
 ممخص عن السيرة الذاتية

 .جريوالمقب:  -
  .سميمان االسم: -
 .2000بكالوريا أشغال عمومية و بناء سنة  -
 .2005ميندس دولة في اليندسة المدنية سنة  -
 .2010بكالوريا عموم اسالمية سنة  -
  .-الجزائر -،ياف بالمسيمة، بجامعة محمد بوض2013ليسانس عمم النفس العيادي  -
 .-الجزائر -،ياف بالمسيمةبجامعة محمد بوض، 2015ماستر عمم النفس العيادي  -
   .-الجزائر -،جامعة محمد خيضر بسكرة، ب2018 -2016 عمم النفس المرضي لمراشدالطور الثالث دكتوراه  -

 
 المشاركة في الممتقيات، الندوات الوطنية: -

ة وطني  ة ح  ول: تحس  ين ج  ودة الحي  اة ل  دي مرض  ج الس  كري ف  ي الجزائ  ر ب  ين مي  ارات التكف  ل و أداء الع  الج دو ن   .1
الكفالةةة المتدةةددة ااختتاتةةات و . بجامع  ة محم  د بوض  ياف المس  يمة لعن  وان المداخم  ة: 18/04/2017ي  وم:

طبدةت كتةا   و قةد (-حةالةةة ةةدراسة -، دراسةة ميدانيةة السةكري يضمر  لدى دورها في تحسين جودة الحياة 
 .جماعيذو تأليف 

ال  وطني: بن  اء و تكيي  ف أدوات القي  اس النفس  ي و الترب  وي م  ن منك  ور النكري  ة الكالس  يكية و النكري  ة  الممتق  ج .2
. بجامع  ة محم  د بوض  ياف المس  يمة لعن  وان المداخم  ة: تص  ميم مقي  اس تقب  ل داء 18/04/2018المعاص  رة ي  وم:

 .ماعيجذو تأليف طبع كتا   و قد السكري لفئة الراشدين و تقنينو عمج البيئة الجزائرية(
. بجامعة محمد بوضياف 26/04/2018آفاق الممارسة النفسية و العموم العصبية يوم: الممتقج الوطني حول: .3

 ممارس اتو ض من النيورولوجي ة لممنطمق ات النفس اني المخ ت  استحض ار م ديالمس يمة لعن وان المداخم ة: 
 (.التطبيقية

 -التح     ديات و األدوار-األزم     ات و الك     وارثالعم     وم االجتماعي     ة و االنس     انية ف     ي أو      ات الممتق     ج ال     وطني:  .4
نك  رة استش  را ية عم  ج تطبيق  ات الط  ب لعن  وان المداخم  ة:  زي  ان عاش  ور الجمف  ة. بجامع  ة 27/06/2018ي  وم:

 .ضمن أوضاع الكارثة( (النفسي الجائحي لالوبائي

 )أنموذجا األمن البيئي في الجزائر( الممارسة والتنكير إشكالية البيئة في المجتمع العربي بين: الوطني الممتقج
 عنوانل البميدةب خميس مميانة بجامعة، (والرىانات-التحديات ل مخبر األمن القومي الجزائري. 23/10/2018:يوم

نكرة استشرا ية لتطبيقات عمم النفس  -:المنكومة االيكولوجية إشكالية التمثالت السيكولوجية لديناميات: المداخمة
 (.-البيئي ما بين تنمية الوعي وتغيير المعتقد

 



 نشر المقاات في المجالت: -
دراس    ة ميداني    ة -ع    الج ل    دي مرض    ج الس    كرينش    ر مق    ال تح    ت عن    وان: المس    اندة االجتماعي    ة و عال تي    ا بتقب    ل ال .1

، بجامع ة محم د 39-9 : 2017ديسمبر  01، الجزء 13العدد: -مجمة العموم االجتماعية و االنسانية -بالمسيمة
 بوضياف المسيمة.


