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 بكالوريا آداب وعلوم إنسانية سنة  0222بثانوية مالك حداد قسنطينة. ليسانس علم النفس العيادي سنة  9112بجامعة منتوري قسنطينة. ماجستير علم النفس االجتماعي سنة  9112بجامعة منتوري قسنطينة. دكتوراه علم النفس العيادي سنة  9109بجامعة باتنة.0المسار المهني:
 معالجة نفسانية في قطاع الصحة العمومية بمصلحة التوليد بباتنة من  9112/10/20الى غاية .9112/12/10 معالجة نفسانية في قطاع الصحة العمومية بمصلحة التوليد بالقالة والية الطارف من  9112/12/10الى غاية.9112/00/12
 أستاذ مساعد بالمركز الجامعي لوالية الطارف من  9112/00/12الى غاية . 9112/09/10 أستاذ مساعد بكلية العلوم اإلسالمية من  9112/09/10الى غاية .9109/10/02 أستاذ محاضر ب بكلية العلوم اإلسالمية من  9109/10/02الى غاية يومنا هذا.المقاالت:
 خديجة زردوم ،سليمان جار هللا ( )9102اإل ساءءة الجنسية في مرحلة الطفولة من الصدمة النفسية الى الجلد ،مجلةاالحياء كلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة ،0العدد ، 02ص .202-922
الملتقيات:
- Processus cognitif lors de traversé de la rue et l’optimisation de la minimisation
du risque d’accident.0er séminaire national :les accidents de la route entre le
comportement des usagers de la route et la régulation du
Trafic.Batna ,Avril2013. (rahal gharbi mohamed Elhadi ,Djarallah
slimen,Zerdoum khadija).
- L’effet des comportements à risque des conducteurs algériens sur l’exposition à
un accident de la circulation.Séminaire International sur le Management de la
Sécurité Routière.Alger,Mai 2015.(lakehal rafika,zerdoum khadija,Aagoune
lahssen).

- Les comportemennts du conducteur et risque d’accident : le role médiateur de la
perspective temporelle.séminaire International :Etudes et pratiques en
psychologie de la circulation-vers un meilleur usage de la route.Batna, Avril2016.
Organisé par le laboratoire Psychologie de l’usager de la route(rahal gharbi
mohamed Elhadi,Djarallah slimen,Zerdoum khadija).

 راهن جودة: ملتقى وطني حول. )9109  حوكمة المهام المتعددة ( فيفري: جودة اآلداء التدريسي لألستاذ الجامعي.) خديجة زردوم، (سليمان جار هللا0  جامعة باتنة.اآلداء التدريسي لألستاذ الجامعي
 مسار إصالح التعليم في المنظومة التربوية:  ملتقى وطني حول.)9109 فلسفة التعليم وبنائية العملية التعليمية (اكتوبر.) خديجة زردوم، (مداسي عبد الوهاب0 جامعة باتنة.الجزائرية وسؤال الجودة
:برامج بحث وطنية
Projet de recherche CNEPRU2014(N° : R01320130084) :Incivilités routières et
sentiment d’insécurité :fréquence et facteurs de risque. Les wilayas de l’est comme
échantillon. LRPUR, université de batna.
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