السيـــرة الذاتيــة
 1البيانات الشخصية
اإلسم  :ياسين
اللقب  :محجر
تاريخ ومكان اإلزدياد 1977/05/15 :
الجنس  :ذكر
العنوان الشخصي  :حي بني واقين القصر ورقلة الجزائر 30000
العنوان اإللكتروني yacine7730@gmail.com yacine7730@yahoo.fr :
Mahdja.yacine@univ-ouargla.dz
الحالة اإلجتماعية  :متزوج
الهاتف والفاكس 029763602 :
الهاتف النقل 0660454413 :
الجنسية  :جزائرية
الخدمة الوطنية  :معفاة
المستوى العلمي  :أستاذ التعليم العالي ()professeur
 2المؤهالت العلمية :
 .1شهادة أستاذ تعليم عالي جويلية2015
 .2شهادة التأهيل الجامعي  27ماي 2012
 .3شهادة الدكتوراه علوم جامعة منتوري قسنطينة  19ماي  2011تخصص علم النفس العمل والتنظيم بالتقدير
مشرف جدا
 .4شهادة الماجستير جامعة الجزائر تخصص علم النفس العمل والتنظيم  06جوان  2004بدرجة قريب من
الحسن
 .5شهادة اللسانس جامعة منتوري قسنطينة جوان  2001تخصص علم النفس العمل والتنظيم بالتقدير مشرف جدا
 .6شهادة الباكلوريا ثانوية توفيق المدني بوالية ورقلة الجزائر دورة  1997شعبة آداب وعلوم الشرعية بتقدير
مقبول
 - 3الخبرة العملية:
 .1أستاذ جامعي بجامعة قاصدي مرباح ورقلة من أكتوبر  2005إلى يومنا هذا
 .2أستاد في التكوين المتواصل كاستاذ مؤقت خالل السنوات الجامعية 2005/2004/2003
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 .3استاد مجاز في مدارس اإلبتدائية التابعة لوزارة التربية من  2002إلى 2005
 .4معلم العربية في مدارس االبتدائية التابعة لوزارة التربية من  2001إلى 2002
 .5ملحق إداري في خزينة الجمهورية بوالية ورقلة من  1997إلى 1999
 4المطبوعات البيداغوجية
 .1مطبوعة محاضرات في األرغونوميا موجهة للسنة األولى ماستر عمل وتنظيم عدد الصفحات 32
 .2مطبوعة حول حوادث العمل موجهة للسنة أولى الطور الثالث عدد الصفحات 120
 5المشاركة في الملتقيات :
المداخالت الدولية :
 الملتقى الدولي الثاني حول أهمية ودور العالقات اإلنسانية والصحة النفسية في تطوير المؤسسات في جامعة
قاصدي مرباح ورقلة يومي  14/13جانفي  2015عنوان المداخلة تصور أولي لنمودج إدارة األزمة في
المؤسسة الصحية
 الملتقى الدولي حولى المعانات في العمل بين التناول السيكولوجي والسيسيولوجي المنعقد في جامعة قاصدي
مرباح ورقلة يومي  16/15جانفي  2013عنوان المداخلة التمكين الوظيفي كعامل من عوامل تخفيف المعانات
في العمل
 الملتقى الدولي حول المعاناة في العمل المنعقد في جامعة قاصدي مرباح ورقلة يومي  13/12جانفي 2010
عنوان المداخلة أثر الضجيج على بعض النتغيرات التنظيمية لدى عمال مهنة التلحيم
 الملتقى الدولي حول سيكولوجية اإلتصال والغالقات اإلنسانية المنعقدة في جامعة قاصدي مرباح ورقلة أيام
 22/21/20مارس  2005عنوان المدا خلة إدراك المشرفين التجاهات العمال وعالقته ببعض المتغيرات
الشخصية.
 المؤتمر العالمي الدولي حول األد اء المتميز للمنظمات والحكومات المنعقد في جامعة قاصدي مرباح ورقلة
يومي  09/08مارس  2005عنوان المداخالت عالقة مهارات باالتصال باألداء المهني للعامل
المداخالت الوطنية
 الملتقى الوطني حول الحاسوب و التكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي المنعقد في جامعة قاصدي مرباح
ورقلة يومي  /06/05مارس  2014في طبعته الثاني بعنوان المداخلة واقع اتخدام األساتدة للتكنولوجيا في
التدريس – دراسة مقارنة بين أستاتدة العلوم اإلجتماعية والعلوم الطبيعية
 الملتقى الوطني حول سيكولوجية حوادت العمل والسالمة المهنية المنعقد بمركز الجامعي غيليزان بتاريخ
 14/13ماي  2014عنوان المداخلة حوادث العمل وإدارة الضغوط
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 الملتقى الوطني حول دور علم النفس في تحقيق التنمية البشرية الشاملة المنعقدة بمركز الجامعي غيليزان
 /05/04ديسمبر  2012المداخلة مقاومة التغيير كاستجابة سلوكيو تعيق أهداف التنمية البشرية
 الملتقى الوطني حول واقع البحث النفسي والتربوي في الجزائر المنعقد بجامعة محمد بوضياف المسيلة بتاريخ
 18/17أفريل  2006عنوان المداخلة واقع علم النفس في مجاال التربية
يوم دراسي حول المنهجية العلمية المعتمدة في إعداد المذكرات يوم  30أفريل  2006ب جامعة قاصدي مرباح
ورقلة يومي
الملتقى الوطني حول اإلرشاد النفسي " دور و أهمية في تطوير المؤسسات التربوية " المنعقد في جامعة
قاصدي مرباح ورقلة تحت غطاء مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية يومي  20/19جانفي 2009
عنوان المداخلة الخدمات التي يقدمها المدرس االبتدائية
 الملتقى الوطني حول تفاقم حوادث المرور – تناول نفسي اجتماعي المنعقد بمركز الجامعة أكلي حند أولحاج
الويرة بتاريخ  30/29نوفمبر  2010عنوان المداخلة نحو تحقيق نمودج تقني لالستهداف لحوادث المرور
 الملتقى الوطني حوال لحاسوب وتكنولوجية المعلومات في التعليم العالي المنعقد في جامعة قاصدي مرباح ورقلة
يومي  10/09مارس  2011فيطبعته األولى عنوان المداخلة واقع استخدام الوسائط التكنولوجية في العملية
التعليمية بالجزار من وجهة نظر المعلمين
 الملتقى الوطني األول حول اشكالية العلوم اإلجتماعية في الجزائر الواقع األفاق المنعقدة في جامعة قاصدي
مرباح ورقلة يومي /08/07مارس  2012عنوان المداخلة واقع عمل أخصائي نفسي في المؤسسات
اإلستشفائية – دراسة ميدانية على عينة من األخصائيين بكل من مدينة ورقلة ومدينة الجلفة
 الملتقى الوطني ضغوط الحياة و المتغيرات المساهمة فيها المنعقد في جامعة منتوري قسنطينة تحت غطاء
مخبر التطبيقات النفسية ةالتربوية يوم  31ماي  2005عنوان المداخلة الضغط النفسي عند طلبة الجامعة
 الملتقى الوطني األول حول التكوين بالكفايات في التربية المنعقدة في جامعة قاصدي مرباح ورقلة يومي
 18/17جانفي  2011عنوان المداخلة تاريخ اإلرشاد النفسي الكفاءات المهنية المتطلبة لألستاذ الجامعي من
جهة نظر طالبه وعالقتها ببعض المتغيرات
 الملتقى الوطني حول إشكالية التقويم واساسية فى منظومة التكوين الجماعي في ظل نظام l.m.d

المنعقد في

جامعة قاصدي مرباح ورقلة تحت غطاء مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية يومي  08/07ماي 2013
عنوان المداخلة معيير تقويم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في ضل نظام l.m.d


Séminaire national sur la route et la sécourité de la sécourité de la circulation que
organisée à université KASDI Merbahouargla 29/30 novembre 2010 sur titre
» « proposition d’un modèle psychotechnique dans sélection des conducteurs

 -6المنشورات العلمية
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المنشور الدولية
 .1معوقات التفاعل لدى مدرسي الطور الثالث من التعليم اإلبت دائي دراسة ميدانية في والية ورقلة (مجلة العلوم
اإلنسانية عن جامعة محمد خيضر بسكرة السنة الخامسة عشر العدد  40جوان .)2015
 .2معوقات التفاعل الصفي وعالقاتها ببعض المتغيرات لألزمة في العملية التعليمية مجلة الدراسات تصدرها
جامعة عمار ثليجي األغواط – الجزائر العدد  43جوان .2016
 .3تصور أولي لنموذج إدارة األزمة فيالمؤسسة الصحية ورقة في الملتقى الدولي الثاني حول أهمية ودور
العالقات اإلنس انية والصحة النفسية في تطوير المؤسسات في جامعة قاصدي مرباح ورقلة يومي 14/13جانفي
2015
 - .4التمكين الوظيفي كعامل من عوامل تخفيف المعاناة في العمل ورقة في الملتقى الدولي حول المعاناة في العمل
بين التناول السيكولوجي و السوسولوجي المنعقدة في جامعة قاصدي مرباح ورقلة يومي  16/15جانفي .2013
 - .5أزمة حوادث المرور بين التناول السيكو-إجتماعي والتناول القانوني –  112عدد –  32ديسمبر ،2009
المجلد ب ،ص.ص .91مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية.
المنشورات الوطنية:
 -1فاعلية برنامج إرشادي للتخفيف من حالة القلق لدى النساء الحوامل ألول مرة (مجلة العلوم االنسانية
واالجتماعية جامعة قاصدي مرباح ورقلة العدد ( 24جوان .)2016
 -2هل هو تقويم كفاءات أم أنه تقويم معارف ومعلو مات (مجلة دراسات إنسانية واجتماعية جامعة وهران العدد
 05في جانفي .)2015
 -3تأثير البرنامج االتصال التنظيمي في األداء (دراسة شبه تجريبية على بعض العمال في الجزائر) (مجلة
العلوماإلنسانية واالجتماعية جامعة قاصدي مرباح ورقلة العدد  07جانفي .)2012
 -7التدريس بعد األستاذ محاضر "أ":
 -1األغونوميا التصميمية ثالثة ليسانس .2014/2013/2012
 -2طرق دراسة مراكز العمل ثالثة ليسانس .2013/2012
 -3تحليل العمل والفرد ثالثة ليسانس .2014/2013
 -4األغونوميا التصميمية أولى ماستر .2016/2015/2014/2013
 -8الرسائل والمذكرات المشرف عليها والتي تمت مناقشتها:
-1الليسانس :اإلشراف على العديد من مذكرات التخرج على مستوى الليسانس كالسيكي أزيد من  14مذكرة في
مختلف المواضيع:
أ -اتجاهات األساتذة التعليم األساسي نحو ظاهرة العنف في األوساط التربوية.
ب -الرضا الوظيفي وعالقته باألداء المهني لألستاذ .2005/2004
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ت -األساتذة الجامعيين في ظل نظام الكليات .2005/2004
ث -عالقة بعض المحددات الرضا الوظيفي بالقصور اإلداري .2005/2004
ج -المعاناة في ميدان العمل والصراع التنظيمي .2009/2008
ح -أثر الممارسة النشاط الرياضي في الوقاية من األمراض المهنية لدى العمال .2009/2008
خ -األفكار الالعقالنية وعالقتها بقلق االمتحان .2008/2007
د -اإلصالحات التربوية الجديدة في مادة التربية التكنولوجية وعالقتها بالقدرات العقلية لدى تالميذ السنة الثانية
ابتدائي .2008/2007
ذ -اتجاهات بعض أعضاء هيئة التربوية نحو عوامل معالجة ظاهرة العنف في األوساط التربوية .2006/2005
ر -اتجاهات الهيئة التربوية نحو معالجة ظاهرة القصور اإلداري .2006/2005
ز -االختبار المهني وعالقته بالدافعية لالنجاز .2006/2005
س -اتجاهات الطلبة نحو جامعة التكوين المتواصل.2006/2005
ش -الضغط النفسي عند طلبة جامعة التكوين المتواصل .2006/2005
ص-االنعزالية لدى عمال المحروقات وعالقتها بنظام العمألربعة في ثالثة (.2006/2005 )3x4
ض -الضغوط المهنية وعالقتها بوقوع حوادث العمل .2006/2005
ط -اتجاهات المدرسين نحو أسباب رداءة الخط ومقترحات عالجها .2006/2005
ظ -فاعلية التدريس بالكفاءة .2006/2005
ع -نمط التفكير وعالقته بأسلوب القيادة لدى المديرين .2007/2006
غ -االتصال وعالقته باألداء .2007/2006
 -2ماستر:
أ -الرقابة اإلدارية وعالقتها بالكفاءة اإلنتاجية لدى عمال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية – الحجيرة – نقشت في
.2015/05/25
ب -ضغوط العمل وعالقتها بالتوافق المهني لدى عمال الحماية المدنية نقشت في .2015/06/04
ت -عالقة الرقابة اإلدارية باألنماط القيادية (دراسة ميدانية على موظيفي كلية العلوم االنسانية واالجتماعية جامعة
قاصدي مرباح ورقلة) نقشت في .2015/06/01
ث -إدراك المناخ التنظيمي ودوره في التسربالوظيفي –دراسة ميدانية بثانوية محمد األخضر الفياللي -نقشت في
.2013
ج -نمط القيادة وعالقته بالرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى – دراسة ميدانية بشركة ألفابيب بغرداية -نقشت في
.2013
 -3الماجستير:
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أ -معوقات التفاعل الصفي لدى مدرسي الطور الثالث من التعليم االبتدائي – دراسة استكشافية في والية ورقلة نقشت
في .2015/02/19
ب -فاعلية برنامج إرشادي لتخفيف القلق لدى نساء الحوامل نقشت في .2015/05/20
ت -أساليب التنشئة األسرية وعالقتها بالصحة النفسية للمراهق نقشت في .2015/11/14
ج -تقنين مقياس أخطاء الغزو لدى الطلبة الجامعيين نقشت في .2016/06/28
 -4الدكتوراه:
أ -تحليل البيئة العالمية لمفهوم القيم التنظيمية لم تناقش بعد.
ب -بناء نموذج لتشخيص بعض المشاكل التنظيمية لم تناقش بعد.
 -9التنشيط العلمي:
النشاطات العلمية:
 -1رئيس الملتقى الدول ي حول المعاناة العمل بين التناول السيكولوجي والسوسيولوجي المنعقد في جامعة قاصدي
مرباح ورقلة يومي  16/15جانفي .2013
 -2رئيس فرقة بحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي cenpruمن جانفي  2012إلى ,2015
-3عضو فرقة بحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي cenpruمن  2007إلى .2011
 -4عضو في مخبر ضمان الجودة.
 -5عضو في اللجنة التنظيمية للمؤتمر العالمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات المنعقد في جامعة
قاصدي مرباح ورقلة يومي 09/08مارس .2005
 -6رئيس لجنة اإلعالم في الملتقى الدولي حول المعان اة في العمل المنعقد في جامعة قاصدي مرباح ورقلة يومي
 13/12جانفي .2010
 -7عضو الملتقى الوطني حول التكوين بالكفايات في التربية المنعقد في جامعة قاصدي مرباح ورقلة يومي 18/17
جانفي .2011
 -10خبرة ،عضوية لجنة قراءة:
 -1حسب مستخرج من مجلس العلمي رقم 2015/07 :ا لصادر عن كلية العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة عمار
بوثليجي األغواط وبتاريخ  2015/11/04المتضمن تعيين الدكتور ياسين محجر ضمن لجنة الخبراء المتعلقة بمسطار
األستاذ علي عون بعنوان محاضرات في التكوين المهني.
-2حسب مستخرج من مجلس العلمي رقم 2016/03 :الصادر عن كلية العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة عمار
بوثليجي األغواط وبتاريخ  2016/03/16المتضمن تعيين الدكتور ياسين محجر ضمن لجنة الخبراء المتعلقة بمسطار
األستاذ جرادي التجاني بعنوان مطبوعة في علم النفس االجتماعي.
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 -3بناء على قرار الترخيص بمناقشة ملف التأهيل رقم 2015/29 :بتاريخ  2015/06/25الصادر من جامعة قاصدي
مرباح ورقلة والمتضمن تعيين الدكتور ياسين محجر ضمن لجنة مناقشة الملف التأهيل للمترشحة جعفور ربيعة.
 -4بناء على قرار الترخيص بمناقشة أطروحة الدكتوراه رقم  2014/02بتاريخ  2014/01/04الصادر من جامعة
السانية وهرا ن و المتضمن تعيين الدكتور ياسين محجر ضمن لجنة المناقشة أطروحة الدكتوراه للطالب بن موسى
سمير.
 -5بناء على قرار الترخيص بمناقشة أطروحة الدكتوراه رقم  2013/796بتاريخ  2013/06/25الصادر من جامعة
السانية وهران و المتضمن تعيين الدكتور ياسين محجر ضمن لجنة المناقشة أطروحة الدكتوراه للطالبة قدور بن عباد
هوارية.
 -6بناء على قرار الترخيص بمناقشة أطروحة الدكتوراه رقم  2013/24بتاريخ  2013/12/15الصادر من جامعة
قاصدي مرباح ورقلة و المتضمن تعيين الدكتور ياسين محجر ضمن لجنة المناقشة ملف التأهيل للمترشحة حسيني
وردة.
 11مسؤول أو عضو في مشروع بحث:
 -1مسؤول الفريق المشروع رقم :المؤرخ في  2012/01/01عنوان المشروع االستهداف لحوادث المرور وعالقته
ببعض المتغيرات التنظيمية (دراسة ميدانية لبعض الواليات الوطن).
 -2رئيس مشروع علم النفس العمل والتنظيم حسب المقرر المتضمن فتح دكتوراه الطور الثالث تحت رقم 423 :بتاريخ
2014/07/06
 -3رئيس مشروع علم النفس العمل والتنظيم حسب المقرر المتضمن فتح دكتوراه الطور الثالث تحت رقم 333 :بتاريخ
.2014/07/06
 -12التعيين في المناصب العليا:
بناء على قرار رقم 2014/2620 :المتعلق بتعيين في منصب عالي لمؤسسة العمومية يعين السيد ياسين محجر في
منصب عالي رئيس قسم مساعد علم النفس وعلوم التربية مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي.
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