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 CURRICULUM VITAE  منهاج السيرة

 نسيمة: االسم
 جرود: اللقب

 م1974أكتوبر  18: تاريخ الميالد
 .المدية، والية تابالط: مكان الميالد

 .المزرعة التجريبية، أوالد يعيش، البليدة ،مسكن 150حي : العنوان الشخصي
جامعة لونيسي ، االجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم : عنوان الهيئة المستخدمة

 .العفرون ، (2علي )البليدة 
 05 51 62 12 14: رقم الهاتف

 djerrounas@yahoo.fr: البريد االلكتروني

 :التكوين والمؤهالت العلمية

علم النفس وعلوم ، قسم اإلنسانيةاالجتماعية والعلوم جامعة الجزائر، كلية العلوم  2006-2012
 ،التربية واألرطوفونيا

 .علوم التربية: شهادة الدكتوراه في العلوم، شعبة المؤهل
 علم النفس وعلوم التربية،قسم  ،االجتماعيةجامعة الجزائر، كلية العلوم   1998-2001

 ، علوم التربية: شهادة الماجستير في المؤهل
 ،علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونياجامعة الجزائر، معهد   1994-1998

 .اختصاص تربوي ، علوم التربية: شهادة الليسانس في المؤهل
 محمد زيدان، بوفاريكثانوية   1990-1994

 .: شهادة البكالوريا علومالمؤهل
  :الخبرة المهنية

العلوم ، كلية لتربية واألرطوفونياعلم النفس وعلوم ابقسم  ةدائم ةأستاذ إلى يومنا هذا -12/2002
 :2البليدة ، جامعة اإلنسانية واالجتماعية

 "أقسم " ةمحاضر  ةأستاذ 01/2015منذ 
 قسم "ب" ةمحاضر  ةأستاذ  2015 -12/2012منذ 

 قسم "أ" بعد إعادة الترتيب. ةمساعد ةبالدروس ثم أستاذ ةمكلف ةأستاذ 2006-2012
 .ةمثّبت ةمساعد ةأستاذ  2003-2006
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 . ةمتربص ةمساعد ةأستاذ  2002-2003
الشهيد  مدرسة، اللغة العربيةالتعليم األساسي، مادة مجازة في أستاذ  10/2001-01/2003

 .حي الشعايبية، أوالد شبل، بئر التوتة، شعيب علي
، الشهيد أحمد بودلة مدرسة، اللغة العربية، مادة معلمة مدرسة أساسية 11/1998-10/2001

 .بئر التوتة
تسالة ، هني عبد القادر مدرسة، اللغة العربية، مادة معلمة مدرسة أساسية 09/1998-11/1998

 .المرجة، بئر التوتة

 العضوية في هيئات البحث:

اقتراح برنامج إرشادي معرفي سلوكي لتنمية ))عضو فرقة بحث بعنوان  -01/2014ابتداء من 
المتوسطة: واليتي الجزائر الوعي بالسلوك البيئي لدى تالميذ المرحلة 

برئاسة الدكتور العبزوزي ربيع، أستاذ محاضر قسم "أ" ، ((والبليدة نموذجا
 .2البليدة، جامعة اإلنسانية واالجتماعيةالعلوم كلية ب

 :اإلنجازات العلمية

دراسة تقويمية للتربية البيئية في المنهاج الجزائري وأثرها على تالميذ التعليم المتوسط: )) -
في علوم التربية، كلية العلوم االجتماعية  أطروحة دكتوراه. ((دراسة ميدانية في والية الجزائر

 .2012، 2والعلوم اإلنسانية، قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا، جامعة الجزائر
وم في علوم التربية، كلية العل رسالة ماجستير. ((الزمن المدرسي وأثره على المنهج المدرسي)) -

االجتماعية والعلوم اإلنسانية، قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا، جامعة الجزائر، 
2001. 

، الجزائر: طاكسيج ـ كوم للدراسات والنشر والتوزيع، مجلة فكـر ومجتمع. ((القيم وأزمة البيئة)) -
 .340-327، ص2014(، أفريل 20العدد )

، كلية العلوم 2، الجزائر: جامعة البليدةآفاق علم االجتماعمجلة . ((البيئة في التصور اإلسالمي)) -
-265، ص2013(، ديسمبر 5اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم االجتماع والديموغرافيا، العدد )

284. 
، 2، الجزائر: جامعة البليدةمجلة دراسات نفسية وتربوية. ((دور التربية البيئية في حماية البيئة)) -

، 2011(، جوان 8نية واالجتماعية، قسم علم النفس وعلوم التربية، العدد )كلية العلوم اإلنسا
 .63-45ص
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 .L. M، موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس )مطبوعة محّكمة. ((منهجية البحث في التربية)) -

D.كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم 2( تخصص علم النفس التربوي. جامعة البليدة :
 .106ص، 2014العلوم االجتماعية، جوان 

: دراسة ميدانية في بعض المدارس االبتدائيةأسباب العنف لدى تالميذ المرحلة "مظاهر و  -
، كلية العلوم 2: جامعة البليدةاالجتماع" مجلة آفاق علم تدائية التابعة لمقاطعة البليدة.اإلب

 .23-09، ص2016(، جويلية 11، العدد )االجتماعية، قسم العلوم واالجتماعيةاإلنسانية 
دراسة مقارنة لواقع التربية البيئية في المجتمع الجزائري وفي الدول العربية والغربية مجلة البحوث  -

-105، ص2015( جويلية 8، العدد )زريعةالتربوية والتعليمية، المدرسة العليا لألساتذة، بو 
133. 

"، سلسلة الكتب األكاديمية للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية ايير الجودة في الرسائل الجامعيةمع" -
 ISSN: 2588-1590جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الكتاب الثالث و العشرون، ردمد:

 .603-595منسق الكتاب، خطوط رمضان ص 

 :التظاهرات العلمية

اليوم  . مداخلة ألقيت في((األصول الثقافية للمعرفة العلمية من وجهة نظر ميشيل توماسيللو)) -
: كلية العلوم اإلنسانية 2. جامعة البليدة((العلوم اإلنسانية و الـ "عبر الثقافي"))بعنوان  الدراسي

 .2014ماي  19واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، 
العلوم اإلنسانية و الـ "عبر ))بعنوان  اليوم الدراسي في ((قراءةعضو لجنة ال))المشاركة بصفة  -

ماي  19: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، 2. جامعة البليدة((الثقافي"
2014. 

القيم البيئية بين تحليل الكتب المدرسية والواقع الميداني: دراسة ميدانية على تالميذ السنة )) -
التربية البيئية في الجزائر، ))بعنوان  الملتقى الوطني األول . مداخلة ألقيت في((عة متوسطالراب

-07: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، 2. جامعة البليدة((واقع وآفاق
 .2014ماي  08

بيئية في الجزائر، واقع التربية ال))بعنوان  الملتقى الوطني األولالمشاركة في تنظيم فعاليات  -
 08-07: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، 2. جامعة البليدة((وآفاق
 .2014ماي 

. ((التربية البيئية في الجزائر، واقع وآفاق))حول  ((رئيسة الملتقى الوطني األول))المشاركة بصفة  -
ماي  08-07جتماعية، قسم العلوم االجتماعية، : كلية العلوم اإلنسانية واال2جامعة البليدة

2014. 
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منهجية ))بعنوان  اليوم الدراسي . مداخلة ألقيت في((حليل المحتوى في العلوم االجتماعيةت)) -
: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم 2. جامعة البليدة((البحث في علم االجتماع

 .2014مارس  09االجتماعية، 
 . مداخلة ألقيت في((الدراسي في ظل اإلصالحات التربوية في مرحلة التعليم االبتدائيالزمن )) -

: كلية العلوم 2. جامعة البليدة((التعليم واحتياجات المجتمع الجزائري ))بعنوان  اليوم الدراسي
 .2013جوان  10اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، 

اإلعاقة العقلية في ))بعنوان  اليومين الدراسيين . مداخلة ألقيت في((طرق تعليم المتخلفين عقليا)) -
. جامعة البليدة: كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، قسم علم النفس وعلوم ((الجزائر، حقائق وكفالة

 .2014ماي  19التربية، 
اتذة التعليم " الضغوط المهنية وعالقتها بأبعاد الصحة النفسية و استراتيجيات مقاومتها لدى أس -

اإلبتدائي " مداخلة ألقيت في اليوم الدراسي الثالث حول واقع الصحة العضوية و النفسية في 
أفريل  19، مخبر علم النفس الصحة والوقاية و نوعية الحياة، 2الوسط المهني جامعة الجزائر 

2017. 
مالكوم بالدريج " مداخلة " استراتيجيات إدارة الجودة في المدارس العليا لألساتذة وفق نموذج  -

ساتذة على المؤسسات االجتماعية ألقيت في الملتقى الدولي الرابع انفتاح المدارس العليا لأل
 المدرسة العليا لألساتذة، بوزريعة. 2017أفريل  27-26اآلفاق و التحديات، –اإلقتصادية و 

جتماعية" مداخلة ألقيت في " اشكالية المناهج العلمية والمعرفة في حقل العلوم اإلنسانية واال -
، المدرسة واالجتماعيةالملتقى الدولي الخامس حول تقويم المناهج العلمية في العلوم اإلنسانية 

 .2018أفريل  09العليا لألساتذة، بوزريعة 
" الصعوبات التي تواجه عمل األخصائي النفساني اإلكلينيكي"، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني  -

النفسية والعلوم العصبية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، مخبر المهارات  آلفاق الممارسة
 .2018أفريل  25الحياتية 

" إعادة تدريج مفردات اختبار وفق نظرية السمات الكامنة )نموذج راش( مداخلة ألقيت في اليوم  -
سيكية الوظني بعنوان بناء و تكييف أدوات القياس النفسي والتربوي من منظور النظرية الكال

أفريل  18والنظرية المعاصرة، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، مخبر المهارات الحيادية، 
2018. 

" دور الجمعيات البيئية كإحدى أطراف المجتمع المدني في نشر الوعي البيئي بالجزائر، جمعية  -
ملتقى الدولي موذجا. ألقيت المداخلة في النالنوادي الخضراء للمؤسسات الشبانية لوالية البليدة أ
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بعنوان منظمات المجتمع المدني والتنمية المستدامة المنظمة من طرف مركز األمير عبد القادر 
 .2018مارس  30-28الجزائري ومؤسسة أكوف للدراسات )اسطنبول( تركيا 

وعالقتها بصحتهم النفسية " مداخلة ألقيت  االبتدائية" الضغوط المهنية عند معلمي المرحلة  -
الدولي األول حول التطبيقات الحديثة لعلم النفس الصحة من أجل ترقية صحة الفرد بالملتقى 

أفريل  11-10، مخبر علم النفس الصحة والوقاية و نوعية الحياة 2والمجتمع، جامعة الجزائر
2018. 

طنية حول واقع مذكرات الليسانس " معايير جودة الرسائل الجامعية " مداخلة ألقيت بالندوة الو  -
الدكتوراه في الجامعة الجزائرية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، مخبر المهارات ستر و والما

 .2017نوفمبر  14الحياتية 
" اإلهتمام األكاديمي بالنسق ودور في رعاية أطفال ذوي صعوبات التعلم: دراسة تحليلية من  -

األول حول  خالل بعض الرسائل الجامعية"، ألقيت المداخلة في فعاليات المؤتمر الدولي
 ، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية2صعوبات التعلم، واقع وآفاق، جامعة البليدة 

لطلبة الدكتوراه تخصص إرشاد وصحة  ((تحليل المحتوى ))تأطير ندوة تكوينية في المنهجية بعنوان 
 .2012/2013نفسية خالل السنة الجامعية 

 اإلشراف والعضوية في لجان المناقشات:

، 2003مذكرة تخرج في التدرج )الليسانس( بداية من سنة  60وناقشت المعنية أكثر من أشرفت 
 مذكرات تخرج في التدرج )ماستر(. 25ما يفوق الـو 

 اإلشراف في الدكتوراه:

 دكتوراه علوم: -1
الطالبة موالي عليه، منظومة القيم في كتب اللغة العربية للجيل الثاني )اإلصالحات الجديدة (  -

التعليم المتوسط قسم العلوم اإلجتماعية: تخصص علوم التربية السنة الثالثة دكتوراه لمرحلة 
 2جامعة البليدة 

الطالبة حاج كولة عقيلة، أساليب التفكير وعالقتها بمستوى الطموح لدى طلبة السنة أولى  -
 تخصص علوم التربية، السنة الثالثة دكتوراه. االجتماعيةجامعي، قسم العلوم 

 :L.M.Dدكتوراه  -2
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الطالبة بوراس ابتسام: البنية العاملية للقياس المئوي لجودة الحياة الصادر عن منظمة الصحة  -
تخصص القياس في علم النفس والتربية، السنة الثالثة دكتوراه  االجتماعيةالعالمية، قسم العلوم 

 2البليدة 
الجامعي في الجامعة  التدريس لألستاذ األداءالطالبة بن عمرة العمرية: بناء مقياس جودة  -

تخصص القياس في علم النفس والتربية، السنة الثالثة دكتوراه  االجتماعيةالجزائرية، قسم العلوم 
 2البليدة 


