
                                                           السيرة الذاتية
 :المعلومات الشخصية

 
                                                       طيبة                   :اللقب عبد السالم            :   االسم              

                                                           ميلة والية     :مكان االزدياد           02/20/0792: تاريخ االزدياد                                 
 .جامعة باتنة حماضرأستاذ : المهنة                                
 :الشهادات

  00/20/0200قسنطينة علم النفس ختصص علوم الرتبية جبامعة منتوري  يفالدكتوراه 

  0220جويلية 00مهين من جامعة احلاج خلضر باتنة و توجيه مدرسي املاجستري يف علم النفس فرع. 
  0771من جامعة منتوري قسنطينة  علم النفس فرع علوم الرتبيةليسانس يف. 

  0797 جوان الباكلوريا آداب. 
  

 :الخبرة المهنية
 انوية عبد احلفيظ بوالصوف والية ميلةمستشار رئيسي للتوجيه املدرسي واملهين بث 

 . 0221إيل غاية  0770من 
 النفسية والرتبويةاملمارسة يف  خربة مهنية. 

   ني وإرشادهميف مهنة االستشارة وتوجيه املراهق مهارات التحكمتطوير . 
  ملهنة االستشارة اإلداريفي التسيير التحكم. 

  واإلدارية جيةاألوضاع البيداغو املرونة يف التعامل يف خمتلف. 

   وسائط التنشيط اإلعالمي واإلرشاديالتحكم يف. 

  الروائز النفس تقنية وتطبيقاتهاالتحكم يف بعض 

  آليات المتابعة النفسية للتالميذالتحكم يف. 

  تنشيط مجالس األقسام ومجالس التوجيهالقدرة علي. 

   للتالميذ تقنيات المساعدة واإلرشاد النفسيالتحكم يف. 

 روائز بدراسة ميدانية حول 0771يام سنة الق- :ومنه البحث الفعلارات تطوير مهKRX34  واالستدالل والتحويالت
 .الميدانية وتطبيقاتها المنطقي لكاتل

 السادسة من التعليم االبتدائي ةقويم التضارب في تضخيم النقاط في السنت: بدراسة حول 0779القيام سنة. 

  إيل اليوم 0221 جانفي علم النفس جامعة باتنة مند بقسم كأستاذ: التدريس أمارس مهنة. 

 :الملتقيات الوطنية
: ، مبداخلة عنواهنا0220ديسمرب 29جبامعة قسنطينة حول العنف، العرض و اجلسد يوم  امللتقي الوطيناملشاركة يف  .0

 .»العنف المدرسي مظاهره ومسبباته «

: مبداخلة عنواهنا 0221 وماي 00/00حول الواقع واآلفاق أيام هجبامعة باجي خمتار عناب املشاركة يف امللتقي الوطين .2
 . »التوجيه المدرسي في المؤسسة المدرسية صواقع دور مخت«

مايو  02/00/0221 النفس املدرسي وتطبيقاته يومي  حول علماملشاركة يف امللتقي الوطين جبامعة قسنطينة  .3
 .»لم مادة القراءة في المدرسة االبتدائيةأثر برنامج التعليم المكيف علي تع«: مبداخلة عنواهنا

أبريل /09 /00حول األسرة والتحوالت االجتماعية يف األلفية الثالثة يومي  جبامعة باتنة املشاركة يف امللتقي الوطين .4
 .»عالئقية الشخصانية والغيرية داخل األسرة-إشكالية التجاذبات النفس« : مبداخلة عنواهنا 0229



الوطين الثاين حول واقع وآفاق املنظومة الرتبوية بني التجارب احمللية والتجارب العاملية املنعقد  ياملشاركة يف امللتق .5
من أجل الجودة  :نموذج التغيير النوعي«: مبداخلة بعنوان 0227/مارس00 /01جبامعة املسيلة املنعقد يومي 

  .»التربوية

 20املنعقد جبامعة جيجل املنعقد يومي  اجلزائرياجملتمع  يفاملشاركة يف امللتقي الوطين الثالث حول الشباب والعنف  .6
 . »العنف في الوسط الجامعي«: مبداخلة بعنوان 0200ماي 21و

7.  

اهن جودة ر  «املشاركة يف امللتقي الوطين جبامعة احلاج خلضر باتنة حول راهن جودة اجلامعة اجلزائرية مبداخلة عنواهنا  .8
 .2011 01/12و 30/11يومى  .»العلمية  المجالس واللجان

راهن جودة «املشاركة يف امللتقي الوطين جبامعة احلاج خلضر باتنة حول راهن جودة اجلامعة اجلزائرية مبداخلة عنواهنا  .9
 .2012جوان 19/20يومى . »مؤشرات وقراءات جامعة قسنطينة نموذجا –الجامعة الجزائرية 

 

اليوم الدراسي حول  يف إطار »واإلرشاد المدرسي فعالية تقنيات الممارسة فى حقل التوجيه«مداخلة حول  .10
  .0200ديسمرب 09بتاريخ  اجلزائر واقع وتشخيص يف واملهين املدرسيواإلرشاد  التوجيه

 

 :الملتقيات الدولية
بوية املؤسسات الرت ه وأمهيته يف تطوير دور : املشاركة يف امللتقي الدويل األول حول اإلرشاد النفسي .0

الذات وعالقته  تنظيم إستراتيجية «: ورقلة مبداخلة عنواهنا ةجبامع0227يناير/07/02املنعقد يوم 
 .» -ميدانيةدراسة  -.يينااليجابي والسلبي لعينة من الطلبة الجامع ربمستويات التقدي

 0227املنعقد يف نوفمرب حول العالج النفسي بني التكوين واملمارسة املشاركة يف امللتقى املغاريب .0
عالقة التعاطي املتعدد للمخدرات بالقلق، االكتئاب وتقدير الذات اقرتاح «: مبداخلة عنواهنا

 .» إسرتاتيجية عالجية
 :المقاالت المنشورة

 يف كتاب   «مناهج البحث بين التدقيق العلمي العقالني والتحقيق الميداني»:مت نشر مقال بعنوان
ملراد مرداسي وآخرون دار النشر  «لبحث العلمي مناهج علم النفس وعلوم الرتبية تعليمية ا »: بعنوان

Medersa 0229سنة ، اجلزائر. 

 مت نشر مقال بعنوان :« Pour un modèle d'orientation scolaire et» professionnel 

opportun avec l'estime de soi des lycéens»   منتدى األستاذ بمجلة محكمةforum de 

l'enseignant  2009نشر بالمدرسة العليا لألساتذة العدد الخامس والسادس قسنطينة الجزائر،مايو. 

  لجامعة قسنطينة بعنوان واإلنسانيةنشر مقال بمجلة العلوم االجتماعية :l’ estime de soi des lycéens 

et significations, ،2011جوان  مجلة محكمة. 

 

 

 

 

 

 : المقاييس المدرسة
 0220 من سنوات متتالية ثالثللسنة األويل علم النفس ملدة  مقياس المنهجيةريس تد/ 

0229،0229/0229 ،0229/0227 ،0227 /0202. 



  ملدة مخس سنوات  قسم علم النفسب للسنة الرابعة توجيه وإرشاد تقنيات الفحص والكشفتدريس مقياس
، 0227، 0229، 0220/0229،0229/0229، 0221/0220، 0220/0221، من متتالية

0202 ،0200 ،0200. 

  ملدة سنتني  بقسم علم النفس للسنة الثالثة توجيه وإرشاد مقياس القياس وبناء االختباراتتدريس
 .0220/ 0221و 0220/0221 إيلمتتاليتني، من  

  ة مدرسي بقسم علم النفس ملدة سنة، والثالث للسنة الثالثة توجيه وإرشاد مقياس الفرنسيةتدريس
0220/0229 

  للسنة أويل تربية رياضية وبدنية  مقياس البيداغوجياتدريسLMD،0229/0227 

  0221/0220من  بقسم اإلعالم ملدة ثالث سنوات مقياس علم النفس االجتماعيتدريس ،
0220/0229 ،0229/0229. 

  0220/0229 للسنة الثالثة مدرسي ملدة سنتني مقياس اإلدماج وإعادة اإلدماجتدريس ،
0229/0229. 

  0200و 0200، 0200( د.م.ل.أ)للسنة الثانة علوم الرتبية  مقياس تقنيات التوجيه واإلرشادتدريس ،
0201 . 

  0200، 0200( د.م.ل.أ)للسنة الثانة علم النفس  مقياس التوجيه واإلرشادتدريس. 

 

 

 :          البحث تالمخابر ووحدا
  جامعة باتنة .عليم العايل والثانويتطوير نظم اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعضو مبخرب.   

  حبث  بوحدةباحث مشاركCNEPRU   بعنوان 20/20/0220بتاريخ 20/11/0120حتت رمز :
 المدرسة في التربوية والتحسينات واألساتذة المعلمين إعداد بين التفاعل استراتيجيات

 .جامعة منتوري قسنطينة.الجزائرية
  باحث مشارك بوحدة حبثCNEPRU  نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في ": نبعنوا

 اوتوفر متطلباهتواألساتذة ملربراهتا  املسئولنيمدى إدراك . مؤسسات التعليم العالي بالجزائر
 .0202جبامعة احلاج خلضر باتنة(".جامعة باتنة منوذجا)

  باحث مشارك بوحدة حبثCNEPRU  عالقته أسلوب احلياة لدى نزالء املؤسسة العقابية و : "بعنوان
 .0202جبامعة احلاج خلضر باتنة " بسلوكات اخلطر املتعلقة بالصحة 

 

  طلبة التدرجلمذكرة خترج  السبعنيما يناهز اإلشراف على. 

 

 


