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  للباحث العلمية السرية من نبذة *

 

  ةومهني شخصية بيانات. 1

  أحرشاو الغايل       :   واللقب االسم

  باحث أستاذ        :         الوظيفة

  النفس علم        :          الشعبة

  املعارف اكتساب وسريورات النمو: والبحث التكوين وحدة        :            البنية

  النفس علم       :          املسلك

  فاس املهراز، ظهر اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية       :         املؤسسة

  fr.yahoo@rhali_aharchaou        :  إلكتروين بريد

  

  والكفاءة التخصص ميادين. 2

  املعريف والتشخيص النفسي القياس سيكولوجية   :   العام التخصص

  املعرفية السيكولوجيا     :  الدقيق التخصص

   املعريف والتقومي القياس سيكولوجية  *                والكفاءة االهتمام االتجم

  املعارف واكتساب النمو سيكولوجية *                                            

  لغةال واضطرابات املعرفية التربية  *                                            

   والتواصل التكيف وصعوبات املعريف النمو اختالالت*                                            

  التعلم وصعوبات الدراسي الفشل*                                             

  

  العلمية املسؤوليات. 3

  النمو وسريورات أكتساب املعارف:  رئيس وحدة التكوين والبحث- 

  )2005-2003(منسق مسلك علم النفس  - 

    )2008-2005 ( عضو اللجنة العلمية للكلية- 

مركز األحباث والدراسات النفيـة     : ويف مجعيات وطنية ودولية لعلم النفس والتربية        عضو نشيط يف مراكز عديدة للبحث      - 

، اجلمعية الكويتية لتقـدم     )مصر(راسات النفسية   ، اجلمعية املصرية للد   )املغرب( واالجتماعية مث اجلمعية املغربية لعلم النفس       

  )الواليات املتحدة األمريكية( ، اجلمعية األمريكية لعلم النفس عرب الثقايف )الكويت( الطفولة العربية 

ـ          (عضو هيأة حترير عدد من جمالت علم النفس والتربية           -  وم جملة علوم التربية، الطفولة العربية، العلوم اإلنسانية، جملـة العل

  )التربوية والنفسية
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   والتقييم اخلربة. 4

   :الوصية الوزارة  لصاحل )أ       

 يف الدولة ودكتوراه والدكتوراه واملتخصصة املعمقة العليا الدراسات ودبلوم املتريز شهادات من عدد معادلة حول تقارير - 

  النفس علم

 )2005 (االجتماعية العلوم جلنة اسية،األس الدراسات يف اإلجازة مسالك من األربعة الفصول تقييم -

 )2005 (واالجتماعية اإلنسانية العلوم ميادين تقييم  -

  )2003 -2002 (اجلامعي اإلصالح يف املندرج البيداغوجي التنشيط جمال يف اجلامعة متثيل - 

  )2000 (التربية وعلم) 1998(النفس علم خبصوص والبحث التكوين وحدات اعتماد ملفات تقييم - 

   :واجلامعة الكلية لصاحل) ب       

  للكلية العلمية اللجنة إطار يف األساتذة لترقية العلمية امللفات تقومي -

  )2003و 2002 بني ما ( اجلامعي اإلصالح أجرأة جلان من عدد يف الكلية متثيل -

  .الطفولة حول الكلية أساتذة ودراسات أحباث أهم عن مفصل تقرير إعداد -

   :العربية واالت واجلمعيات املنظمات ضبع لصاحل) ج

  )2000 إيسيسكو (والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة لصاحل اإلسالمي العامل يف الوالدية التربية حول مفصل تقرير -

  )2003 وأليسك ( والعلوم والثقافة للتربية العربية املنظمة لصاحل املعاصر العريب التروي الفكر حول مفصل تقرير -

 )2003 ( والنفسية التربوية العلوم جملة لصاحل املستقبلية ورهاناتاها العربية التربية حتديات حول مقتضب تقرير -

 )2004( و) 1998 (وتوجهاا العربية الطفولة لتقدم الكويتية اجلمعية إجنازات حصيلة حول تقريران -

 )2005 ( البحرينية نفسيةوال التربوية العلوم جملة وآفاق حصيلة حول تقرير -

 ،)البحرين ( والنفسية التربوية العلوم ،)الكويت ( العربية الطفولة : جمالت لصاحل واملقاالت العلمية األحباث من عدد حتكيم -

  ).السعودية (التربية ،)البحرين (اإلنسانية العلوم جملة

 

  )واملقاالت واألحباث تالدراسا دون فقط املنشورة واملؤلفات الكتب (العلمي اإلنتاج. 5 

  :الكتب) أ    

  .اخلامس حممد مطبعة: فاس الراشدين، لذكاء وكسلر مقياس مغربة) 1978 (-

  .ع.ط.ت.ك.ج: الكويت الطفل، عند امللكية حتويل ألفعال الداليل التمثل) 1989 (-

  ".املعاصر اتمع وقضايا النفس معل "يف بالرباط، اآلداب كلية منشورات: الرباط الداللة، وعلم السيكولوجيا) 1992 (-

  .العريب الثقايف املركز: بريوت ،)2وج 1ج (واللغة الطفل) 1993 (-

  .العريب الثقايف املركز: بريوت العريب، الوطن يف السيكولوجية التجربة واقع) 1994 (-

  .العريب الثقايف املركز: بريوت املغاربة، الراشدين ذكاء قياس) 1995 (-

  ".والتنمية الطفل "يف بالرباط، اآلداب كلية منشورات: الرباط تنميتها، وآفاق املغريب الطفل فةثقا) 1996 (-

 التعليم يف ورهاناته التعريب أسئلة "يف العمادة، منشورات: فاس باملغرب، العايل التعليم ورهانات السيكولوجيا) 1999 (-

  ).فرفارأ وعلي احلاج عنيمي مع باشتراك (وسوريا، باملغرب العايل

 ما دار حليم، اجلليل عبد عند السوسيولوجية الكتابة" يف الثقافية، الثوابث عن والبحث املعرفية األنتروبولوجيا) 2001 (-
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  .فاس احلداثة، بعد

 الثالث، السنوي الكتاب التربية، لعلوم اللبنانية اهليئة: بريوت الطفل، لدى الدراسي التوافق ومشكل القيم صراع) 2001 (-

  ".والتعليم لقيما"

   .اجلديدة النجاح مطبعة البيضاء، الدار ، واملمارسة التنظري بني التدريس يف الكفايات) 2005 (-

  .اجلديدة النجاح البيضاء،مطبعة ،الدار العربية للتنمية استراتيجية رهانات: والتربية والثقافة العلم) 2005 (_

 .احلداثة بعد ما دار منشورات فاس، ،)ربيع مبارك املغريب ببالكات احتفاء (املغريب اإلبداع ربيع) 2006 (-

 العربيـة،  الطفولـة  لتقدم الكويتية اجلمعية الكويت، املغريب، الطفل عند اللغوية باالزدواجية الوعي منو مظاهر) 2007 (-

  .2009-2004 املومسية العلمية الدراسات مشروع

 ).الطبع قيد ( األمازيغية للثقافة امللكي املعهد ازيغية،باألم القراءة وتعلم الفونولوجي الوعي) 2007( -

  .اجلديدة النجاح مطبعة البيضاء، الدار معرفية، مقاربات: الطفل سيكولوجية) 2008 (-

 ).الطبع إىل الطريق يف (اجلديدة النجاح مطبعة البيضاء، الدار واملدرسة، األسرة بني الطفل) 2009 (-

 :واملقاالت األحباث) ب 

 حمارهـا  أهم تتحدد ،وعربية وطنية جمالت يف املنشورة) مقالة و دراسة 60 حوايل ( واملقاالت األحباث من عدد احبص  

 موضـوعات /  والتعلـيم  التربية افة،الثق /واملعرفية اإلنسانية العلوم/  واللغة املعرفية / املعريف والتقومي قياسال: يف وموضوعاا

  . وعةمتن سيكولوجية


