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 ، قالمة.ثانوية محمود بن محمود ،شعبة علوم طبيعية ،1992دورة جوان :بكـــالورياال -
 
 .قسنطينة  جامعة ،1996 جوان فعةد ،الصناعي علم النفس :يسانسللا -

 . -قسنطينة  -دراسة ميدانية بمؤسسة سونلغاز :: عمليتي االختيار و التشغيلالتخرج موضوع مذكرة
  
مختار  يباج جامعة ،2007 يما ،للتسيير والتنظيم  االجتماعي علم النفس تخصص :الماجستير -

  .عنابة
دراسة  : ضغوط الدور و عالقتها بالرضى الوظيفي لدى مستشاري التوجيه المدرسي:رسالةموضوع ال

    .ميدانية بواليتي قالمة وعنابة
                                                                                       

  .-2قسنطينة -عبد الحميد مهري  جامعة  ،2016جويلية  ،االجتماعيعلم النفس  تخصص :الدكتوراه -
المناخ التنظيمي وعالقته بااللتزام التنظيمي لألستاذ الجامعي: دراسة ميدانية بجامعة  :موضوع االطروحة 
 .2قسنطينة -قالمة. جامعة عبد الحميد مهري  1945ماي  8
 أم البواقي,–، جامعة العربي بن مهيدي 2019-5-21التأهيل الجامعي تخصص علم النفس،-

               
 

 
 
 الجامعة:خارج  -
 .2007الى  1997قالمة من سنة  ، بمتقن حي بوروايحالمهنيو  المدرسيمستشارة رئيسة للتوجيه   -
                                                                                             : الجامعية في -
 إدارية: مناصب   
الجامعية نائبة رئيس قسم علم االجتماع مكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة خالل السنة -

2007/2008. 

ؤهالت العلميةالم  

 المناصب والعضويات
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 .31/01/2010 غايةلي إ 22/11/2008رئيسة قسم علم النفس من تاريخ -
 جية:بيداغو  مناصب

لى إ 2011فيفري  01لطور الماستر من تاريخ  "علم النفس االجتماعي" االختصاصفريق مسؤولة  -
 .2018ماي  15غاية 

لى إ 2019اكتوبر 01من تاريخ  ليسانس" لطور العيادي"علم النفس ال  االختصاصمسؤولة فريق  -
 يومنا هذا.
 العضوية:

 واالجتماعية ومشكالت اإلعالم واالتصال. مخبر البحث: الفلسفة والدراسات اإلنسانية عضو-
 خبير محكم لدى مجلة "حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية". -
في الوحدة الفرعية لضمان الجودة على مستوى كلية العلوم لجامعة قالمة خلية الجودة عضو في  -

 اإلنسانية و االجتماعية.
 

 
 

  :ليسانسالمقاييس المدرســة في 
 مدخل الى علم النفس . -
 مدخل الى علوم التربية. -
 ملتقى التخصصات في علم االجتماع. -
 علم النفس العمل. -
 علم النفس التنظيمي. -
 . و الكالم اللغة اضطرابات -
 مدخل الى علم النفس االجتماعي. -
 .تكنلوجيا االتصال وتوثيق المعلومات -
 علم النفس المعرفي. -

                                                                                                                                                            
 :الماسترالمقاييس المدرسة في 

  .علم النفس االجتماعي إليمدخل  -
 .علم النفس االجتماعي التطبيقي -
 ديناميكية الجماعة. -

 المقاييس المدرسة
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 سيكولوجية االفراد في وضعية االعاقة. -
 صعوبات التعلم االكاديمية. -

 :المقاييس المدرسة في الدكتوراه
 لصالح طلبة فرع االلكترونيك. 2018-2017علم النفس البيداغوجي: -
 

 
 
 

 :والماستراإلشراف على مذكرات التخرج لنيل شهادة الليسانس 
 بعد مناقشة الدكتوراه:

 الماستر
اتيجيات ادارة الصراع المتبعة من قبل رؤساء اقسام العلوم االجتماعية من وجهة نظر األساتذة، من استر  -

 .2016/2017الموسم الجامعي إعداد الطالبتين نحالي إيمان ودرابلة منيرة.
التوافق النفسي االجتماعي عند المراهق المتمدرس المصاب بالسمنة، من إعداد الطالبتين ناصر عبير  - 

 .2017/2018 الموسم الجامعي حل مروة.ولك
 الليسانس

القلب والشرايين، من إعداد الطالبتين قرفي زينب وحمودي  بأمراضالقلق لدى المرضى المصابين   -
 .2016/2017صفية. الموسم الجامعي 

تقرير تربص لنيل شهادة الليسانس في علم النفس العيادي بالمؤسسة العمومية االستشفائية ابن زهر،  -
 .2016/2017من إعداد الطالبتين قرفي زينب وحمودي صفية. الموسم الجامعي 

السلوك العدواني لدى مرضى القصور الكلوي المزمن، من إعداد الطالبات هني نجاة وحريدي أمنة  -
 .2017/2018روة. الموسم الجامعي وعباس م

 ، من إعداداالطفال المعاقين سمعياتقرير تربص لنيل شهادة الليسانس في علم النفس العيادي بمؤسسة  -

 .2017/2018الطالبات هني نجاة وحريدي أمنة وعباس مروة. الموسم الجامعي 
عربية نهلة وشريفي خلود وقرزيز السلوك العدواني لدى المراهقات المسعفات، من إعداد الطالبات بن  -

 .2017/2018الموسم الجامعي  نسرين
،  بالمؤسسة العمومية االستشفائية ابن زهر تقرير تربص لنيل شهادة الليسانس في علم النفس العيادي -

 .2017/2018من إعداد الطالبات بن عربية نهلة وشريفي خلود وقرزيز نسرين. الموسم الجامعي 
 

 اإلشراف
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 .  2009أكتوبر 14-13قى الوطني حول "اطفال الشوارع "، قسم علم االجتماع، جامعة قالمة، الملت -
 27-26الملتقى الوطني حول" جنوح االحداث الواقع واالفاق "،قسم علم النفس، جامعة قالمة، -

 . 2010افريل
 13-12، رقلة قاصدي مرباح و قسم علم النفس جامعة  "، المعاناة في العملحول " لدوليلملتقى اا -

 .2010جانفيي
الملتقى الدولي حول االثار االجتماعية و النفسية لوسائل االتصال وتكنلوجياته الحديثة على االسرة  -

بمداخلة عنوانها:  2014افريل  28-27المنظم من قبل قسم العلوم االجتماعية يومي  الحضرية،
 .تكنولوجيا االعالم و االتصال: األسرة والعنف

يومي  "نتظـارات و الرهـاناتالجامعـة و االنفـتـاح على المحيـط الخارجي اال " :ـتقى الدولي حـــــــــــولالملــ -
. بمداخلة موسومة:" وظائف الجامعة بين الثالثية تعليم، بحث علمي، وخدمة 2018أفريل   30و  29

 .المجتمع"
جانفي  10يوم   -بين الواقع و المأمول-"صعوبات التعلم في المدرسة الجزائرية" اليوم الدراسي حول  -

 .بمداخلة موسومة: " التأصيل النظري لمفهوم صعوبات التعلم"،  2018
بمحاضرة تحت عنوان "  2018 لافري 24ندوة علمية حول المرأة الجزائرية بين الواقع والتحديات يوم -

 تحديات االم العاملة".
 13بتاريخ  -تيزي وزو -جامعة مولود معمري " لم النفسالملتقى الوطني حول" تطبيقات القياس في ع -
في البيئة  إشكالية تكييف المقاييس واالختبارات النفسية" ، بمداخلة موسومة:2018نوفمبر  14و

 "الجزائرية
االختبارات النفسية وتفسير نتائجها" و" صالحية االختبارات  ءالمشاركة في دورة تكوينية حول" بنا -

 .  2018مارس  21و 20لتقليدية والحديثة" بقسم علم النفس وذلك يومي النفسية ما بين ا
 
 

 المشاركات العلمية
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تحــــت  يمعتمــــد مــــن طــــرل وزارة التعلــــيم العــــالي و البحــــث العلمــــ ( CNEPRUعضــــو مشــــروع بحــــث  -

"الخدمـة االجتماييـة الصـ ية  حـول ،لمدة أربع سنوات ،01/01/2009، ابتداء من V2521/01/91رقم
 .في الجزائر"

م معتمد من طرل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  تحت رق (CNEPRUمشروع بحث  عضو  -
V01520130011،  العنف في الوسط المدرسي: " حول ،لمدة أربع سنوات 2014، /01/01ابتداء من

 " دراسة ميدانية بمتوسطات و ثانويات والية قالمة
 
 

 
1-L’engagement organisationnel : un levier du bien-être au travail.  

مجلة اإلنسان و المجتمع،  مجلة محكمة تصدرها كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة أبي بكر 
  I.S.S.N 2170- 1148  . 57إلى ص 45، ص2013العدد السابع ديسمبر  -تلمسان–بلقايد 

 
ستاذ الجامعي: دراسة ميدانية بااللتزام التنظيمي لأللمناخ التنظيمي وعالقته ا مقال موسوم ب: -2

–اجي مختار جامعة ب، مجلة التواصل في العلوم اإلنسانية و االجتماعية" .قالمة 1945ماي  8بجامعة 
 I.S.S.N 1111- 4932   .182إلى ص 168ص ،  2015ديسمبر 44العدد -عنابة

 -حوليات جامعة قالمة -ايةمقاربة النظرية، التكفل، وأليات الوقالالمعاناة في العمل:  مقال بعنوان: -3
 EISSN: 2602-5361  .121إلى ص  97، ص 2018، جوان  24العدد

La souffrance au travail : constat et analyse, Revue el-bahith en scences 
humaines et sociales,2020, Volume 12, pages  383-400. 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116799 
  

 

 مشاريع الب وث

 النشر العلمي
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