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  السیرة الذاتیة
  :ومات العامةلالمع:أوال 

 Medjahdi Taharمجاھدي الطاھر        : االسم واللقب 

  تبسة -بئر العاتر  1974/09/08: تاریخ المیالد ومكانھ 

 الجمھوریة الجزائریة/   28000البرید المركزي المسیلة  1606ص ب : العنوان 

   78 40 93 0660 (213+) : النقال الھاتف

    tahar20061974@yahoo.fr:د االلكترونيالبری

 5:الدرجة  -"  أ"أستاذ محاضر :الرتبة الحالیة

  علم النفس العمل والتنظیم :التخصص 

  رئیس مشروع بحثPNR بتاریخ . تصمیم برنامج تدریبي الستخدامات تكنولوجیا التعلیم للمعلمین:بموضوع

  E/F 092 تحت رقم  2011مـــاي  02

 30/12/2012الى غایة  2005م علم النفس وعلوم التربیة منذ اكتبوبرشغل منصب رئیس قس.  

  2012/12/06إلى   2005عضو بالمجلس العلمي لكلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة منذ سنة  

  إلى یومنا ھذا 21/12/2015مدیر مخبر المھارات الحیاتیة منذ. 

 الى یومنا ھذا 17/07/2016 لمرتبطة بالطلبة منذیشغل حالیا منصب نائب العمید المكلف بالدراسات والمسائل ا.  

  :الشھادات :ثانیا 

 االختصاص الدرجة أو العالمة مكان الحصول علیھ تاریخ الحصول علیھ الدبلوم

  اإلنسانیةالعلوم  مقبول تبسة 1995/07/04 بكالوریا
 علم النفس العمل والتنظیم جید قسنطینة 1999/06/21 اللیسانس

 علم النفس العمل والتنظیم حسن الجزائر 2003/06/30 ماجستیر

 علم النفس العمل والتنظیم مشرف جدا قسنطینة 2009/06/28 الدكتوراه

 علم النفس العمل والتنظیم /  الجزائر 2012/02/18 التأهیل الجامعي

  : الخبرة المھنیة : ثالثا

 المستوى   المدرسة المقاییس الرتبة  الموسم الجامعي

 جذع مشترك علم النفس وعلوم التربیةكالسیك  1س م إلى علم النفس أستاذ مساعد   2003/2004

 تخصص إرشاد وتوجیهكالسیك 4س التشریع المدرسي بأستاذ مساعد   2004/2005

  كالسیك تخصص إرشاد وتوجیه 3س القیاس النفسي  بأستاذ مساعد   2005/2006
  سیك تخصص إرشاد وتوجیهكال 4س التشریع المدرسي أأستاذ مساعد   2006/2007
  م إلى علم النفس أأستاذ مساعد  2008/2009

 ن التربوي.ع

  جذع مشترك علم النفس وعلوم التربیة  كالسیك 1س
 ماجستیر أدب عربي 1س

  كالسیك تخصص إرشاد وتوجیه 4س  التشریع المدرسي محاضر بأستاذ  2009/2010
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  د شعبة علم النفس.م.ل 2س  علم النفس التنظیمي
  علم النفس التنظیمي محاضر بأستاذ  2010/2011

  تحلیل العمل 
  د شعبة علم النفس.م.ل 2س
  د تخصص العمل والتنظیم.م.ل 3س

  التدریب المهني محاضر بأستاذ  2011/2012
  تحلیل العمل 

  القیادة اإلداریة

  العمل والتنظیم ماستر 1س
  العمل والتنظیم ماستر 1س
  ماستر العمل والتنظیم 2س

  إلى علم النفس.م محاضر أأستاذ  2012/2013
  السلوك التنظیمي 

  ع النفس التربوي

  علوم اجتماعیة جذع مشتركد .م.ل 1س
  شعبة علم النفس د.م.ل 2س
  ماجستیر تربیة عالجیة 1س

  إلى علم النفس. م محاضر أأستاذ  2013/2014
  السلوك التنظیمي

  القیادة اإلداریة  

  د جذع مشترك علوم اجتماعیة.م.ل 1س
  د.م.ل 2س
  العمل والتنظیم ماستر 2س

  القیادة اإلداریة  محاضر أأستاذ  2014/2015
  السلوك التنظیمي 

  العمل والتنظیم ماستر 2س
  تخصص العمل والتنظیم دكتوراه 1س

  : األیام الدراسیة والملتقیات الوطنیة والدولیة: رابعا 
 الجامعة التاریخ   م المنظمالقس عنوان المداخلة المشارك بھا  عنوان الیوم الدراسي

العوامل المسببة في صعوبات التعلم في   صعوبات التعلم
  مادة الریاضیات

  المسیلة 2012/11/12  علم النفس

 الجامعة التاریخ   القسم المنظم عنوان المداخلة المشارك بھا  عنوان الملتقى

واقع التكوین الجامعي في 
  الجزائر

  المسیلة 15-2012/05/16  النفسعلم   مخرجات التكوین الجامعي

التحوالت االجتماعیة 
  وانعكاساتها النفسیة

التغیر االجتماعي في ظل مواقع االتصال 
  واإلعالم الحدیثة 

  الجزائر 05-2013/05/06  علم النفس

المدرسي والمهني  اإلرشاد
  في الجزائر

الرضا عن التوجیه المدرسي وعالقته 
  بالدافعیة نحو االنجاز

وم معهد العل
  االجتماعیة

  غلیزان 2014/03/04-03

  الدولیة المغاربیة و الملتقیات -3
 الجامعة التاریخ   القسم المنظم عنوان المداخلة المشارك بھا  عنوان الملتقى

االتجاهات المعاصرة في 
  التربیة وتطبیقاتها

التفكیر االیجابي وعالقته بالقدرة على حل 
  المشكالت لدى تالمیذ المتوسط

  األردن 17-2012/04/18  العلوم التربویة كلیة
  عمان 

درجة امتالك أساتذة العلوم االجتماعیة   ضمان جودة التعلیم العالي
بجامعة المسیلة للكفایات التكنولوجیة 

  األردن 02-2013/04/04  جامعة الزیتونة
  عمان 
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  التعلیمیة كمطلب للجودة الشاملة
برامج التوجیه واإلرشاد 
النفسي التربوي في ظل 

  الممارسات العالمیة

واقع ممارسة مستشاري التوجیه المدرسي 
 للكفایات التكنولوجیة من وجهة نظرهم

مخبر المسألة 
  التربویة في الجزائر

  بسكرة 04.05/05/2014

التفكیر اإلبداعي واالبتكار 
  ةألجل التنمیة المستدام

اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظیفي 
  لدى مدراء القطاع الخاص 

الجامعة العالمیة 
  اإلسالمیة مالیزیا

  مالیزیا  2014/10/22-20
كواال 
  المبور

أهمیة ودور العالقات 
االنسانیة والصحة النفسیة 

  في تطویر المؤسسات

العالقات االنسانیة بین أفراد الطاقم االداري 
  لتعلیمیة بالمؤسسات ا

  دراسة میدانیة بثانویات بوسعادة ومقرة

مخبر تطویر 
الممارسات النفسیة 

  والتربویة 

  ج ورقلة 13-14/01/2015
  الجزائر

  :المنشورات: خامسا
 الجامعة التاریخ   العدد  المقالعنوان  عنوان المجلة

  2عدد األداءعلى  وأثرهالتدریب المهني الفعال  دراسات تربویة واجتماعیة
 15المجلد

  القاهرة 2009افریل

 الجزائر 2009افریل 1عدد العالقات اإلنسانیة بین أفراد الطاقم التربوي  دراسات اجتماعیة

اإلصالحات التربویة للمناهج وأثرها على  دراسات نفسیة وتربویة
 التحصیل الدراسي

/ البلیدة 2009جوان 4عدد
 الجزائر

 الجزائر 2010جوان 6عدد ین المدیرین والمعلمین العالقات اإلنسانیة ب دراسات اجتماعیة

التنمیة البشریة لمخرجات التعلیم العالي   عالم التربیة
  وفقا لمتطلبات اقتصاد المعرفة

 43عدد

  الجزء األول
  القاهرة 2012جویلیة

المجلة العربیة لضمان جودة 
  التعلیم الجامعي

 

درجة امتالك أساتذة العلوم االجتماعیة 
بجامعة المسیلة للكفایات التكنولوجیة 

 التعلیمیة كمطلب للجودة الشاملة

  14عدد 
 6المجلد 

 الیمن 2013

المجلة العربیة لضمان جودة 
  التعلیم الجامعي

  

لعلوم االجتماعیة بجامعة إدراك طلبة ا
المسیلة لخصائص األستاذ الجامعي الناجح 

 كمدخل لجودة التعلیم

  15عدد 
 7المجلد 

 الیمن 2014

الدراسات والبحوث 
 االجتماعیة

بناء مقیاس تشخیص التالمیذ ذوي 
 صعوبات التعلم النمائیة

 

  13عدد 
  

  /الوادي  2015
  الجزائر

 


