالقة القيم بالمعيار -

 القيم واالتجاهات -

 القيم والمثل -

 القيم والدافع -

 وظائف القيم: -

 خصائص القيم -

 تصنيف القيم -

 مصادر القيم -

 تأثير القيم على السلوك الفردي -

 لوك السوي اجتماعياالقيم والس -

 القيم والسلوك غير السوي -

 نظريات تفسير السلوك -

 الهدف من المادة

 تقدم المادة على شكل ملقي مصغر، يتمكن الطالب بعد تقديم المادة من تحقيق ما يلي:

 توسيع المدارك المتعلقة بموضوع تكوين القيم في المجتمع -1

 في الدكتوراه.خلق ميل نحو موضوع بدقة يتم اعتماده لمشروع بحث  -2

 الكفاءة والمعرفة المطلوبة مسبقا: يتم تحديدها عن طريق معايير االلتحاق المحددة       -3

 أعاله. المشار إليه 1في المنشور رقم       
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 عنوان المادة: األنتربولوجيا الثقافية

 مفهوم االنتربولوجيا االجتماعية -

 نشاة وتطور االنثربولوجيا -

 لم النفسعالقة االنتربولوجيا بع -

 فروع االنثربولوجيا -

 المدارس واالتجاهات النظرية في األنتربولوجيا -

 عنوان المادة: التغيرات االجتماعية في الجزائر

 التغيرات االجتماعية في الجزائر -

 نظريات التغيير االجتماعي -

 عوامل لتغير االجتماعي. -

 التغير االجتماعي في العالم الثالث والعالم العربي. -

 ت وضع المنظمات فيها.أهم المحطا -

 تصورات التغير االجتماعي -

 الطريقة السطحية 

 الطريقة االقتصادية 

 الطريقة االجتماعية 

 المنظور النفساني للتغير االجتماعي

 استراتيجيات  التغير االجتماعي -

 عالقة التغير االجتماعي بالتغير التنظيمي -

 :الهدف من المادة

 الطالب بعد تقديم المادة من تحقيق ما يلي: تقدم المادة على شكل ملتقى مصغر يتمكن

 توسيع المدارك المتعلقة بموضوع والتغيير االجتماعي. -1

 .خلق ميل نحو موضوع بدقة يتم اختياره لمشروع الدكتوراه -2
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 مادة االتجاهات *

 تتعريف االتجاها -      

 تكوين االتجاهات -

  تتغير وتعديل االتجاها -

 تخصائص االتجاها -

  تالتجاهامعوقات تغيير ا -

 بالنسبة لمختلف المنظمات )خدماتية، تجارية ، اقتصادية( تاهمية دراسة االتجاها -

 

 مادة النظام التربوي . 

 النظام التربوي -

 مهمة المدرسة ودورها في تنشئة الفرد -

 مهمة وأهداف المرحلة المتوسطة بناء اتجاهات االفراد -

 مهمة وأهداف الثانوية في تعزيز اتجاهات االفراد -
 

 :الهدف من المادة  

 تقدم المادة على شكل ملتقى مصغر يتمكن الطالب بعد تقديمها من:

 معرفة إحدى الروافد الهامة في بناء سلوك الفرد والمتمثل في النظام التربوي . -

 إمكانية توجيه الطالب نحو موضوع له عالقة بالثقافة التنظيمية في إطار هذا العنصر. -

 

 

 مادة تحليل المحتوى :
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 عريف منهج تحليل المحتوى ت

 خصائص التحليل

 أهداف تحليل المحتوى

 أنواع تحليل المحتوى

 خطوات تحليل المحتوى

 بالنسبة للمعارف المطلوبة سلًفا -

المتعلق بمعايير االلتحاق  2010ماي  17المؤرخ في  1يتم تحديدها وفقا للمنشور رقم  -

 بالتكوين في الدكتوراه نظام )ل.م.د(.

 مادة الشخصية :

 مفهوم الشخصية. -

 طبيعة الشخصية. -

 عناصر الشخصية ومكوناتها -

 القوى الرئيسية المؤثرة في الشخصية. -

 محددات الشخصية. -

 نظريات الشخصية. -

 .خصائص الشخصية -

 :الهدف من المادة

 تقدم المادة على شكل ملتقى مصغر يتمكن الطالب بعد تقديمها من:

 ص شخصية األفراد وكدا التعامل معها .معرفة الفروق الفردية فيما يخ -

 إمكانية توجيه الطالب نحو موضوع له عالقة بالثقافة التنظيمية في إطار هذا العنصر. -

 قائمة المراجع التي يمكن االستعانة بها في إطار هذا المشروع

 :أوال: الكتب بالعربية
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 1976درية، دار املعرفة اجلامعيةأمحد النجا حممد العمري، االتصال ،يف اخلدمة االجتماعية، االسكن -1
، االردن، دار املسريةللطباعة والنشر والتوزيع، 1أمحد عبد اللطيف وحيد، علم النفس االجتماعي،ط -2

2001 
 1994أمحد حممد الزغيب، اسس علم النفس االجتماعي، اليمن، صنعاء، دار احلكمة،  -3

 .1996لكتب، الشيخ كامل حممد عويضة، علم النفس االجتماعي، بريوت، دار ا -4

هبجت كشك، االتصال ووسائله يف اخلدمة االجتماعية، االسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث  -5
1993. 

 2000مجال الدين مرسي، ثابث عبد الرمحان ادريس، السلوك التنظيمي، القاهرة، الدار اجلامعية، -6

 حامد عبد السالم زهران، علم النفس االجتمتاعي، القاهرة، علم الكتب، -7

 .1998جة غبات: القيم والتسيري، دار الغرب للطباعة والنشر، دون ذكر مدينة النشر، بوفل -8

 .2000خليل عبد الرمحان املعايظة، علم النفس االجتماعي، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر،  -9

سعد جالل، علم النفس االجتماعي واالجتاهات التطبيقية املعاصرة ، االسكندرية، دار املعارف،  -10
1984. 

ويلسون دافيدس: إسرتاتيجية التغيري مفاهيم ومناظرات يف إدارة التغيري، ترمجة: السيد عمارة، دار الفجر  -11
 .1999للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، القاهرة، 

 .1980عباس حممود عوض، علم النفس االجتماعي، بريوت، دار النهضة العربية،  -12

 .1997األفراد، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، حنفي عبد الغفار: السلوك التنظيمي وإدارة  -13

، ترمجة: طايل السعيد -بناء اإلبداع والتصميم والقيم يف املنظمات -ليقت هارولد: اإلدارة الرائدة -14
 .1987شحاتة، شركة املكتبات الكويتية احملدودة، الكويت، 

 .حممد امحد بيومي، علم اجتماع القيم، االسكندرية، دار املعرفة اجلامعية -15

مصطفى حجازي، االتصال الفعال يف العالقات االنسانية واالدارة، بريوت، مؤسسة الدراسات للنشر،  -16
1990 

 .1978علي السلمي، االعالن، مكتبة غريب،  -17

 1984عبد احلميد حممد اهلامشي، املرشد يف علم النفس االجتماعي، جدة، دار الشروق،  -18

نظريات ومناذج وتطبيق عملي - يس: السلوك التنظيمياملرسي مجال الدين حممد وثابت عبد الرمحن إدر  -19
 .2000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، -إلدارة السلوك يف املنظمة

 .2003سلطان حممد أنور: السلوك التنظيمي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  -20

 .2001قاهرة، السلمي علي: خواطر يف اإلدارة املعاصرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ال -21
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 .2001السويدان طارق: منهجية التغيري يف املنظمات، دار ابن حزم، بريوت،  -22

، خمرب التطبيقات 2جابر نضر الدين، لوكيا اهلامشي، مفاهيم أساسية يف علم النفس االجتماعي، ط -23
 2006النفسية والرتبوية، قسنطينة

 ثانيا: الرسائل واألطروحات الجامعية

اجتاهات اهليئة الوسطى اإلدارية حنو النماذج الثقافية التنظيمية، دراسة ميدانية بوياية حممد الطاهر:  -24
أجريت مبؤسسات إنتاجية وخدماتية، رسالة ماجستري يف علم النفس التنظيم والعمل، حتت إشراف 

 ، حبث مل ينشر.96-95اهلامشي لوكيا، معهد علم النفس والعلوم الرتبوية، جامعة اجلزائر، 

 CPAى: القيم تاثريها على عمال املؤسسة، دراسة ميدانية ملركب البطاريات اجلافة الباهي مصطف -25
رسالة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية حتت إشراف: عبد املالك تاشريفت، معهد –بسطيف 

 ، حبث مل ينشر.1996-1995العلوم االقتصادية، جامعة سطيف، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتــاتفاقي

 نموذجية نوايا رسالة

 (معيّنة جامعية مؤّسسة مع الشراكة حالة في االتفاقية نص)
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 علم النفس االجتماعي: .بـ المعنون كتوراهالدّ  في التّكوين بخصوص الّشراكة على موافقة :الموضوع

 

 المساعدة على بموافقتها عنابة  -جامعة باجي مختار(.المركزالجامعي أو) جامعة تصّرح الوثيقة، لهذه اوفق

 .تأهيله فترة طيلة وذلك ،عالهأ المبيّن الّدكتوراه شهادة لنيل التكوين في اإلشراف لىع

 :عبر من التّكوين ذات في بالمشاركة تلتزم( الجامعي المركز أو) الجامعة فإنّ  وعليه،

 التّكوين، إطار في المنظّمة والمحاضرات والورشات الملتقيات في المشاركة 

 ت،المناقشا لجان في المشاركة 

 والمادية البشرية الوسائل استغالل في التّعاون. 

 

 :قانونا المخّول الشخص إمضاء

 

 :الوظيفة

 

 :التّاريخ
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 نموذجية نوايا رسالة

 (المستخدم للقطاع مؤّسسة مع التّعاون حالة في االتفاقية نص)

 

 

 ......: .................ـب المعنون كتوراهالدّ  في التّكوين بخصوص الّشراكة على موافقة :الموضوع

 .............................................. : بـ الخاص

 مرافقة على بموافقتها................. .............................................مؤّسسة تصّرح الوثيقة، لهذه اوفق

 المتضّمن البحث بمحاور منها اهتماما عالهأ المبيّن الّدكتوراه هادةش لنيل كوينالتّ  في كشريك..................... .....جامعة

 .لها

 :يأتي ما  في دورنا لويتمثّ   التّكوين، ذات لمشروع انضمامنا دنؤكّ  ،وعليه

 البحث موضوع تحضير في المشاركة. 

 التكوين، إطار في المنظمة الملتقيات في المشاركة 

 كمدعّوين، المناقشات لّجان في ركةالمشا 

 ،أطروحاتهم تحضير إطار في الّدكتوراه طلبة استقبال عملية،المستطاع قدر تسهيل. 

 تحقيق قصد التّكوين في شراكتنا إطار في إلينا الموكلة بالمهام مرتبطةال  والبشرية المادية اإلمكانيات نوفّر

 .المسطّرة األهداف

 :قانونا المخول الّشخص إمضاء
 

 :الوظيفة
 

 :التاريخ

 

 المؤسسة رمز أو رسمي ختم
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 التّكوين في مشارك لكلّ  الّذاتية الّسيرة عن نموذج
 (فقط واحدة صفحة)

  

 : اللّقبو االسم

 :إصدار وتاريخ عليها محّصل شهادة آخر

 : صالتخصّ 

 :تبةالرّ 

 : الوظيفة

 :األصلية المؤّسسة

 :فيها المشتغل العلمية المجاالت

 :األخيرة الخمس المنشورات
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 السيـــــرة الذاتــــية لصاحب المشروع

 مراد :  ــم االســ

 بومنقار ــب   :اللقـ

  05/09/1978:  تاريخ ومكان االزدياد

 ـريةجزائـ ـة  :الجنسيـ

 متزوج ـة :الحالة العائلي

 ــوان  : نهج تعالبي عبد العزيز القل سكيكدةالعنــ

 0778219371 الهاتــف     :     

 boumankarmourad@yahoo.frروني: البريد االلكت

 التكوينات  والشهادات:

 شهادة تقني سامي في الجباية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ديدوش مراد عنابةـ  2001

 آداب وعلوم إنسانيةبكالوريا  - 2003

 .  عنابة  -معة اج –عمل وتنظيم)اختصاص(  علم النفسليسانس   -2004

 في علم النفس االجتماعي للتنظيم والتسيير جامعة عنابة . ـ ماجستير 2006

 هادة دكتوراه تخصص علم النفس العمل والتنظيم جامعة منتوري ـ قسنطينةش – 2011

 التأهيل المهني من جامعة قسنطينة -2012

 الخبرة المهنية:

 عنابة –أستاذ مؤقت بقسم علم النفس جامعة  -2005-2009

ذكرات تخرج التقنيين السامين بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين مشرف على م -2008 -2006

 عنابة –الحجار  –المهني 
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 سكيكدة – 1955أوت  20أستاذ مؤقت بقسم علم النفس جامعة  -2007-2010

 عنابة –بقسم علم النفس جامعة  بأستاذ مساعد صنف  -2009-2010

 مساعد رئيس قسم مكلف بالبيداغوجيا. -2011

 عنابة –بقسم علم النفس جامعة  أمساعد صنف أستاذ  -

 قسم علم النفس جامعة ـ عنابة "ب"ـ أستاذ محاضر  2011

 قسم علم النفس جامعة ـ عنابةأستاذ محاضر"أ"  -2012

 النشاطات العلمية:

 سكيكدة 1955أوت  20المشاركة في ملتقى حول المواطنة المنظم بجامعة  -2010

 ور البرامج التدريبية في غرس قيم المواطنةعنوان المداخلة  د          

 قالمة  1945ماي  8المشاركة في ملتقى جنوح اإلحداث المنظم بجامعة  -2010

مسيلة  عنوان  -المشاركة في ملتقى حول الهجرة غير الشرعية المنظم بجامعة محمد بوضياف -2010

 المداخلة إشكالية الهجرة غير الشرعية في ظل العولمة.

إستراتيجية المنظمة في تحسين المناخ   لة التربية المصرية عنوان المقالر مقال بمجنش -2010

 التنظيمي

ـ المشاركة في ملتقى وطني حول التكوين المهني بجامعة منتوري قسنطينة عنوان المداخلة  2011

 دور التكوين المهني في تغيير السلوك التنظيمي

ين المهني بجامعة المسيلة حول إستراتيجية التكوين في ـ المشاركة في ملتقى وطني حول التكو 2012

 عالم الشغل عنوان المداخلة إستراتيجية توجيه ومتابعة خريجي مراكز التكوين المهني في عالم الشغل.

ـ المشاركة في ملتقى دولي حول التكوين المهني بجامعة تبسة حول النظام التربوي والتنمية  2012

 االجتماعية في الجزائر..

ـ المشاركة في ملتقى وطني حول دور علم النفس في التنمية  بجامعة عنوان المداخلة بدور  2012

 مستشار التوجيه المدرسي والمهني في مساعدة الطلبة في تحقيق أهدافهم. 
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نشر مقال بمجلة العلوم االنسانية بجامعة قسنطينة موسوم بدور مستشار التوجيه المدرسي  – 2012

 اعدة طلبة الرابعة متوسط في اجتياز االمتحان النهائيوالمهني في مس

 خبير في مجلة  العلوم اإلنسانية بجامعة قسنطينة -2012

 عضو في الجنة العلمية لمجلة التطبيقات النفسية والتربوية جامعة قسنطينة. -2012

 عضو في مخبر التطبيقات النفسية والتربوية جامعة قسنطينة. -2012

 العلمية لقسم علم النفس جامع باجي مختار عنابة عضو اللجنة -2011

  cnepruعضو بمشروعي بحث  -2012

تأليف كتاب مشترك مع األستاذ الدكتور لوكيا الهاشمي بعنوان المناخ التنظيمي وعالقته  -2013

 بالرضا الوظيفي

إلشراف على مذكرات الليسانس:ا  

 الرقم عنوان المذكرة أسماء الطلبة التخصص السنة الجامعية

2010/2011 علم النفس العمل  

 والتنظيم

 علي شابي إيمان

 بولكفوف مريم

المناخ التنظيمي وعالقته 

باالحتراق النفسي لدى هيئة 

 اإلطارات الوسطى

1 

2010/2011 علم النفس العمل  

 والتنظيم

 سهيلة غناي

 لعور عاشور

الثقافة التنظيمية وعالقتها 

 بااللتزام التنظيمي

2 

2010/2011 لم النفس العمل ع 

 والتنظيم

 غرايبية فادية

 غنام إيمان

واقع الموارد البشرية في 

 المؤسسات الجزائرية

3 

 

 

 اإلشراف على مذكرات تخرج ماستر نظام ل م د

 

 الرقم عنوان المذكرة أسماء الطلبة التخصص السنة الجامعية
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2011/2012 علم النفس  

التنظيمي 

وتسيير الموارد 

 البشرية

ىخنتوش نجو نماذج الثقافة التنظيمية  

وعالقتها بااللتزام 

 التنظيمي

1 

2011/2012 علم النفس  

التنظيمي 

وتسيير الموارد 

 البشرية

 عيساوي فلة

 هادف رانية

المناخ التنظيمي في 

ظل الشراكة األجنبية 

وعالقته بااللتزام 

 التنظيمي

2 

2011/2012 علم النفس  

التنظيمي 

وتسيير الموارد 

 البشرية

يط فايزةبوعط  

 جغادر نسيمة

االنعكاسات النفسية 

الناتجة عن العمل بعقد 

محدد المدة وعالقتها 

 بالدافعية االنجاز

3 

 

اإلشراف على الدكتوراه الطور الثالث: -3  

 الرقم عنوان المذكرة أسماء الطلبة التخصص السنة الجامعية

ابتداءا 

2012من  

ري التمكين اإلدا عيساوي فلة الثقافة التنظيمية

وعالقته بالمواطنة 

 التنظيمية

1 

 

 

 

 

 

 تلخيص بطاقة

 الّدكتوراه شهادة لنيل بالتّكوين خاصة
 

 ُترفق أن يجب كما لها، العلمي المجلس ورئيس المعنية الكّلية عميد من كلّ  البطاقة هذه على يؤّشر أن يجب: مالحظة
 .الّشرق لجامعات الجهوية الّندوة بمحاضر
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 علم القسماآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  المعهد/الكلّية. جي مختار عنابةجامعة با: المؤّسسة:

 النفس

 علوم اجتماعية: الميدان. 

 علم النفس : الّشعبة 

 علم انفس االجتماعي: .التّكوين عنوان 

 أستاذ محاضر "أ" الّرتبة  بومنقار مراد(لّقبلاو االسم: )التّكوين مسؤول 

 2014/2015 تأهيل أّول تاريخ

 / تجديد أّول سنة

 / األولى الّسنة في المسّجلين الطّلبة عدد

 / الثانية الّسنة في المسّجلين الطّلبة عدد

 / الثّالثة الّسنة في المسّجلين الطّلبة عدد

 / الّرابعة الّسنة في المسّجلين الطّلبة عدد

 / المسّجلين للطّلبة اإلجمالي العدد

 / التّجميد سنة

 لتّأطيــــــرا فرقــة

األصليّة المؤّسسة واللّقب االسم الّرتبة   

 بومنقار مراد أستاذ محاضر عنابة -جامعة باجي مختار

تعليم عاليأستاذ  2جامعة قسنطينة يلوكيا الهاشم   

2جامعة قسنطينة ة تعليم عاليأستاذ    رواق عبلة 

عنابة -جامعة باجي مختار أ أستاذ محاضر   لعريط بشير 

عنابة -ي مختارجامعة باج أ     عبيد عائشة بية أستاذ محاضر 

عنابة -جامعة باجي مختار أ أستاذ محاضر   كربوش رمضان 

 
المعهد مدير/الكّلية عميد تأشيرة  للمعهد/للكّلية العلمي المجلس رئيس تأشيرة 


