االسم واللقب :عاشـ ـور لع ـ ـور

تاريخ ومكان االزدياد 1191 /11/11 :أفنسو

العنوان :حي بعمر بلدية الشرايع دائرة القل والية سكيكدة

الوظيفة :أستاذ بجامعة سكيكدة
رقم الهاتف1911710970 :

البريد االلكترونيachourpsy@gmail.com:

الشهادات المتحصل عليها:

 :2002شهادة تقني سامي في اإلعالم اآللي للتسيير.
 :2002شهادة البكالوريا آداب وعلوم إنسانية.

 :2000شهادة ليسانس في علم النفس التنظيم والعمل ،جامعة عنابة.

 :2002شهادة ماجستير في علم النفس التنظيم والعمل تخصص سلوك تنظيمي جامعة سطيف.7

األعمال المنجزة:

 مذكرة ليسانس :الثقافة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى موظفي قطاع التكوين المهني.
 مذكرة ماجستير :التمكين النفسي وتأثيره على المواطنة التنظيمية لدى أفراد الحماية المدنية.

 مقال في مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة الوادي :محددات التمكين النفسي ومستواه لدى
افراد الحماية المدنية ،العدد  ،4ديسمبر.7114

 مقال في مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية الدولية ،لبنان :التمكين النفسي واقع وتحديات ،العدد ،19
.7112

 مقال في مجلة آفاق العلوم الدولية ،الجلفة ،سيكولوجية تشتت الهوية لدى الشباب الجزائري في ظل العولمة
الثقافية ،دراسة ميدانية ،العدد .7119 ،9
 مقال في مجلة العلوم اإلنسانية جامعة أم البواقي ،التمكين النفسي وعالقته بالتميز التنظيمي ،العدد .7119 ،9
الخبرة المهنية:
 :7112-7110 أستاذ في اإلعالم اآللي بقطاع التكوين المهني.
 :7119-7114 أستاذ مؤقت بقسم علم النفس جامعة سكيكدة.

 :7112-7117 عقد دورات تدريبية في  SPSSلفائدة األساتذة والطلبة.
 :7110-7112 تدريس طلبة الدكتوراه ( )LMDتخصص مقاربة بالكفاءات وبالمشروع في تكوين
األساتذة ،مقياس تكنولوجيات االتصال ،جامعة سكيكدة.

 :7110 انشاء مكتب خبرة لحساب وتحليل النتائج اإلحصائية باستعمال الحزمة اإلحصائية ()spss
النسخة .79

 :7112-7119 أستاذ مساعد –ب -جامعة سكيكدة

الملتقيات العلمية:

-0الدولية:

 العنف في الوسط الحضري وعالقته بالتحوالت االسرية ،جامعة خنشلة .7112
 العالقة التعليمية معلم متعلم ،واالصالح التربوي ،جامعة تلمسان .7112

 تقويم مسيرة علم النفس في الجزائر ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف.7110 ،7
 التكوين واحترافية مهن االخصائي النفساني في الجزائر واقع وآفاق ،جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة،
.7110

-2الملتقيات الوطنية
 واقع وادارة الموارد البشرية في ظل التحديات الراهنة ،جامعة تيارت 7112
 الممارسات النفسية والوظائف التنظيمية في المؤسسة الجزائرية ،جامعة سكيكدة .7112

 سياسات التشغيل في إطار التنمية واالنعاش االقتصادي في الجزائر ،بجامعة البويرة.7114 ،
 الذاتوية أو طيف التوحد من أجل وقاية أكبر وتكفل مبكر وتكوين متخصص ،جامعة عنابة.
 تمكين المرأة وتأثيره على التنمية االقتصادية في الجزائر ،جامعة البليدة.7112 ،7
 التوسع في التعليم وسوق الشغل ،المركز الجامعي بعين تموشنت.7112 ،
 الجريمة في المدن الجزائرية ،جامعة الشاذلي بن جديد الطارف.7112 ،

 االبعاد التربوية والنفسية واالجتماعية لظاهرة العنف واالعتداء الجنسي على األطفال ،جامعة مولود معمري،
تيزيوزو.7112 ،

 التربية النفسية الحركية وتنمية التواصل عند الطفل التوحدي ،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي.7110 ،
الوضعية الحالية :مسجل في السنة الرابعة دكتوراه علوم في علم النفس التنظيم والعمل جامعة عنابة.
الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية :مؤدى سنة .7112

