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 :البيانات العاّمة*
 يوسف عدوان: الّلقب االسم و

 باتنة .تاخلمت :مكان الميالد        71/17/7691 :تاريخ الميالد
   111413731 :الفاكس        111413731 :الهاتف الثابت
 1000310431 :الهاتف النّقال

  adouane.y@gmail.comأو  adouane_y@hotmail.com :البريد االلكتروني
 (10) :عدد األبناء.           متزّوج :الحالة االجتماعية
 (.10107)باتنة .تاخلمت (.10) :ب رقم .ص :العنوان الشخصي

 .باتنة. جامعة احلاج خلضر: المؤّسسة المستخدمة
 :الدراسة*

 املؤّسسة املرحلة السنوات
 .باتنة. تاخلمت .مدرسة قّدور اربيعي االبتدائية 7611 - 7617
 .باتنة. مروانة .املتوّسطة املختلطة املتوّسطة 7641 - 7611
 .باتنة. مروانة. املختلطة ثانوية مروانة الثانوية 7641 - 7641
 .جامعة قسنطينة التدرّج  7641 - 7641

 .جامعة اجلزائر (ماجستري)ما بعد التدرّج 7664 - 7641

 .باتنة. احلاج خلضرجامعة  (دكتوراه)ما بعد التدرّج 0170 - 0111
 :الشهادات*

 الشهادة املؤّسسة السنة الدراسية

 االبتدائيشهادة التعليم  تاخلمت. مدرسة قّدور اربيعي 7611 -7619

 (األهلية)شهادة التعليم املتوّسط مروانة. املتوّسطة املختلطة 7641 - 7616

 (آداب)شهادة البكالوريا ثانوية مروانة املختلطة 7641 - 7640

 شهادة الليسانس جامعة قسنطينة 7641 - 7649

 شهادة املاجستري  جامعة اجلزائر 7664 – 7661

 شهادة دكتوراه علوم باتنة. احلاج خلضرجامعة  0170 - 0177

 :التخّصصات*
 الجامعة الشهادة موضوع البحث التخّصص

 قسنطينة جامعة سليسان .دراسة جتريبية إكلينيكية يف إعادة التكّيف عند املتخّلفني عقليا علم النفس العيادي

mailto:adouane_y@hotmail.com
mailto:adouane.y@gmail.com
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 ماجستري (.دراسة معيارية)الراشد السوّي تطوير معايري جزائرية الختبار الرورشاخ عند  علم النفس العيادي

 
 اجلزائر جامعة

 
 .باتنة. احلاج خلضر جامعة دكتوراه علوم .دالالت استجابات الرورشاخ يف البيئة اجلزائرية علم النفس العيادي

 :التكوين الخاصّ *
 الشهادة املوضوع املؤّسسة

 مشاركةشهادة  تقنيات الفحص النفسي املعهد الوطين للصّحة العمومية
 شهادة مشاركة الطّب الشرعي مروانة .القطاع الصّحي
 شهادة مشاركة رعاية األمومة و الطفولة مروانة .القطاع الصّحي

 :الوظائف*
 :قبل االلتحاق بالجامعة -أ

 التاريخ التخّصص املصلحة املؤّسسة الوظيفة

. رأس العيون .فالحي أمحدإكمالية  باتنة. مديرية الرتبية أستاذ التعليم املتوّسط
 باتنة

 إىل 16/71/7644 اجنليزيةلغة 
11/10/7646 

 أخّصائي نفساين
 عيادي

. القطاع الصّحي
 مروانة

استشارات داخلية و  قسم طّب األطفال
 استشارات خارجية

إىل  17/19/7646
17/70/7646 

 أخّصائي نفساين
 عيادي

. القطاع الصّحي
 مروانة

 استشارات خارجية العيادة متعّددة اخلدمات
 عالجات متخّصصة

7661-7667 
 

 أخّصائي نفساين
 عيادي

. القطاع الصّحي
 مروانة

 الصّحة املدرسية
 

 عالجات متخّصصة 
استشارات داخلية و  

 خارجية

 إىل 7667
13/17/0111 

 
 أخّصائي نفساين

 منتدب عيادي
 وزارة العدل

 
 0111-7661 عالجات نفسية باتنة. وادي املاء. مؤّسسة الوقاية

 وزارة العدل خبري نفسي
 

األحكام، النيابة  التحقيق،
 .العاّمة

 0111-7661 اخلربة النفسية

 
 :بعد االلتحاق بالجامعة -بـ

 :الرتب المهنية -

 التاريخ التخّصص القسم املؤّسسة الرتبة
 إىل 10/17/0111 علم النفس العيادي قسم علم النفس باتنة .جامعة احلاج خلضر أستاذ مساعد

01/70/0119 
 إىل 01/70/0119 علم النفس العيادي قسم علم النفس باتنة .جامعة احلاج خلضر أستاذ مكّلف بالدروس

17/17/0114 
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 إىل 17/17/0114 علم النفس العيادي قسم علم النفس باتنة .احلاج خلضرجامعة  (أ)أستاذ مساعد
71/11/0170 

 77/11/0170منذ  علم النفس العيادي شعبة علم النفس باتنة. خلضرجامعة احلاج  (ب)أستاذ حماضر
 :التدريس -

 الّسنة الجامعية التطبيق المحاضرة المقياس الوظيفة
 املدخل إىل علم النفس املرضي أستاذ مساعد

 اضطرابات الّنمّو احلّسي احلركي
+ 
+ 

+ 
+ 

0110/0111 

 املدخل إىل علم الّنفس املرضي أستاذ مساعد
 اضطرابات الّنمّو احلّسي احلركي

 العالجات الّنفسية

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

0111/0113 

 اضطرابات الّنمّو احلّسي احلركي أستاذ مساعد
 العالجات الّنفسية

 علم األدوية الّنفسية

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
- 

0113/0110 

 االضطرابات الّسيكوسوماتية أستاذ مساعد
 العالجات الّنفسية

 علم األدوية الّنفسية

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
- 

0110/0119 

أستاذ مساعد 
 مكّلف بالّدروس

 االضطرابات الّسيكوسوماتية
 العالجات الّنفسية

+ 
+ 

+ 
+ 

0119/0111 

أستاذ مساعد 
 بالّدروسمكّلف 

 املدخل إىل علم النفس املرضي
 االضطرابات الّسيكوسوماتية

 علم األدوية الّنفسية

+ 
+ 
+ 

- 
+ 
- 

0111/0114 

 االضطرابات الّسيكوسوماتية (أ)أستاذ مساعد
 العالجات الّنفسية

 علم األدوية الّنفسية

+ 
+ 
+ 

- 
- 
- 

0114/0116 
إىل 

0116/0171. 
 (أ)أستاذ مساعد

 
 

 االضطرابات الّسيكوسوماتية
 العالجات الّنفسية

 علم األدوية الّنفسية

+ 
+ 
+ 

- 
+ 
- 

0171/0177 

 االضطرابات الّسيكوسوماتية (أ)مساعدأستاذ 
 العالجات الّنفسية

 علم األدوية الّنفسية

+ 
+ 
+ 

- 
+ 
- 

0177/0170 
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 العالجات الّنفسية (ب)أستاذ حماضر
 علم األدوية الّنفسية
 (د. م. ل)العالجات النفسية

 (د. م. ل)مدخل إىل علم النفس املرضي

+ 
+ 
+ 
+ 

- 
- 
+ 
- 

0170/0171 

 :النشاط العلمي*
 :امللتقيات التاليةمّتت املشاركة يف  :الملتقيات -0
  :الملتقيات الدولية -أ

 .االّتصال يف العالج العائلي :عنوان املداخلة   .اإلنسانيةالعالقات  امللتقى الدويل يف سيكولوجية االّتصال و :ورقلة. قاصدي مرباحجامعة  -
 .امللتقى الدويل الثاين حول ظاهرة املعاناة يف العمل بني التناول السيكولوجي و التناول السوسيولوجي :ورقلة. جامعة قاصدي مرباح -

 (.دراسة ميدانية()االحرتاق النفسي عند األطبّاء منوذجا)A, B, Cالضغط النفسي و عالقته باألمناط السلوكية : عنوان املداخلة
 (.حنو تصّور جديد للتكّفل بفئة املدمنني على املخّدرات)اإلدمان على املخّدراتظاهرة  :المسيلة. جامعة محّمد بوضياف -

 .مسامهة يف بناء اسرتتيجية بيومعرفية سلوكية اجتماعية لعالج اإلدمان على املخّدرات :عنوان املداخلة
 .«بلالواقع و متطّلبات املستق»التكّفل باألشخاص ذوي اإلعاقة يف اجلزائر(: 12)جامعة الجزائر -

 .العالج األسري االجيايب رؤية جديدة للتكّفل و العالج النفسي ألسر ذوي االحتياجات اخلاّصة: عنوان املداخلة
 :الملتقيات المغاربية -بـ
 .العالج النفسي بني التكوين واملمارسة: باتنة. جامعة الحاج لخضر -
 .قصور التكويناملمارسة العيادية بني متطّلبات الواقع و  :عنوان املداخلة  
 .(األسباب و احللول)اهلجرة غري الشرعية :المسيلة. جامعة محّمد بوضياف -
 .(لوجيةبو انثر  دراسة نفسية)املهاجر املغاريب غري الشرعي يف فرنسا :عنوان املداخلة 

 :الملتقيات الوطنية -جـ
 .الثالثةاألسرة والتحّوالت االجتماعية يف األلفية  :باتنة. جامعة الحاج لخضر -

  .االتصال يف العالجات العائلية: عنوان املداخلة
 (.واقع و آفاق)امللتقى الوطين الثاين حول علم النفس يف اجلزائر :عّنابة .جامعة باجي مختار -

 .االستجابات املعيارية الختبار الرورشاخ يف البيئة احمللّية :عنوان املداخلة
 .اجلزائر الطفولة يفواقع  :بسكرة .جامعة محّمد خيضر -

 .أشكال العنف يف الوسط املدرسي وإجراءات الوقاية والعالج :عنوان املداخلة
 .الرهانات األساسية لتفعيل اإلصالح الرتبوي يف اجلزائر: بسكرة. جامعة محّمد خيضر -

 .منهجية اإلصالح الرتبوي ومعوقات تطبيق نظم اجلودة يف التعليم :عنوان املداخلة
 .املمارسة النفسية يف اجلزائر بني النظرية والتطبيق :غواطاأل .ّمار ثليجيجامعة ع -

 .وجماالت تدّخله يف بعض مؤسّسات اجملتمع احملّلي مدى استيعاب األخّصائي النفساين ملهاّمه :عنوان املداخلة
 (.املصادر، اآلثار، اسرتاتيجيات املقاومة والعالج)امللتقى الوطين حول الضغوط لدى الفرد اجلزائري :األغواط. جامعة عّمار ثليجي -

 .الكف املناعي املكتسبعالقتها ب الضغوط النفسية و: عنوان املداخلة
 .األرطفونيا األيام الوطنية اخلامسة لعلم النفس وعلوم الرتبية و :األغواط. جامعة عّمار ثليجي -
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 (.التشخيص والعالج من منظور تكاملي منوذجا)آليات التطوير املمارسة و إشكاالت التكوين و :العالج التشخيص و: عنوان املداخلة
 .واقع وأفاق إصالح املنظومة الرتبوية بني التجارب احمللية والنتائج العاملية: المسيلة. جامعة محّمد بوضياف -

و ظهور بعض  (السنة أوىل ابتدائي)وخصائص النمو يف املرحلة العمرية األوىل (املقاربة بالكفاءات)أساليب التدريسالعالقة بني بعض  :عنوان املداخلة
 .املشكالت التعليمية يف ظل إصالح املنظومة الرتبوية

 .الرورشاخ يف البيئة اجلزائريةاالستجابات املعيارية الختبار  :عنوان املداخلة .(الواقع و األفاق)علم النفس: عّنابة. جامعة باجي مختار -

 .مدى فعالية إعادة التأهيل يف مواجهة ظاهرة اإلدمان: عنوان املداخلة  (.جذورها و آثارها النفسية)آفة املخّدرات: الوادي .المركز الجامعي -

الوقاية من املشكالت الوالدية وأمهّيتها يف تنشئة الفرد على  :عنوان املداخلة .واقع املواطنة يف اجملتمع اجلزائري: سكيكدة. 0511أوت  21جامعة  -
 .املواطنة

اقرتاح منوذج تكوين املمارس العيادي يف ضوء بعض  :عنوان املداخلة (.احلاجة وحتّديات الواقع) جودة املمارسة النفسية :الوادي. المركز الجامعي -
 .ة احمللّيةالنماذج العاملية و آراء عيّنة من املمارسني يف البيئ

 :ام الدراسيةاأليّ  -جـ
 .املنهج العيادي :عنوان املداخلة            .منهجية إعداد مذّكرة خترّج: المركز الجامعي غرداية -

 .العالج اجلشتاليت: عنوان املداخلة    .العالج النفسي بني النظرية والتطبيق :المركز الجامعي غرداية -

 .أخالقيات الكفاءة العلمية :نوان املداخلةع     .أخالقيات املهنة يف العمل اجلامعي :المركز الجامعي غرداية -

قراءة يف )االغرتاب و األمن النفسي :عنوان املداخلة    .األمن النفسي لدى املتمدرسني من املرحلة االبتدائية إىل اجلامعية :المركز الجامعي غرداية -
 (.سيكوباثولوجية الفشل الدراسي

 :المنشورات -2

 01. 00. 07)أيّام(. حنو تصّور جديد للتكّفل بفئة املدمنني على املخّدرات)نشر ضمن أعمال املؤمتر الدويل األّول حول :أبحاث محّكمة -
 .جامعة حمّمد بوضياف، املسيلة، كلّية اآلداب والعلوم اآلجتماعية، قسم علم النفس و علوم الرتبية و األرطفونيا(. 0114أفريل 

 .مسامهة يف بناء اسرتاتيجية بيومعرفية سلوكية اجتماعية لعالج االدمان على املخّدرات: املقالعنوان  -

 (.0116)باتنة. العدد الثاين، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة احلاج خلضر :مجّلة اآلداب والعلوم اإلنسانية -
 .باالستجابة املناعيةعالقته  و( أ)النمط السلوكي :عنوان الدراسة

 .(0177ماي )األغواط. ليجيجامعة عّمار ث( ب79)العدد :مجّلة دراسات -
 (.دراسة ميدانية)مدى تأثري الثقافات الفرعية يف معايري استجابات الرورشاخ: عنوان الدراسة

 .ورقلة. جامعة قاصدي مرباح (.0170ديسمرب )العدد التاسع :مجّلة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية -

 .أثر الضغوط النفسية يف الكّف املناعي العصيب املكتسب :عنوان الدراسة  
 :التأطير -2
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 الليسانس
 لنيل شهادة الليسانس يف التخّصصات التالية مّت اإلشراف على مذّكرات مقّدمة: 

 :علم النفس العيادي -أ
 .أبعاد شخصية املدمن املراهق -
 .املعاقني عقليا األطفالهات النفسي ألمّ املعاش  -
 .واملراهقة جد يف مركز محاية الطفولةامسامهة يف دراسة القلق عند املراهق اجلانح املتو  -
 .ريةالقلق وعالقته بالوالدة القيص -
 .كتئاب النفسي لدى املرضى املقيمني باملستشفىاال  -
 .يدلاعنف الو الاملعاش النفسي للطفل ضحية  -
 .(0111/0113)(من خالل اختبار تقدير الّذات)الذات عند املراهق قبل وبعد العملية اجلراحية صورة -
 .(0111/0113)قلق املوت عند رجال الشرطة -
 .(0111/0113)غموض دور األخّصائي النفساين وأثره على أدائه -
 .(0111/0113)املناعية الضغوط النفسية وعالقتها باالستجابة -
 .(القانون اجلزائرييف )قة جبرائم القتل ية ودورها يف القضايا املتعلّ اخلربة النفس -
  .(0113/0110)ستجابة املناعيةوعالقته باال -أ –النمط السلوكي  -
  .(0113/0110)كتئاب وعالقته ببعض األمراض املناعيةاال  -
 .(0113/0110)(ختبار رسم الوقتمن خالل ا)م الوقت لدى الفصامينيترميز مفهو  -
  .(0113/0110)ستجابة املناعيةاالكتئاب وعالقته باال -
 .(0113/0110)املناعياجلهاز  ومدى تأثري ذلك على مراض العضويةكتئاب باألعالقة اال  -
 -اإلناث -وإعادة إدماج األحداث  -ذكور -دراسة ميدانية يف مركزي محاية الطفولة)الشعور الديين لدى األحداث اجلاحنني مقارنة بغري اجلاحنني -

 (.0113/0110()باتنة
 (.0113/0110)االكتئاب االرتكاسي عند مستأصالت الرحم -
 .ش اجلنسي على األطفالدور اخلربة النفسية يف قضايا التحرّ  -
 (.0110/0119)مركز ضبط الصّحة عند مرضى السّكري -
 (.0110/0119)االحرتاق النفسي لدى األطّباء -
 (.0110/0119)لشريان التاجيأسلوب احلياة وعالقته مبرض ا -
 (.0110/0119( )دراسة ميدانية مبستشفى األمراض العقلية بوادي العثمانية)املرور إىل الفعل اإلجرامي لدى الذهاين -
 .(0119/0111)اإلجهاد النفسي وعالقته بقرحة املعدة لدى الطلبة اجلامعيني -
 .(0119/0111)فعالية الذات وعالقتها باإلدمان على التدخني -
 .(0119/0111)(بازدو)لدى املصابني مبرض( وحيدات النوىاللمفاويات، اخلاليا احلبيبية، اخلاليا )القلق وعالقته باالستجابة املناعية -
 .(0119/0111)أثر التدين على االكتئاب النفسي -
 (.0111/0114)االتصال الزواجي وعالقته باملستوى التعليمي للزوجني -
 .(0114/0116)صية الطفل الوحيد املصاب باللزماتمسات شخ -
 .(0114/0116) (ل بعض اختبارات تقييم الشخصيةمن خال)االضطرابات النفسية الشائعة لدى مرضى القصور الكلوي -
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 .(0114/0116)باتنــة -املعذر –دراسـة مقارنـة بني اختبار الرورشاخ واملقابالت العيادية لدى عينة من مرضى مستشفى األمراض العقلية  -
 (.0116/0171)عالقة فعالية الذات باسرتاتيجيات املواجهة لدى عينة من مرضى القصور الكلوي املزمن -
 (.0116/0171)مستويات الضغط النفسي و تأثريها على عمل اجلهاز املناعي لدى املصابني حبروق -
 (.0116/0171)هقني اجلاحننياألفكار الالعقالنية وعالقتها بالتوافق النفسي لدى املرا -
 (.0116/0171)عالقة الضغط النفسي بالسلوك الصحي لدى مرضى الشريان التاجي للقلب -
 (.0171/0177)قلق املوت لدى املرأة احلامل املصابة بارتفاع ضغط الدم -
 (.0171/0177)(C-ج)ذوي النمط اسرتاتيجيات املواجهة عند مرضى سرطان الثدي -
دراسة ميدانية مبصلحة األمراض )دراسة مقارنة بني مريضات سرطان الثدي حسب بعض املتغرّيات -الثدي على تقدير الذاتتأثري سرطان  -

 (.0171/0177()باتنة. السرطانية املستشفى اجلامعي بن فليس التهامي
 (.0171/0177) باتنة. يةدراسة ميدانية مبصلحة األمراض املعد -االكتئاب و أثره على تقدير الذات عند مرضى السرطان -
 (.0177/0170) -دراسة ميدانية مبدينة باتنة -اإلصابة مبرض السرطان و عالقتها جبودة احلياة  -
 (.0177/0170)العزو السبيب وعالقته باسرتاتيجيات املواجهة لدى مرضى السّكري -
دراسة ميدانية باملستشفى اجلامعي، بن فليس التهامي، قسم )السرطانفعالية الذات و عالقتها باالستجابة املناعية النفسية العصبية عند مرضى  -

 (.0177/0170)باتنة. األمراض السرطانية
 :علم النفس المدرسي -ب
 .(0110/0111)(باتنة .عبّاس اإلخوةدراسة ميدانية بثانوية )تأثريه على التحصيل الدراسي لدى طلبة السنة ثالثة ثانوي القلق و -
 .مصطفى بن بولعيد -بثانوييت عبّاس لغرور دراسة ميدانية)ارنة مع صّنافة بلومدراسة مق -مؤّشراته عند أساتذة التعليم الثانوي الفهم و -

 .(0110/0111)(باتنة
 (.0177/0170)التوافق النفسي على التحصل الدراسي لدى تالميذ املرحلة االبتدائيةتأثري  -
 :واإلرشادالتوجيه  -ج
 .طلبة علم النفس وعلوم الرتبية حنو الغّش يف االمتحاناتاجّتاهات  -
 (.0171/0177)والية باتنة. ت دائرة رأس العيوندراسة ميدانية بثانويا -أثر النمط القيادي للمديرين على الرضا الوظيفي ألساتذة التعليم الثانوي -

 الماجستير
 يف على مذّكرات مقّدمة لنيل شهادة املاجستري (مشرف مساعد)مّت املساعدة يف اإلشراف 

 :التخّصصات التالية

 :علم نفس الصحة -أ
 (.0114/0116)عالقة مصدر الضبط الصحي بالسلوك الصحي لدى طلبة اجلامعة -
 (.0114/0116) ل العالج عند املرضى املصابني بارتفاع ضغط الدم األساسياملساندة االجتماعية و عالقتها بتقبّ  -
دراسة ميدانية يف علم األوبئة  -تازولت -سلوكات اخلطر املتعّلقة بالصحة األكثر انتشارا لدى نزالء مؤّسسة إعادة التأهيل -

 (.0116/0171)السلوكية
عتقدات و عالقتها بكل من جودة احلياة وامل( التدخني، الكحول، سلوك قيادة السيارات وقلة النشاط البدين)سلوكات اخلطر املتعلقة بالصحة -

 (.0116/0171()الصحية
  :البحث العلمي -4
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 البحث التالية العضوية في مشاريع: 

-R0501: حبث رقم مشروع (.نظرية -دراسة ميدانية)الصعوبات املؤثّرة يف رفع مستوى اجلودة يف التعليم العايل يف ضوء التغرّيات املعاصرة -أ

 .باتنة. جامعة احلاج خلضر .51/2006
 .حبثملحق  :الرتبة

 .باتنة. جامعة احلاج خلضر .R01320070059: حبث رقم مشروع. جودة مهارات االتصال البيداغوجي يف التعليم الثانوي -ـب
  .مكّلف بالبحث :الرتبة

 .14R013201000: حبث رقم مشروع. (دراسة يف علم األوبئة السلوكية)سات العقابيةة لدى نزالء املؤسّ قة بالصحّ سلوكات اخلطر املتعلّ  -جـ
 .باتنة. جامعة احلاج خلضر

 .مكّلف بالبحث: الرتبة

 باتنة. جامعة احلاج خلضر. الثانوي سات التعليم العايل وتطوير نظم اجلودة يف مؤسّ  :العضوية في المخبر التالي 

 .رئيس فرقة حبث -أ :الصفة
 .و الرتبوية مدير العيادة النفسية -بـ        

 :الخبرة -1
 .تقارير خربة حول مشاريع مقّدمة للتسجيل يف دكتوراه العلوم من طرف الطلبة اآلتية أمساؤهمإجناز  

 السنة الجامعية المشرف عنوان المشروع (ة)الطالب الرقم
7 
 

دور كّل من املساندة االجتماعية و مصدر الضبط الصّحي يف العالقة  أمحان لبىن
 .بني الضغط النفسي و املرض اجللدي

 نورالدين جبايل. د
 .جامعة باتنة

0111/0114 

اقرتاح اسرتاتيجية تدريس لتنمية احلّس العددي و االجتاه حنو دراسة  بن سعد أمحد 0
دراسة جتريبية يف ضوء نظرية معاجلة املعلومات على عيّنة : الرياضيات

 .من تالميذ التعليم املتوّسط مبدينة األغواط

عبدوين . د. أ
 عبداحلميد

 .باتنةجامعة 

0111/0114 

لنفسية للسكريني اأثر برنامج معريف سلوكي يف عالج بعض األعراض  بكريي جنيبة 1
 .املراهقني

 فرحايت العريب. د. أ
 .جامعة باتنة

0111/0114 

أثر استخدام أسلوب العصف الذهين يف تنمية القدرة على التفكر  بالح ياسني 3
لدى طلبة السنة الرابعة  االبتكاري يف سلوك حل املشكالت املدرسية

 .علم النفس املدرسي

عبدوين . د. أ
 عبداحلميد

 .جامعة باتنة

0111/0114 

فعالية برنامج عالجي أسري وظيفي يف خفض السلوك العدواين  بولسنان فريدة 0
 .للحدث

 جابر نصرالدين. د. أ
 .جامعة بسكرة

0114/0116 

 ةمعريف لتعديل األفكار األوتوماتيكياملسامهة يف بناء برنامج عالجي  شرقي مسرية 9
 .لدى املرأة املصابة بسرطان الثدي

 نورالدين جبايل. د
 .جامعة باتنة

0114/0116 

بن حفيظ  1
 مفيدة

تصميم برنامج عالجي ميتامعريف لألطفال املصابني باضطراب نقص 
 .-TDHA-االنتباه املصحوب بفرط النشاط

رحال غريب حمّمد . د. أ
 .اهلادي
 .باتنةجامعة 

0114/0116 

 0116/0171 نورالدين جبايل. ددور التفاؤلية الدفاعية و الوظيفية يف مدى قيام مريض السكري  عيادي نادية 4
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 .جامعة باتنة .بالسلوك الصّحي
 نورالدين جبايل. د .الرسم و عالقته ببعض األساليب املعرفية لدى طفل املرحلة االبتدائية بلمبارك مسّية 6

 .باتنةجامعة 
0116/0171 

عالقة األفكار الالعقالنية و االستعدادات الذهانية باالحنراف  بوزيد إبراهيم 71
 .السلوكي لدى عيّنة من اجلاحنني

 نورالدين جبايل. د
 .جامعة باتنة

0116/0171 

مصدر الضبط الصّحي و عالقته باسرتاتيجيات املواجهة و الكفاءة  عّزوز إمسهان 77
 .مرضى القصور الكلويالذاتية لدى 

 نورالدين جبايل. د
 .جامعة باتنة

0116/0171 

 :مختلفةعلمية أنشطة  -6
  :بسكرة .جامعة محّمد خيضر -أ

 .(0110/0119) الجتماعي املرضي للّسنة اجلامعيةاملشاركة يف صياغة وتصحيح مسابقة املاجستري ختّصص علم النفس ا -
 .(0119/0111) الجتماعي املرضي للّسنة اجلامعيةاملاجستري ختّصص علم النفس ااملشاركة يف صياغة وتصحيح مسابقة  -
 (.0177/0170) املشاركة يف صياغة وتصحيح مسابقة املاجستري ختّصص علم النفس االجتماعي للّسنة اجلامعية -
 :ورقلة. جامعة قاصدي مرباح -بـ
 (.0170/0171)للّسنة اجلامعية  العياديعلم النفس : املشاركة يف تصحيح مسابقة املاجستري ختّصص -
 (.0170/0171)علم النفس العيادي للّسنة اجلامعية : لطلبة السنة األوىل ماجستري ختّصص (االضطرابات السيكوسوماتية)تدريس ماّدة -
 :باتنة .جامعة الحاّج لخضر -ـج
 .(0119/0111) علم نفس الصّحة للّسنة اجلامعية :املشاركة يف صياغة وتصحيح مسابقة املاجستري ختّصص -
 (.0114/0116) علم نفس الصّحة للّسنة اجلامعية: املشاركة يف صياغة وتصحيح مسابقة املاجستري ختّصص -
 (.0177/0170)علم النفس املدرسي للّسنة اجلامعية : املشاركة يف تصحيح مسابقة املاجستري ختّصص -
 .(0119/0111) علم نفس الصّحة للّسنة اجلامعية :لطلبة السنة األوىل ماجستري ختّصص (الصّحةعلم نفس )تدريس ماّدة -
 .(0114/0116) علم نفس الصّحة للّسنة اجلامعية :لطلبة السنة األوىل ماجستري ختّصص (الضغوط النفسية واسرتاتيجيات املواجهة)تدريس ماّدة -
 (.0116/0171) علم نفس الوسط العقايب للّسنة اجلامعية: لطلبة السنة األوىل ماجستري ختّصص (علم النفس املرضي اجلنائي)تدريس ماّدة -
 :اإلداريةالمهاّم *
 .0113/0110مساعد رئيس القسم مكّلف بالبيداغوجيا  -
 .17/70/0171إىل  71/77/0110 :من مبا بعد التدرّج والبحث العلمي ابتداء مساعد رئيس القسم مكّلف -

 0114/0116إىل السنة اجلامعية  0113/0110اللجنة العلمية لقسم علم النفس وعلوم الرتبية من السنة اجلامعية عضو  -

 0114/0116إىل السنة اجلامعية  0113/0110من السنة اجلامعية  اإلنسانيةعضو اجمللس العلمي لكّلية اآلداب والعلوم  -

 .0171/0177إىل غاية  0114/0116من السنة اجلامعية  اإلنسانيةعضو اجمللس العلمي لكّلية اآلداب والعلوم  -


