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بناصرحليم لألستاذ  سيرة ذاتية موجز   

 
  بناصر حليم

Halim  BENNACER 

   
 

        مغربية        : األصلية جنسيةال

 التربية علوم و علم النفس     : األساسي اإلختصاص

2 .شعبة علوم التربية شعبة علم النفس و فيبفرنسا  للجامعات طنيالو المجلسمن طرف  مرتين م تأهيليت
 لك للقيامذ و 

Professeur des Universités)  ، 6002 سنة) "بروفيسور"بمهام 
    1992) سنة) "محاضر أستاذ "مهام  و 3

    
  الحالية الوظائف بعض 

 عليملت ا و للتدريس العليا المدرسة و بركونبجامعة  التربوية العلوم في بروفيسور  ■

4
 (ÉSPÉ de Bourgogne) ، 

 9002 سنة ذمن ،نسابفر  جونمدينة دي   ."التكوين و التربية و التعليم هنم" : قسم

    CNRS / Bourgogne de Université 5225 وحدة مزدوجة للبحث   ،  Irédu)( التربية لحو األبحاث  معهدب باحث   ■

 بركونجامعة  ،UPRES Équipe d’Accueil،8137 بعد فيما .9014 سنة حتى

5 

  ، المغرب  " التكوين التربية و منظومة في األبحاث والدراسات  مركز  " في عضو    ■

 يتم تنظيمه سنويا من طرفالذي  )’Association Journée du SavoirL(    " جمعية يوم العلم " في عضو    ■
 جونمدينة دي ، " كونلفرنسا ببور  مةالمسلالشبيبة  "

3  2       1  المغرب ،أغبالة،  " الثقافة أحمد معتصم للتربية و مؤسسة  " في عضو  ■  
  

4
  5 

                                                           
1
 Acquisitions, apprentissages, formation, éducation (AAFE)    

2
 Qualification par le conseil national des universités (CNU) en 16 et 70èmes fonctions 

 
 "بروفيسور" للقيام بمهاما مرتين بفرنس ،لشعبتينا كلتا يف ،التأهيل المزدوجهذا  منح 2008 إلى 2003 من سنة   3

4
 École supérieure du professorat et de l’éducation (ÉSPÉ). Département : « métiers de l'enseignement, de l'éducation 

et de la formation » (MEEF, Ex-IUFM)  
5
 Institut de recherche sur l’éducation (Irédu). Unité propre de recherche et d’enseignement supérieur (UPRES) 

 جامعي باحث و أستاذ

: العنوان  
 

Université de Bourgogne, Irédu  

Pôle AAFE  – Esplanade Erasme  

1. BP : 26513 

21065 Dijon cedex, France 

     halim.bennacer@u-bourgogne.fr  : البريد اإللكتروني 
  +41 37 39 80 3 33 : فاكس  75 54 39 80 3 33 : العمل .ت

  bourgogne.fr-http://iredu.u : إلنترنتبا المختبرموقع 

 
 

http://espe.u-bourgogne.fr/
http://iredu.u-bourgogne.fr/equipe/enseignants-chercheurs.html
http://journee-du-savoir.fr/
http://journee-du-savoir.fr/
mailto:halim.bennacer@u-bourgogne.fr
mailto:halim.bennacer@u-bourgogne.fr
http://iredu.u-bourgogne.fr/
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   السابقة المهنية الوظائف بعض 

 .ةشعبة علوم التربي ، (Conseil National des Universités ،نسابفر ( للجامعات طنيالو  المجلس في منتخب عضو   ■
   0225 سنة إلى 0220 سنة من ذلك و

3398UPRES Équipe d’Accueil ،) (ERASME) "األوروبية تحليل المجتمعات المغاربية و و حثالب مركز " في عضو   ■   ، 
 6   2013   سنة إلى 0228 سنة من :  المدة  6 .8 باريس جامعة

 لتكوينالجامعي  المعهد ، (Université d’Orléans) نسافر ب ورليانأ بجامعة علم النفس في "حاضرم ذ أستا "  ■

(IUFM Centre Val de Loire)  األساتذة
  0220 سنة إلى 1993 سنة من :  المدة .7 

 ،اإلنسانية العلوم و الفنون كلية ، (Université François-Rabelais de Tours) الفرنسية تور بجامعةمدرس    ■
 0222 سنة إلى 1994 سنة من : مدة التدريس .النفس علم شعبة

 اإلقليمي المجلس و ألبحاثا نالج مثل ،1993 من سنة ابتداءا   ، العلمية المنظماتعضو في العديد من    ■

  الخبراء نالج  و رتو  بمدينة للتكوين

مصلحة  في (Université Jean-Monnet de Saint-Étienne)  إيتيان سانتبمدينة  جون موني بجامعةمدرس      ■
 من : مدة التدريس .(sur PC) » الخاص الكمبيوتر  على جهاز اإلعالميات تعلم « : لمادةا ،المستمر تكوينال

  1993 سنة إلى 1991 سنة

(Université Catholique de Lyon) الفرنسية ليون مدينة في الكاثوليكية جامعةالب مدرس    ■  الفلسفة كلية ، 
 1990 سنة من ذلك"و .» يةجتماعاإل لعلوما في لتطبيقيا اإلحصاء علم  «: التدريس مادة ،اإلنسانية لعلوما و

  1993 سنة إلى

 ليونفي  األساتذة لتكوينلجامعي ا معهدبالمدرس    ■
7(IUFM de Lyon) ،  بالقسم يجتماعاإل علم النفس « : لمادة 

    1992 نةس إلى 1990 سنة من : مدة التدريس .» (الثانوي و ئيبتدااإلالتعليم ) الدراسي

(Université Jean-Monnet de Saint-Étienne)  إيتيان سانتبمدينة  جون موني بجامعةمدرس      ■  شعبة في ، 

 .» التعليم قطاعمهن  حتراف فيإلل التكوين « : لمادةا ،يةجتماعاإل و العلوم اإلنسانية كلية ، علوم التربية

  1992 سنة إلى 1990 سنة من :  المدة

                                                           
6 Équipe de recherche et d’analyse des sociétés Maghreb-Europe (ÉRASME), Université Paris 8 
7
 Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) 
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ـاتاللغ   ـ

 ليزيكإن - فرنسي - عربي   ■ 

 
 

 

  الخبرة التعليمية بالجامعات 

ية بالجامعصصصاتتخصصصص خبرتصصصي التعليميصصصة   هصصصذ  غلصصصبأ تتمحصصصور .سعشصصصرات الصصصدرو  ،1990 سصصصنة منصصصذ ،الفرنسصصص
 : ةالتاليحول النقط  األخيرة

 فصيكصذا  و ، الثصانوي و عصدادياإل و بتصدائياإلأسصاتذة التعلصيم  خدمصة  ، خاصصة فصي فروعهمختلف  علم النفس و   ■

 المستشارين في التربيةخدمة 

 تحليل ،حصاءاإللك علم ذبما في )علوم التربية  ية وجتماعاإلالعلوم  ، علم النفس مناهج البحث في القياس و   ■

 (ختباراتاإلو بناء  البيانات

في  بما التالميذمختلف سلوكيات  بالقسم الدراسي و (psychosociales)السيكوسيولوجية العالقات و تحسين تدبير    ■
 ذلك المشاغبين منهم

 (les concours de recrutement) ياتالمبار  الجتياز ،التربوية و الشفوية المواد خاصة في ، هيئ الطلبةت   ■
  وظيفة كذا وانوي ثال عدادي وإلبا اذتأس  ، علم بالمدرسةممارسة وظيفة م مثل ذلك"و .التعليم قطاع لولوج مهن

 8 في التربية رئيسي مستشار

(gestion de la diversité des élèves) تعدد الفوارق بين التالميذ تدبير مثل التربويةالممارسات     ■  القسمب  
 التعليميةالمؤسسات  و الدراسي

  التعليم ذات األولوية اتشبك كذا دور و التقويم الدراسي المقررات و ، جباري بفرنسااإللتعليم ا    ■
(les réseaux d’éducation prioritaire)     

 تشارسكم ذلك"و 9 .ةبتدائياإل لممارسة مهنة معلم بالمدرسةتكوينهم ميدانيا  والمتدربين تهيئ الطلبة     ■

  التقييم جلأ  مفتش من و

                                                           
8
 Conseiller Principal d’Education 

9
 pendant les stages d’observation, de pratiques accompagnées, filés ou de responsabilité 

https://www.alarabiya.net/last-page.html
https://www.alarabiya.net/last-page.html
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ادات  ـ   العلمية الشهـ

 

المغربب  

 بمتابعة لإلعتراف ،" األمريكية لواليات المتحدةلثقافي ال المركز " من طرف م منحهات ، خبرة و تكوين شهادة   ■  
وزارة ل التابع ، الرباط في مدينة التعليم بمركز تكوين مفتشي ذلك و .نجليزيةاإل اللغة في فةمكث دروس

  2076 سنة ، التربية الوطنية

الثقافي  المركز " ، نجليزيةاإللغة ال تعلم في مكثفة بمتابعة دروس إلعترافا لجأمن  خبرة و تكوين شهادة   ■ 
   2077 سنة رباط،بال " األمريكية المتحدة للواليات

 اآلداب ، كلية" النفسعلم  و جتماعإلعلم ا و الفلسفة " : قسم ، اآلداب الدراسات الجامعية العامة في دبلوم    ■
 2082 سنةمحمد الخامس بالرباط، جامعة   ،اإلنسانية العلوم و

 علم النفس، : ، تخصص اآلداب في (La licence) يسانسلال جازةإل الجامعي يمن السلك الثان السنة األولى دبلوم    ■
  2082 سنةالرباط  الخامس، جامعة محمد ،العلوم اإلنسانية و اآلداب كلية

 علم النفس، كلية:  ، تخصص اآلداب في الليسانس جازةإل الجامعي يالسلك الثان من الثانيةالسنة  دبلوم    ■
  2080 بالرباط، سنة الخامس محمد ، جامعةالعلوم اإلنسانية و اآلداب

  حديثاً  قديمًا و األحالم تفسير  : موضوع البحث

  المهدي بن عبود ألستاذا : المشرف

  
 المغرب خارج

        ،اإلنسانية العلوم و اآلداب كلية ،حسن جدا   : الميزة، في علم النفسالجامعية الدراسات المعمقة  دبلوم   ■ 
 2084 سنة ، (Université Nancy 2) انسفر ب  2 جامعة نانسي 

 يالمردود الدراس بالقسم و يجتماعاإلالبيئية، المناخ  الخصائص الشخصية و:  موضوع البحث

Pr Paul Dikes :  المشرف   
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(stage) تدريب و تكوين شهادة    ■  البيانات تحليل التربية، و علوم و النفس علم في القياس « : وضوعالما حول 

 مدينة ،Centre Interrégional d’Informatique de Lorraine : بالمركز يا  نو س أسبوعين لمدة ذلك و .» يةجتماعاإل
 2087 إلى سنة 2085 من سنة .نانسي

 يةجتماعاإل العلوم مجال فيالبحث  منهجية و اإلعالميات ،اإلحصاء علم « : التالي ميدانال يف تدريب و خبرة شهادة    ■
.C.É.P.S : العلمية البحوث السنة بمركز في شهر لمدة ذلك"و .» جيةو السيكول و  /  I.N.S.T.E.A.D.  ،10,11   

(département 'Panel Ménages')   كسمبورغل : بالبلد ردنجلففمدينة  (Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg). 

  1989 إلى سنة 1985 من سنة

 جامعة ، العلوم اإلنسانية و اآلداب كلية ، جماعاإلب مشرف جدا   : ميزةال ،النفس علم في دكتورا ال دبلوم   ■
  12 (المقارن ثيالورا نفسالعلم  مختبر) 2080 سنة انسفر  ، (Université Nancy 2) 0 نانسي

    يالمردود الدراس بالقسم و يجتماعاإلالبيئية، المناخ  و الخصائص الشخصية : طروحةاألموضوع 

Pr Paul Dikes : المشرف   

 القرنين الحضارات في العالم الغربي خالل و التاريخ األدب و  «: مجال يف الجامعية الدراسات المعمقة دبلوم    ■

بجامعة  يةجتماعاإل و اإلنسانية العلوم كليةعليه من  الحصول تم دبلوم .» التاريخ : تخصص ،20-19
   2002 سنة ، (Université Jean-Monnet de Saint-Étienne) إيتيان سانت

 اآلن التعليم الفرنسي بالمغرب منذ البداية إلى:  موضوع البحث

 Pr Jean Merley : المشرف

للقيام  (Conseil National des Universités نسا،بفر ( للجامعات طنيالو  المجلسشهادة التأهيل من طرف     ■
 علوم التربية شعبةو  علم النفس ذلك في شعبة و .2000 ، سنة ((Maître de conférences "محاضراذ أست " بمهام

 الجامعة ،» البرنامج األوروبية إدارة - أوروبا على التعرف « : ميدان في العليا األوروبية شهادة الدراسات    ■
 0223 سنة ، (Université Européenne de Formation, Tours) نسابفر  توردينة بم للتكوين األوروبية

 اللغوي الثقافي و و يجتماعاإلالشباب األوروبي بالتنوع توعية :  موضوع البحث

 Dr Christophe Versavel : المشرف
                                                           

10
 Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques (CÉPS)  

11
 International networks for studies in technology, environment, alternatives, development (INSTEAD)   

12
 Laboratoire de Psychologie Génétique Comparée 

http://www.theses.fr/1989NAN21002
http://www.theses.fr/1989NAN21002
http://www.theses.fr/1989NAN21002
http://www.theses.fr/1989NAN21002
http://www.theses.fr/1989NAN21002
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 (" العلمية األبحاث إدارة القدرة على " دبلوم    ■
13 

  H .D. R.)  مجال في "بروفيسور"الجامعي لدرجة  التأهيل و 

 الفرنسية رمعة تو بجا ،العلوم اإلنسانية و اآلداب كلية من دبلوم .(الدولة دكتورا  سابقا يعادل ام) النفس علم
 (Université François-Rabelais de Tours)،  0225سنة  

:موضوعال                          déterminants Approche différentielle et psychosociale de l’éducation. Étude des  

personnels et environnementaux des comportements humains 

Référent : Pr François Testu  
14 

 جلأمن  ،(.C. N. U) نسابفر  للجامعات طنيالو  المجلس من طرف نحهامم ت ،التأهيل و إلعترافا شهادة        ■

Professeur) ) "بروفيسور " لقيام بمهاما  des  Universités، 15 . 2006 سنة
 علم النفس ذلك في شعبة و 

 علوم التربية شعبة كذا و
16  

 

 

 
 

  خرىأمؤهالت علمية 

 كليرمون فيران لجامعة بقسم علم النفس ،  2006سنة يونيو 02 إلى 28 من نجازهاإم ت تدريب و تكوين دورة    ■
  : الموضوعب تعلقت ،  (Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand) سانبفر 

 

17 طوليةال نماذج الخطية ذات مستويات متعددة للبيانات المجمعة أوال «
 «  

 

 .الخبرة وأ لتدريبا جلأ التكوينات من العديد من في شاركت و تابعت ، 5201 سنة إلى 2220 سنةن م   ■ 
 ،التقييم و اغوجيدالبي إلبداعا زبمرك ذلك و

18
 حول ، سيةالفرن جونبمدينة دي  بركونجامعة في  الموجود   

  : ةالتاليالمواضيع 

 اللفظي غير اللفظي والتواصل      —>

 الطالبي الجمهور مام تطورأالتي يجب طرحها  البيداغوجية ألسئلةا ؟ اليوم لطلبةمن هم ا     —>

 ؟ كيف تقوم بحمايتها : اإلنترنت على إدارة سمعتك     —>
                                                           

13
 Habilitation à diriger des recherches (HDR) 

14
 ÉRT 1053 – Éducation : « Aménagements des Temps de Vie et Comportement Humain », Université François-Rabelais 

de Tours, département de psychologie 
15

 Qualification, par le Conseil National des Universités, aux fonctions de professeur des universités 
16

   6002 الوحيد بفرنسا سنة ،الشعبتينكلتا  في ،المزدوج التأهيلكان هذا        
17 

Modèles linéaires multi-niveaux pour des données groupées ou longitudinales   
18

 Centre d’innovation pédagogique et d’évaluation (CIPE)   
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  ليزيةجنإل اتعلم مكثف للغة      —>

 لكترونيةإل ابالمراسلة عن بعد  عيالجام شبكة التعليمستعمال إ     —>

  ختياراتإلا متعددة ستماراتإلا     —>
19

 ستعمالهاإ و نشائهاإكيفية  : الدراسي لتقييم المردود 

   غناء طرق التعليمإيمكن تنويع و  كيف     —>

  (ANR, PCRD) اإلنسانية و جتماعيةاإلفي مجال العلوم  المشاريع البحثية عدادإ     —>

20      

 شبكة التقييم     —>
21

 الدراسي من الذاتية في تقويم المردود كأداة للحد  

  تقييم و المحتملة لصعوباتا ،التطبيق 22 : الدراسي  الجماعي داخل القسمالعمل  بيداغوجيا      —>
 ل المتعلمينعماأ

 ؟ إلقناعا جلأمن  تواصلك و الذاتية صورتكتحسن كيف      —>

 القيود المزايا و ،التطبيق23  : المشاريعالتعلم ب بيداغوجيا     —>

 في التعليم لتعزيز التعلم (البواربوانت مثل) 24ستعمال شرائح العرضإكيفية      —>

 

 .الفرنسية جونينة ديبمد25  "الحياة الصحية" : ورشة عمل ركت فيشا ، 2520 سنة من يونيو 4 يوم في    ■
 : تاليلاالموضوع  حول ذلك و

 » ؟ المغلقة األماكن الهواء فيتلوت  نتفادى كيف وأنزل محسن بالأجل التنفس أمن  «
 

26،الرقمية مستخدمي شاركت في تكوين بقطب نظم المعلومات و ، 2620 سنةمن  يونيو 2في يوم    ■
  

 : الموضوع حولذلك  و. بمدينة ديجون جامعة بركون

 » (pilatiomco) مكافحة التحايل كومبيالسيو أداةب نتاجات الطلبةإمراقبة كيف يجب  «

                                                           
19

 Questionnaires à choix multiples (QCM)  
20

 Agence nationale de la recherche (ANR). Programme-cadre de recherche et de développement (PCRD)  
21

 Grille d’évaluation  
22

 Pédagogie du travail en groupe 
23

 Pédagogie par projets  . " المشاريع العلمية علىالقائم م يالتعل " أو " يداغوجيا المشروعب " :   يضاأسماة الم  
24

 Utiliser des diaporamas 
25

 Atelier mis en place avec  " Harmonie Mutuelle  "  
26

 Pôle des systèmes d’information et des usagers du numérique (PSIUN) 
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 إلبداعا زبمرك ،الخبرة وأ لتدريبا جلأ التكوينات من العديد من في شاركت و تابعت 2620 سنة ذمن    ■
18،التقييم و اغوجيدالبي

 : ةالتاليمواضيع ال حول  

 ؟ ساليب تقييم التعلم الدراسيأكيف يجب تنويع      —>

 طالب في الدرس بالمدرج الجامعي 100 عن ما يزيد وأ 00 ،00ك ار شإ     —>

 جل التحفيزأبالغهم من إ ؟ طلبة من دروسكمماذا سيتعلمون ال     —>

 ؟ ستاذألان يفعل أماذا يمكن  و ؟ كيف يتم ذلك .ملالتع والفهم  ،الذاكرة     —>
 

 كزمر "من طرف  نجازهاإم ت تدريب و تكوين دورة شاركت في ، 2720 سنة من زيو ليو  7الى يوم  3 يوم من    ■

 : التاليالموضوع  حول ذلك و .الفرنسية بمدينة ديجون جامعة بركونل "الثقافات للجميعو  اللغات

          » التواصل العلمي جلأمن  ليزيةجنإل اتعلم مكثف للغة  «

 

 

الدراسات و مجاالت 
 

 العلمية  ألبحاثا

 
  م التربيةعلو  و النفس علم : بصفة عامة       ■

، علم النفس التنموي جتماعياإلعلم النفس الفارقي، علم النفس ، يالنفس التربو  علم : بصفة خاصة    ■
 (المراهق وبالطفل  الخاص)

    اإلختبارات بناء تكييف و ،التربوي القياس في المجال ،القياس النفسي    ■

 
 

 العلمية هتماماتإلا أهم 

 
   التفاعل بين ، الصفات الشخصيةبالقسم يجتماعاإلالمناخ  ، الحياة بالمدرسة جودة ، البيئة التعلم و ، 

 محيط القسم التلميذ و

   ردود  ، المدرسة تجا  المواقف ،رتياح بالقسماإل ،تلميذ، إثبات الذات كالدراسي ، المردود ، المهارات السلوك
 الفعل تجا  القسم
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   شخاص ألل بالقسم الدراسي، اإلدماج  العجز ، القسمي رسي، الشغب فالعنف المد ، التسرب ، الفشل الدراسي
 الخاصة  حتياجاتإلا ذوي

   الفوارق ، بيداغوجيا الثانوي و بتدائيإلبا الممارسات التعليمية ، األستاذمهنة  ،الخاص و التعليم العام  ،
 تعليم المواطنة ، الدراسي التقييم

  تجا  أو الجامعي تجا  الحيرتياح ، نجاح الطالب، السعادة، اإلماعيجتاإلالمناخ  : الجامعية اإلقامة 
 نعدام األمنبا أوبالعدوان  اإلحساس، الصداقة، عاملين بهال

 
 
 

  ألبحاثلالعام الموضوع  

 
 التعليم والتربية لمردود، في مجال ل و كياتللسلو  البيئية الشخصية و المحدداتدراسة      ■

27
 

 : عام وصف

  التربوي النفس علم طارإ ساسا فيأقوم بها تندرج أ التيميدانية ال األبحاث

 خاصة) التربوي المجال في البشرية كياتلسلو ا على البيئية و الشخصية العوامل اتر تأثي دراسةب تهتم نهاإ
 افيما بينه التفاعالت وأ التفاعلكذا  و (ألستاذل و لطالبل  ،للتلميذ

 
 
 

 ألبحاثاصوصيات بعض خ 

 
  : ميدانيا اأجرتهالتي  ألبحاثلالرئيسية صيات الخصو من بين 

   يجتماعاإل المحيط ألنواعالنفس علم  « : يدعى ، مريكيأصل أمن  ، جديد مجاللتطوير بفرنسا  تكييف و 
  28 (الثانوي بتدائي واإلالتعليم ) » بالقسم الدراسي

    (الجامعي الحي ذلك في بما)  الجامعية امةإلقي باجتماعاإلناخ المنواع أحول القيام في فرنسا ببحوث  
   هميته في تحديد سلوكيات الطلبة و نجاحهم في الدراسةأ و

                                                           

 
27

manière d’être ou d’agir » بييرون حسب ،تصرف أو طريقة كينونة هو السلوك    », Piéron. علم ين فييختصاصإلا ستناداً إلىإ 

comportementsتالسلوكيا أن نعتبر إننا ، (De Landsheere Gilbert دوالنتشير مثل) الفارقي النفس  السلوكيات و الملحوظة –  – 

 شخصيةللمجزئة  غير مكونات وهي البعض بعضها عن جوهرًيا ختالًفاإ تختلف ال (بالتتابع ،المواقف وكالتصرفات ) الملحوظة غير
28

 Psychologie des environnements sociaux de la classe  
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   شغب ،  الدراسي بالقسم جتماعياإلالمناخ  مثال حول علمية ختباراتإ وأ مقاييس رةشما يفوق ع تأسيس
  المدرسة تجا  هممواقف كذا و التالميذ

   الطالب لتلميذ واسلوكيات ل البيئية و الشخصيةالمحددات حول  29 متعددة بنيوية نماذجصالحية  قياس  
النجاح  ، نواعهأ و المدرسي الشغب  ،، ردود الفعل تجا  القسمتلميذلل الدراسيدود مر ال مثل ذلك و .األستاذ و

 الفوارق بيداغوجيا ممارسة الجامعي و

   ألحياءباالسيكوسوسيولوجي  المحيط كذا والدراسية ات سلوكيال تحسين لتطوير و عملية دالء بمقتراحاتاإل 
 (الثانوي بتدائي واإلالتعليم ) قسامألبا و الجامعية

 

 
المقاالت العلمية و صاحب العديد من المنشورات 

 

  اإلنترنت بشبكة موجود منها بعضال  .
 

 : بالموقع التالي تصالاإل لمرجوا ،بعضها على و ،عناوينها لإلطالع على

bennacer.html-halim-chercheurs/71--bourgogne.fr/equipe/enseignants-http://iredu.u 

  

 
" تنظيم السنويالبمناسبة   محاضرات و 

 

العلم وملي
 

 منذ ديجون بمدينةحتفال به اإلالذي يتم  ،"
4991 

30
 

 

 

  : يعضالموا حول ، لمعارضاا المؤتمرات و بمركز ذلك و 

   الميذتللالدراسية تأثيراته على النتائج  بالقسم و جتماعيإلا المناخ

  ؟ من هم و ؟ كم عددهم : فرنسا في الدراسي بالقسم بونشاغالمالتالميذ 

  الجامعية لإلقامات (socio-écologique) كولوجيإالسوسيوالمحيط 
   و كذا تكوين الصداقة دراسيعلي النجاح ال تأثيراته و

                                                           
29

 Test de modèles structuraux 
30

 Organisation faite, au Palais des Congrès et des Expositions, par « L’Association Journée du Savoir »   et « La Jeunesse 

Musulmane de France en Bourgogne » (JMFB(   

 

http://iredu.u-bourgogne.fr/equipe/enseignants--chercheurs/71-halim-bennacer.html
http://youtu.be/tduRWp6g2Ho
https://youtu.be/vbU1MNTyEW4
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01589863
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01589863
http://www.journee-du-savoir.fr/
http://www.jmfb.org/
http://www.jmfb.org/
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***** 

 

ظالم الجهل و نور العلم     

طلبو  اللحد إلى المهد من العلم اُأ
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 : و كل تقدير لهؤالء تحية

     31 (ماكنأ) التعليمالمغربية لتحسين جودة لجمعية ا   ■

  العربية النفسية العلوم شبكة    ■

32
     بعلماء النفس العرب للتعريفما تقوم به  جلأمن   

33ترنباد كروبير لخير للبشرية جمعاءا إلى يطمحو  لكل من يحب السالم    ■
     34 لبلين دويإ و     

 

  

 

                                                           
31

 Association Amaquen  
32

 Réseau Arabpsynet   
33

 Coup de gueule de Robert BADINTER - « Pour une France unie et multiculturelle » 
34

 Le cri d’alarme d’Edwy PLENEL - « Evitons la guerre des civilisations et des identités »    

 

http://www.amaquen.org/
http://www.amaquen.org/
http://arabpsynet.com/
http://arabpsynet.com/
https://youtu.be/DfwJQq2FmIA
https://www.youtube.com/watch?v=fDgkdZxri6w
https://www.youtube.com/watch?v=fDgkdZxri6w
https://www.youtube.com/watch?v=zZT-4bleAkU

