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 ليسانس املدرسة 

 

مدخل الى علم 

 النفس

1014/1015 

1015/1019 

 السنة ألاولى جذع مشت ك علوم اجتماعية

منهجية وتقنيات 

 البحث

 السنة الثانية تكوين توجيهي علوم الت بية 1014/1015

اضطرابات 

 التكيف املدرس ي

1019/1012 

1012/1012 

1012/1019 

 السنة الثالثة  علم النفس املدرس ي

تصميم الب امج 

 الارشادية

1019/1012 

1012/1012 

 السنة الثالثة  علم النفس املدرس ي

 السنة الثالثة  علم النفس املدرس ي 1012/1012 تربص

 املاست                                                 

خصائص املتعلم 

 مومشكالت التعل

1014/1015 

1015/1019 

1019/1012 

 

 ماست  علم النفس املدرس ي وصعوبات التعلم 1السنة 

  

خطوات انجاز 

 البحث

1012/1012 

1012 /1019 

 ماست  علم النفس املدرس ي     1السنة 

تقنيات جمع 

 البيانات

 ماست  علم النفس املدرس ي  1السنة  1012/1012

مناهج وأدوات 

 البحث

1014/1015 

1019/1012 

1012/1012 

 ماست  تخصص علم النفس املدرس ي وصعوبات التعلم 1السنة 

 ماست  علم النفس املدرس ي وصعوبات التعلم  1السنة  1014/1015 تربص

 1015/1019 ملتقيات

1019/1012 

 ماست  علم النفس املدرس ي وصعوبات التعلم 1السنة 

 س املدرس ي ماست  علم النف 1السنة  1012/1019 الارشاد النفس ي

 

 :التدريس في مستوى الدكتوراه-2

 املقاييس

 املدرسة 

 طور التكوين سنوات التدريس

 الدكتوراه

 1015/1019 الصحة النفسية املدرسية

1019/1012 

1012/1012 

 السنة أولى دكتوراه

 تخصص علم النفس املدرس ي
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 راف:ـإلاش -4

كما  -أ  -أشرفت على العديد من مذكرات التخرج قبل التأهيل الجامعي والاشراف بعد الت قية لرتبة أستاذ محاضر   

 يلي:

 مذكرات املاستر  
 تاريخ املناقشة عنوان املذكرة الاسم واللقب لرقما

فطيمة الزهرة  1

 صالحي

صعوبات التكفل بالطفل املتخلف عقليا من وجهة نظر الفريق 

 البيداغوجي 

01/09/1015 

 31/05/1015 مستوى القلق وعالقته بدافعية الانجاز لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي  نعيمة غضيفي 2

 01/09/1015 تصال داخل ألاسرة وعالقته بالتوافق الدراس يالا مروة عمارة 3

الكفايات التدريسية وعالقتها بتلبية حاجات املتفوقرن دراسيا كما  السعيد دباب 4

 يدركها أساتذة التعليم الثانوي 

01/09/1015 

الادراك السمعي وعالقته بصعوبة تعلم القراءة والكتابة لدى تالميذ  خديجة مرزاق 5

 لخامسة ابتدائيالسنة ا

01/09/1015 

الب امج التلفزيونية العنيفة وعالقتها بالسلوك العدواني لدى التلميذ  زليخة الصايم 6

 املراهق 

19/05/1019 

 19/05/1019 التفكر  الابداعي وعالقته بالتحصيل الدراس ي في مادة الرياضيات نسرين ساس ي 7

فطيمة الزهرة  8

 ستي

قويمية لكتاب القراءة في ضوء الفهم مستوى تضمرن ألانشطة الت

 القرائي لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي 

30/05/1019 

الاحت اق النفس ي لدى أعوان الحماية املدنية دراسة ميدانية مطبقة  بدرة نسرين 9

 على عينة من أعوان الحماية املدنية بسكرة

30/05/1019 

 03/09/1012 لة على جراحة الغدة الدرقيةالضغط النفس ي لدى املراة املقب زينب برينيس 11

 03/09/1012 تقدير الذات لدى املراهق الذي يعاني تبول ال ارادي  حدة زغادة 11

الرفض( وعالقتهما بالتظاهرات –أساليب املعاملة الوالدية )التقبل  ايمان شنية 12

 الاكتئابية لدى املراهق

04/09/1012 

 01/09/1012 ى املراهقة الخجولة اجتماعياالحاجات النفسية لد حدة كزكوز  13

 04/09/1012 سمات شخصية الطالب الجامعي املتفوق دراسيا  راوية قنيدي 14

بن مقري عبد  15

 العزيز

امليول املهنية وعالقتها بالدافعية لإلنجاز لدى تالميذ السنة الثانية 

 ثانوي 

01/09/1012 

ذاتيا وعالقته بالتوافق الدراس ي لدى طلبة است اتيجيات التعلم املنظم  زروق سهيلة 19

 الجامعة دراسة ميدانية على عينة من طلبة الجامعة

14/09/1012 

 15/09/1012 اتجاهات أساتذة التعليم الابتدائي نحو التكوين أثناء الخدمة ليلى حامدي 12

 1015/1019 إلارشاد النفس ي والتربوي 

 

 السنة أولى دكتوراه

 علم النفس املدرس يتخصص 

برامج إلارشاد النفس ي في 

 املدرسة

1019/1012 

1012/1012 

 السنة أولى دكتوراه

 تخصص علم النفس املدرس ي
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التسويف ألاكاديمي وعالقته باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي  صباح زروق  12

 لفيس بوك أنموذجاا

15/09/1012 

 15/09/1012 الصالبة النفسية لدى أم الطفل املصاب بسرطان الدم زهرة شاربي 19

مستوى الصالبة لدى الزوجة متكررة الاجهاض دراسة عيادية لثالث  الهام فريح 20

 حاالت 

15/09/1012 

 

 :مذكرات املاجستيرلجان مناقشة  في يةعضو ال-5
 السنة ن املذكرةعنوا الطالب الرقم

عالقة انماط السلوك القيادي للمدير بمستوى الوالء التنظيمي  فريدة بن براهيم 11

 لدى اساتذة التعليم الثانوي 

2015 

الاجهاد النفس ي وانعكاساته على الدافعية لالنجاز لدى الاستاذ  سليمان خويلدي 12

 الجامعي

2015 

ي على مهارات الذكاء العاطفي في تنمية فعالية برنامج تدريبي مبن سليماني امال 13

 الدافعية لالنجاز لدى استاذات التعليم املتوسط

2016 

 

 :الجامعي والتأهيل الدكتوراه أطروحةلجان مناقشة  في يةعضو ال-6
 السنةالجامعة و  رسالةعنوان ال ترش امل الرقم

ملصاب ادراك املرض ، أساليب املواجهة وجودة الحياة لدى ا الصال  ابركان  .1

 دراسة ميدانية بوالية باتنة –باملرض املزمن 

 2015 جامعة باتنة

 2015 جامعة باتنة  تطوير الادارة املدرسية في ظل اعادة هيكلة عملياتها الادارية عواطف بوقرة  .2

 2015جامعة باتنة  كفاءة التواصل البيداغوجي الجامعي في ضوء معايير الجودة مختار بروال  .3

تصورات الشباب للمساهمة في التحديث الاجتماعي وعالقتها   الزهرة باعمر  .4

 بالقيم

 جامعة ورقلة

2015 

اثر العوملة في صياغة التوجهات القيمية في الخطاب التربوي  عمر مناصرية  .5

 للمنظومات التربوية العربية

 2016جامعة باتنة

 جامعة بسكرة التاهيل الجامعي شفيقة كحول   .6

2016 

 جامعة بسكرة تاهيل الجامعيال مليكة بن زيان  .7

2015 

 جامعة باتنة التاهيل الجامعي لويزة سلطاني  .8

2015 

 جامعة أم البواقي التاهيل الجامعي وليد بخوش  .9

2115 

 جامعة بسكرة التاهيل الجامعي شفيقة كحول   .11

2116 

 جامعة بسكرة التاهيل الجامعي لحسن لعقون   .11

2116 

لتعديل اتجاهات سائقي املركبات بناء برنامج نفس اجتماعي  محمد سبع  .12

 نحوالسالمة املرورية

 جامعة بسكرة

2117 
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اثر استخدام برنامج تعليمي في مادة الت بية  فايزة ربيعي  .13

التكنولوجية في تنمية التفكر  الابداعي لدى تالميذ 

 السنة الرابعة ابتدائي

 جامعة باتنة

2117 

وعالقتها بظهور أساليب مقاومة الضغط النفس ي  مريم بن سكيريفة  .14

ألامراض البسيكوسوماتية للمعلم دراسة ميدانية 

 على عينة من املعلمرن بمدينة ورقلة.

 

 جامعة ورقلة

2117 

 2117ورقلة  التأهيل الجامعي أحمد قندوز   .15

برنامج تدريبي لتنمية املهارات ألاساسية لألطفال املعاقرن  طاع هللا حسينة  .16

ر نوقشت بجامعة بسكرة برنامج موجه ألولياء ألامو -عقليا

 .1012سنة 

 

 2118بسكرة 

بناء اختبار تشخيص ي مرجعي املحك لتنمية كفايات  مريم قارة  .17

 املعلمرن في مجال بناء الاختبارات التحصيلية املوضوعية

 2118بسكرة 

 

  الاشراف في الدكتوراه-7
 سنة التسجيل عنوان املذكرة الطالب الرقم

 دكتوراه ل م د

الكفاءة التدريسية وعالقتها بكل من مستوى جودة  حخولة فال  11

الحياة ومستوى الالتزام الصحي لدى املعلمرن املصابرن 

بأمراض مزمنة، تخصص علم النفس املدرس ي، مسجلة 

 سنة رابعة بجامعة بسكرة

 

2015 

التنظيم الانفعالي كمتغر  وسيط برن الكفاءة الذاتية  فطيمة صالحي 12

دى عينة من التالميذ مرتفعي والطموح ألاكاديمي ل

التحصيل الدراس ي، تخصص علم النفس املدرس ي ، 

 مسجلة سنة ثالثة  بجامعة بسكرة.

 

2116 

أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها بكل من املرونة  فايزة مزاري  13

النفسية والدافعية لالنجاز لدى تالميذ املرحلة 

سنة  الثانوية، تخصص علم النفس املدرس ي ، مسجلة

 ثانية بجامعة بسكرة.

 

2117 

 دكتوراه علوم

اليقظة العقلية، الضغوط النفسية والانجاز ألاكاديمي  نورة دغنوش 04

لدى الطالب الجامعي تخصص علم النفس  ارشاد 

1015 
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 وتوجيه، مسجلة سنة رابعة بجامعة بسكرة.

 

 الانتاج البيداغوجي: -8

الانتاج 

 البيداغوجي

عدد  السنة دار النشر العنوان

 الصفحات

 

 

 

 

 

Ouvrages 

pédagogiques 

édités  

 

 

الكتب 

البيداغوجية 

 املطبوعة

 

قراءات ودراسات في استراتيجيات 

 التدريس الحديثة

دار من املحيط الى الخليج للنشر 

والتوزيع، اململكة ألاردنية 

 الهاشمية 

 : الترقيم الدولي

ISBN :978-9923- 704-707 

1012 121 

 

حاب الاجتماعي بين مشكالت الانس

التوافق ، العوامل وأساليب 

 املساعدة

دار من املحيط الى الخليج للنشر 

والتوزيع، اململكة ألاردنية 

 الهاشمية 

ISBN :978-9923-704-691 

2018 154 

 

 

 

 املطبوعات البيداغوجية: -9

محاضرات حول تصميم البرامج 

 إلارشادية 

 موجهة لطلبة السنة الثالثة علم

 النفس املدرس ي

 جامعة محمد خيضر بسكرة

-http://elearn.univ

biskra.dz/file.php/820/_.pdf 
 

1012 63 

محاضرات حول خطوات انجاز 

موجهة لطلبة السنة ألاولى   البحث

 ماست  علم النفس املدرس ي

 رةجامعة محمد خيضر بسك

-http://elearn.univ

biskra.dz/file.php/821/_1.pdf 
 

1012 71 

 

 

 :بعد الـترقية الى رتبة أستاذ محاضر أ املنشورات العلمية الدولية -5

 
Titre de l’article 

 عنوان املقالة

Titre  de la revue 

 لةاملج عنوان
Année 
 السنة

Adresse URL 

 العنوان الالكتروني

موضع 

 الكاتب

http://elearn.univ-biskra.dz/file.php/820/_.pdf
http://elearn.univ-biskra.dz/file.php/820/_.pdf
http://elearn.univ-biskra.dz/file.php/821/_1.pdf
http://elearn.univ-biskra.dz/file.php/821/_1.pdf
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التسويف ألاكاديمي -1

وعالقته بالصحة النفسية 

 لدى الطالب الجامعي

مجلة العلوم الانسانية، تصدر عن 

جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

 (122-192سبتمب  ، ص) 42

ISSN  1112-3176.   

1012 -http://revues.univ

biskra.dz/index.php/sh  

عمل 
فرد
 ي

تقييم كفاية بناء -1

الاختبارات التحصيلية لدى 

أساتذة التعليم الجامعي 

وفق معاير  الاختبار الجيد، 

دراسة تحليلية لالختبارات 

التحصيلية للسداسيرن 

ألاول والثاني للسنوات 

 .1011/1013الجامعية

مجلة العلوم الانسانية 

والاجتماعية، تصدر عن جامعة 

 12قاصدي مرباح ورقلة. العدد

 (. 90-21مارس ، ص)

ISSN 2170-1121.     

1012 -https://revues.univ

ouargla.dz/index.php/nume

ssh-2017-smar-28-ro 

 الثاني

الاتجاهات النفسية -3

الاجتماعية لألمهات حديثي 

الوالدة نحو معاملة ألاطباء 

والقابالت في املؤسسات 

الاستشفائية ،دراسة على 

عينة من ألامهات حديثي 

 الوالدة بمدينة بسكرة

مجلة ألاستاذ ، تصدر عن كلية 

الت بية ابن رشد للعلوم الانسانية، 

املجلد  112لعدد جامعة بغداد، ا

( 491-441الثالث، كانون ألاول، ص)

 الت قيم الدولي:

ISSN  0552-265X 

1012 https://www.iasj.net/iasj?fu

nc=issueTOC&isId=9214&u

iLanguage=ar 

 

 األول

وحدة تعليمية مصغرة -4

مقت حة لتحسرن مهارات 

مرن في ترتيب الكفايات 
ّ
املعل

التعليمية وتصنيفها 

 وصياغة مؤشراتها

ة العربّية لجودة التعليم، 
ّ
املجل

د الخامس، العدد الثاني، 
ّ
املجل

 (. 43-12. ص) 1012تشرين ألاول، 

ISSN  2313-495X                            

1012 http://ajqe.aroqa.org 

 

 األول

خريطة املفاهيم -5

كاست اتيجية تدريسية 

حديثة في تدريس مادة 

الت بية الاسالمية)تقديم 

نموذج درس في مادة الت بية 

الاسالمية وفق است اتيجية 

 خريطة املفاهيم(،

املجلة العربية للعلوم الت بوية 

والنفسية تصدر عن املؤسسة 

والعلوم وآلاداب العربية للت بية 

بالتعاون العلمي مع أساتذة 

الجامعات املصرية والعربية. دار 

الكتب املصرية بالقاهرة. العدد 

-321، ص)1012الخامس، اكتوبر 

322 .) 

ISSN  2537-0464 

1012 -http://aiesa.org/wp

10content/uploads/2018/ا/

 -العربية-املجلة-الخامس-لعدد

 الثاني

معاير  الكفاءة الانتاجية  -9

للتكوين الجامعي ومدى 

تناسبها مع احتياجات سوق 

مجلة علوم الانسان واملجتمع. كلية 

العلوم الانسانية والاجتماعية. 

ديسمب .  15جامعة بسكرة.العدد

1012 http://revues.univ-

biskra.dz/index.php/fshs/ar

ticle/view/2355/2091 

 األول

http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-28-mars-2017-ssh
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-28-mars-2017-ssh
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-28-mars-2017-ssh
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-28-mars-2017-ssh
https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=9214&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=9214&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=9214&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=9214&uiLanguage=ar
http://ajqe.aroqa.org/
http://ajqe.aroqa.org/
http://aiesa.org/wp-content/uploads/2018/10
http://aiesa.org/wp-content/uploads/2018/10
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/fshs/article/view/2355/2091
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/fshs/article/view/2355/2091
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/fshs/article/view/2355/2091
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/fshs/article/view/2355/2091
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 (199 -129ص) العمل من العمالة املؤهلة.

ISSN   2253-0347    

ظروف عمل املختص  -2

النفس ي العيادي وصعوبات 

استخدام الاختبارات 

 الاسقاطية

ن جامعة مجلة دراسات تصدر ع

  51عمار ثليجي باألغواط، العدد

 (21-91مارس، ص)

ISSN  1112-4652 

1012 -http://www.lagh

univ.dz/?p=16018 

 

 األول

التفوق الدراس ي ودوره -2

في تعزيز الصحة النفسية 

لدى ألاطفال من عائالت 

 مفككة

ربوية، مجلة دراسات نفسية وت

تصدر عن قسم علم النفس كلية 

العلوم الانسانية والاجتماعية 

، 1جامعة لونيس ي علي البليدة 

 ،نوفمب  19العدد 

ISSN 112-7376-2066-3410 

1012 https://www.asjp.cerist.dz/

en/PresentationRevue/339 

 

 األول

دور التفاعالت  -9

الاجتماعية وألانشطة 

الرياضية في الحد من العود 

للجريمة من وجهة نظر 

السجناء الشباب املفرج 

 عنهم

مجلة تنوير للبحوث النفسية 

والاجتماعية تصدر عن املركز 

،سبتمب   02الجامعي أفلو، العدد 

 (330-319ص)

ISSN 2571-7993 

2018 -http://www.cu

aflou.dz/public/DocPdf/jou

rnals/journal1_7.pdf 

 

 األول

 

 املنشورات الوطنية: -6

 

موضع  عنوان املقالة

 الكاتب

العنوان  السنة عنوان املجلة

 الالكتروني

الحاجات الارشادية -1

 للمراهق والشاب الكفيف

مجلة دفاتر املخب ، منشورات  األول

مخب  املسالة الت بوية في الجزائر 

في ظل التحديات الّراهنة، كلية 

العلوم الانسانية 

والاجتماعية/جامعة محمد 

، 12خيضر بسكرة. العدد 

 (212-191ص)نوفمب   ، 

2016 //revues.http:

-univ

biskra.dz/ind

ex.php/dftr/is

sue/view/19

8 

 

الاعالم الاسالمي ودوره  -1

في تنمية الطاقات البشرية 

  أنموذجاالفضائية  أقناة اقر 

مجلة جامعة التكوين املتواصل  الثاني

تصدر عن رئاسة جامعة 

-)ص1التكوين املتواصل العدد 

133-150 ،)ISSN2571-998X 

2016 WWW.UFC.D

Z 

 

.http://revues  1012مجلة التغر  الاجتماعـي تصدر  األولالسرطان في املخيال  -3

http://www.lagh-univ.dz/?p=16018
http://www.lagh-univ.dz/?p=16018
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/339
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/339
http://www.cu-aflou.dz/public/DocPdf/journals/journal1_7.pdf
http://www.cu-aflou.dz/public/DocPdf/journals/journal1_7.pdf
http://www.cu-aflou.dz/public/DocPdf/journals/journal1_7.pdf
http://www.cu-aflou.dz/public/DocPdf/journals/journal1_7.pdf
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/dftr/issue/view/198
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/dftr/issue/view/198
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/dftr/issue/view/198
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/dftr/issue/view/198
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/dftr/issue/view/198
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/dftr/issue/view/198
http://www.ufc.dz/
http://www.ufc.dz/
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/chs/issue/view/188
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الاجتماعي الجزائري دراسة 

 نث وبولوجيةانفسو 

للملتقى الدولي حول 

الانث وبولوجيا العربية 

 خالل نصف قرن 

عن مخب  التغر  الاجتماعي 

والعالقات العامة في الجزائر  ، 

لوم الانسانية كلّية الع

والاجتماعية جامعة بسكرة، 

.  1012العدد الّرابع، نوفمب  

 (329-351ص)

 قيم الدولي:
ّ
-ISSN : 2507الت

7473   

-univ

biskra.dz/ind

ex.php/chs/is

sue/view/18

8 

 

 ملداخالت الدولية:ا -7

 
Titre de la communication 

 عنوان املداخلة

Position 

de 

l’auteur 

موضع 

 الكاتب

Intitulé de la manifestation 

et lieu 

 عنوان التظاهرة واملكان

Année 

 السنة

Adresse URL 

 العنوان الالكتروني  

دور الت بية الاسرية في  -1

 تنمية التفكر  الايجابي.

مللتقى الدولي حول علم ا ألاول 

النفس وقضايا املجتمع 

الراهنة مخب  القياس 

والارشاد، جامعة 

 .)نوفمب (1الجزائر

2115 https://diae.net/194

57/ 

مدى مساهمة الرياضة  -1

املدرسية في غرس قيم 

املواطنة لدى التالميذ من 

وجهة نظر أساتذة الت بية 

 البدنية

ل: امللتقى الدولي الثالث حو  ألاول 

الرياضة واملواطنة. معهد 

علوم وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية

جامعة محمد خيضر بسكرة 

 )ديسمب (

2115 -http://istaps.univ

biskra.dz/index.php

/ 

 

دور العالقات الاجتماعية   -3

املدرسية  في ظهور بعض 

ت السلوكية املشكال 

 الانفعالية الداخلية.

أعمال امللتقي الدولي الثاني،   الثاني

أهمية و دور العالقات 

إلانسانية والصحة النفسية 

مخب  في تطوير  املؤسسات 

تطوير املمارسات النفسية 

والت بوية ،جامعة قاصدي 

مرباح ورقلة 

 الجزائر)جانفي(

2115 -https://manifest.univ

ouargla.dz/document

s/Archive/ 

 

http://revues.univ-biskra.dz/index.php/chs/issue/view/188
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/chs/issue/view/188
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/chs/issue/view/188
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/chs/issue/view/188
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/chs/issue/view/188
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/chs/issue/view/188
http://istaps.univ-biskra.dz/index.php/
http://istaps.univ-biskra.dz/index.php/
http://istaps.univ-biskra.dz/index.php/
http://istaps.univ-biskra.dz/index.php/
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/
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نحو بروفيل نفس ي  - 4

متكامل للطفل املستهدف 

بالجريمة املنظمة )اعتداء 

ترويج -اختطاف-جنس ي

املخدرات( دراسة حالة على 

مجموعة من ألاطفال بمدينة 

 بسكرة.

 

امللتقى الدولي ألاول حول  ألاول 

الطفولة املعنفة نحو فهم 

 ورعاية ووقاية 

 )أفريل(1جامعة البليدة 

2117 -http://univ

-blida2.dz/fac

sociaux/ 
-الدولي-الملتقى
 المعنفة /-الطفولة

أهمية التنظيم الانفعالي  -5

 في حياة الطالب الجامعي

حول العلوم  امللتقى الدولي الثاني

الاجتماعية والانسانية كلية 

آلاداب في جامعة ارجيس 

 ( 01-01الى  01-31تركيا )

2118 http://www.usbi

k.com/?pnum=1

4&pt= 

الاضطرابات الانفعالية -9

السلوكية الداخلية للمراهق 

)الانسحاب الاجتماعي 

وامل وطرق أنموذجا ، الع

 العالج(

 

املؤتمر الدولي حول  الثاني

التطبيقات الحديثة لعلم 

النفس الصحة جامعة 

 )أفريل( 1الجزائر

 

2118 http://www.univ

-

alger2.dz/index.

php/evenements

-s/120recent-

-etude-journee

labopsp 

علم النفس الايجابي  -2

 مدخل مفاهيمي

امللتقى الدولي حول علم  الثاني

النفس الايجابي واقع وافاق 

، جامعة الجزائر 

 )ديسمب (.1

2118 http://www.univ

-

z/index.alger2.d

php/upcoming/1

-conlloque-92

psycho 

 

 املداخالت الوطنية: -8

 
Titre de la communication 

 عنوان املداخلة

Position 

de 

l’auteur 

موضع 

 الكاتب

Intitulé de la manifestation et 

lieu 

 عنوان التظاهرة واملكان

Année 

 السنة

Adresse URL 

 العنوان الالكتروني  

ظاهرة وإلاجرامي  السلوك1-

اختطاف ألاطفال في املجتمع 

رؤية تحليلية في  -الجزائري 

 سياقاتها النفسية والاجتماعية

امللتقى الوطني حول جريمة  ألاول 

اختطاف ألاطفال في الجزائر، 

كلية الحقوق والعلوم السياسية  

وكلية العلوم الانسانية 

 والاجتماعية

1019 -http://fshs.univ

biskra.dz/index.php/ 

-جريمة-حول -وطني-ملتقى

 الجزائر-في-ألاطفال-اختطاف

http://univ-blida2.dz/fac-sociaux/
http://univ-blida2.dz/fac-sociaux/
http://univ-blida2.dz/fac-sociaux/
http://univ-blida2.dz/fac-sociaux/
http://www.usbik.com/?pnum=14&pt
http://www.usbik.com/?pnum=14&pt
http://www.usbik.com/?pnum=14&pt
http://www.usbik.com/?pnum=14&pt
http://www.univ-alger2.dz/index.php/evenements-recents/120-journee-etude-labopsp
http://www.univ-alger2.dz/index.php/evenements-recents/120-journee-etude-labopsp
http://www.univ-alger2.dz/index.php/evenements-recents/120-journee-etude-labopsp
http://www.univ-alger2.dz/index.php/evenements-recents/120-journee-etude-labopsp
http://www.univ-alger2.dz/index.php/evenements-recents/120-journee-etude-labopsp
http://www.univ-alger2.dz/index.php/evenements-recents/120-journee-etude-labopsp
http://www.univ-alger2.dz/index.php/evenements-recents/120-journee-etude-labopsp
http://www.univ-alger2.dz/index.php/evenements-recents/120-journee-etude-labopsp
http://www.univ-alger2.dz/index.php/upcoming/192-conlloque-psycho
http://www.univ-alger2.dz/index.php/upcoming/192-conlloque-psycho
http://www.univ-alger2.dz/index.php/upcoming/192-conlloque-psycho
http://www.univ-alger2.dz/index.php/upcoming/192-conlloque-psycho
http://www.univ-alger2.dz/index.php/upcoming/192-conlloque-psycho
http://www.univ-alger2.dz/index.php/upcoming/192-conlloque-psycho
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/
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 جامعة بسكرة الجزائر 

 افريل( 11-12) 

الجريمة في حكم الاخالق من -2

 وجهة نظر الانومي

امللتقى الوطني حول دوركايم  ألاول 

واملقاربة السوسيولوجية 

خب  املسالة الت بوية للت بية.  م

 أفريل(جامعة بسكرة )

1019 -http://fshs.univ

biskra.dz/index.php/233 

نحو رؤية  -الوسائل التعليمية -4

 لتحقيق ألاهداف التعليمية.

امللتقى الوطني حول واقع وأفاق  الثاني

بوية جامعة إصالح املنظومة الت  

                 ديسمبر(.                 15،)املسيلة

1019 -https://www.univ

msila.dz/ar/?p=4267 

 

ادارة التمرز الجامعي،مدخل -3

لتطبيق الجودة  بمؤسسات 

التعليم العالي )النموذج ألاوروبي 

للتمرزفي التعليم  الدارة الجودة

 EFQMالعالي

امللتقى الوطني حول جودة  ألاول 

املعرفة والبحث العلمي في 

الجامعة الجزائرية، الاكراهات 

 وألافاق

 جامعة أم البواقي الجزائر

 ديسمبر( 16-17)

1019  

oeb.dz/ar/ -nivwww.u   

-املعرفة-جودة-وطني-ملتقى

 العلمي-والبحث

التعلم الذاتي باملوديالت -5

نموذج مقت ح لدرس -التعليمية

جدول املواصفات من مقياس 

القياس وبنار الاختبارات املوجه 

 -لطلبة السنة اولى ماست 

امللتقى الوطني حول آليات  الثاني

تطوير وتطبيق است اتيجيات 

فق جودة التكوين التدريس و 

الجامعي ومتطلبات الشغل في 

تخصصات العلوم الاجتماعية 

 جامعة الجلفة

 )ديسمبر(

1019 www.univ-

djelfa.dz/fssh/index.

php? 
 

معاير  جودة املجالس واللجان -6

العلمية ومستوى توظيفها من 

 وجهة نظر الاعضاء انفسهم، مخب  

تطوير نظم الجودة في مؤسسات 

انوي 
ّ
 التعليم العالي والث

امللتقى الوطني حول جودة  الثاني

الهيئات العلمية والادارية في 

الجامعة الجزائريةجامعة الحاج 

 1باتنة-لخضر

 ديسمبر(17-18)

 

1019 -http://lab.univ

.educ3/index.batna.dz/Q

php 

 

التشخيص الفارقي برن التـأخر -7

الدراس ي والتخلف العقلي، من 

 خالل تحليل رسومات ألاطفال

امللتقى الوطني حول  ألاول 

الاضطرابات النفسية 

واملشكالت السلوكية والت بوية 

عند الطفل الجزائري، مخب  

 بنك الاختبارات النفسية 

واملدرسية و املهنية، جامعة 

 فيفري( 16-15)الجزائر 1ة باتن

1012 vrlex.univ-

batna.dz/images/relation/

news/news40.pdf 
 

http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/233
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/233
https://www.univ-msila.dz/ar/?p=4267
https://www.univ-msila.dz/ar/?p=4267
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2yNGC8qLfAhWAQxUIHa0cBvMQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-djelfa.dz%2Ffssh%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D62%26Itemid%3D107&usg=AOvVaw0pyeksPLajBN2cYcy9G3oc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2yNGC8qLfAhWAQxUIHa0cBvMQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-djelfa.dz%2Ffssh%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D62%26Itemid%3D107&usg=AOvVaw0pyeksPLajBN2cYcy9G3oc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2yNGC8qLfAhWAQxUIHa0cBvMQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-djelfa.dz%2Ffssh%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D62%26Itemid%3D107&usg=AOvVaw0pyeksPLajBN2cYcy9G3oc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2yNGC8qLfAhWAQxUIHa0cBvMQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-djelfa.dz%2Ffssh%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D62%26Itemid%3D107&usg=AOvVaw0pyeksPLajBN2cYcy9G3oc
http://lab.univ-batna.dz/Q.educ3/index.php
http://lab.univ-batna.dz/Q.educ3/index.php
http://lab.univ-batna.dz/Q.educ3/index.php
http://lab.univ-batna.dz/Q.educ3/index.php
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP9Oz79qLfAhXJSBUIHa17Be4QFjAKegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fvrlex.univ-batna.dz%2Fimages%2Frelation%2Fnews%2Fnews40.pdf&usg=AOvVaw01SWze0vBf19_slLG_dS_b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP9Oz79qLfAhXJSBUIHa17Be4QFjAKegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fvrlex.univ-batna.dz%2Fimages%2Frelation%2Fnews%2Fnews40.pdf&usg=AOvVaw01SWze0vBf19_slLG_dS_b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP9Oz79qLfAhXJSBUIHa17Be4QFjAKegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fvrlex.univ-batna.dz%2Fimages%2Frelation%2Fnews%2Fnews40.pdf&usg=AOvVaw01SWze0vBf19_slLG_dS_b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP9Oz79qLfAhXJSBUIHa17Be4QFjAKegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fvrlex.univ-batna.dz%2Fimages%2Frelation%2Fnews%2Fnews40.pdf&usg=AOvVaw01SWze0vBf19_slLG_dS_b
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مساهمة الشراكة الاجتماعية  -8

ملؤسسات التعليم العالي والبحث 

العلمي، في تكوين الباحث في 

ميدان العلوم  الانسانية 

 والاجتماعية

واقع البحث امللتقى الوطني حول  ألاول 

الانسانية  العلمي في العلوم

، مخبر القياس  والاجتماعية

 2والارشاد جامعة الجزائر 

 ديسمبر(18-19) 

1012  

التظاهرات الاكتئابية لدى -9

 الزوجة املعنفة من طرف الزوج

امللتقى الوطني حول قضايا   ألاول 

املرأة  في املجتمع الجزائري 

-17و16)  جامعة ام البواقي 

 (مارس

2118 oeb.dz/ar/ -www.univ

-املجتمع-في-املرأة-قضايا

 الجزائري 

است اتيجيات الارشاد ألاسري  -11

في التكفل بمشكالت التوافق 

 النفس ي للمراهق

 

عمل 

 فردي

امللتقى الوطني حول قضايا 

الصحة النفسية في املجتمع 

املسألة الت بوية  املدرس ي ، مخب  

في الجزائر، جامعة بسكرة 

 مارس(14)الجزائر، 

1012 -http://www.univ

biskra.dz/index.php?lang

=fr/&start=231 

 

الدوافع النفسية والعوامل -11

الاجتماعية الرتكاب الجريمة في 

 لجزائري.الوسط ا

 

امللتقى الوطني الخامس حول  ألاول 

جريمة القتل في املجتمع الجزائري 

من منظور نفس ي اجتماعي   

 أفريل(12)     1جامعة الجزائر 

2118 -http://www.univ

hp/evealger2.dz/index.p

-recents/125-nements

djarima-5colloque 

املرونة النفسية است اتيجية -12

 إيجابية ملجابهة الازمات والنكبات

العلوم امللتقى الوطني حول  ألاول 

الاجتماعية والانسانية في أوقات 

 ألازمات والكوارث، مخب 

است اتيجيات الوقاية ومكافحة 

املخدرات في الجزائر، جامعة 

 جوان(. 27) الجلفة

1012 https://labsas.com 

 

مستوى الكفاءة الذاتية لدى  -13

تالميذ السنة الثالثة متوسط في 

 ظل مناهج الجيل الثاني

نقاشات امللتقى الوطني حول:  ألاول 

حول اصالحات الجيل الثاني 

مخب  املسالة الت بوية، جامعة 

 بر(نوفم29و28)بسكرة 

1012 -http://univ

-biskra.dz/index.php/45

news/anonces/1733 

 

دور املرافقة البيداغوجية في  -14

تحسرن جودة التعليم من وجهة 

نظر اعضاء هيئة التدريس 

 الجامعي 

امللتقى الوطني السابع حول  ألاول 

طوير ضمان الجودة في التعليم ت

 ديسمب  10العالي 

مخب  القياس والارشاد النفس ي 

 1جامعة الجزائر 

 ديسمبر( 11)

1012 -http://www.univ

alger2.dz/index.php/actu

jawda-tatwir-alite/265 

 

http://www.univ-oeb.dz/ar/%20قضايا-المرأة-في-المجتمع-الجزائري
http://www.univ-oeb.dz/ar/%20قضايا-المرأة-في-المجتمع-الجزائري
http://www.univ-oeb.dz/ar/%20قضايا-المرأة-في-المجتمع-الجزائري
http://www.univ-biskra.dz/index.php?lang=fr/&start=231
http://www.univ-biskra.dz/index.php?lang=fr/&start=231
http://www.univ-biskra.dz/index.php?lang=fr/&start=231
http://www.univ-biskra.dz/index.php?lang=fr/&start=231
http://www.univ-alger2.dz/index.php/evenements-recents/125-5colloque-djarima
http://www.univ-alger2.dz/index.php/evenements-recents/125-5colloque-djarima
http://www.univ-alger2.dz/index.php/evenements-recents/125-5colloque-djarima
http://www.univ-alger2.dz/index.php/evenements-recents/125-5colloque-djarima
https://labsas.com/
https://labsas.com/
http://univ-biskra.dz/index.php/45-news/anonces/1733-
http://univ-biskra.dz/index.php/45-news/anonces/1733-
http://univ-biskra.dz/index.php/45-news/anonces/1733-
http://univ-biskra.dz/index.php/45-news/anonces/1733-
http://www.univ-alger2.dz/index.php/actualite/265-tatwir-jawda
http://www.univ-alger2.dz/index.php/actualite/265-tatwir-jawda
http://www.univ-alger2.dz/index.php/actualite/265-tatwir-jawda
http://www.univ-alger2.dz/index.php/actualite/265-tatwir-jawda
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السلطة الوالدية لدى نمط  -15

 مدمني املخدرات

) دراسة ميدانية استكشافية 

لعينة من بعض مدمني املخدرات 

 بوالية الجلفة(

 

امللتقى الوطني حول الادمان  ألاول 

على املخّدرات في املجتمع 

الجزائري، الواقع، التشخيص 

والتكفل ، مخب  بنك الاختبارات 

النفسية واملدرسية واملهنية، 

 ديسمب (11-11نة)جامعة بات

1012 -s.univ-h-s-http://f

batna.dz/images/201

9/seminaire/pgmsem

inaire1212.pdf 
 

الرفاهية النفسية وجودة -16

الحياة لدى املرأة املمارسة لرياضة 

جزائر. "دراسة الايروبيك في ال

 حالة"

 

امللتقى الوطني حول الرياضة  ألاول 

 واملجتمع

مخبر املسالة التربوية في الجزائر 

في ظل التحديات الراهنة، 

 جامعة بسكرة

 ديسمبر(13)   

 

2118 -p://univhtt

biskra.dz/index.ph

-et-p/relex

cooperation/manife

-stations

scientifiques/1808- 

 ألايام الدراسية: -9
Titre de la communication 

 عنوان املداخلة

Position 

de 

l’auteur 

موضع 

 الكاتب

Intitulé de la manifestation et 

lieu 

 عنوان التظاهرة واملكان

Année 

 السنة

Adresse URL 

 العنوان الالكتروني  

حتمية الب امج إلارشادية  -1

الت بوية في ظل التغر ات 

 الاجتماعية املعاصرة

اليوم الدراس ي:  دور الب امج  ألاول 

إلارشادية في تشخيص وعالج 

املشكالت املدرسية ، مخب  

املسألة الت بوية في الجزائر 

 جامعة بسكرة،) مارس(

1019 -http://fshs.univ

biskra.dz 

 

الدماغ وألاسس العصبية -2

لصعوبات التعلم 

 ألاكاديمية)مقاربة نظرية(.

اليوم الدراس ي: الحاجات  ألاول 

التعليمية لذوي صعوبات 

التعلم في املنظومة الت بوية  

 جامعة بسكرة)  أفريل (

 

1019 -http://fshs.univ

biskra.dz 

 

مقاربة است اتيجية مقت حة -3

 لت شيد 

استخدام شبكات التواصل 

 الاجتماعي لدى الشباب

 

اليوم الدراس ي ألاول:  ألاول 

استخدامات الشباب الجزائري 

مخب  لوسائل الاعالم الجديد   

التغر  الاجتماعي والعالقات 

 جامعة بسكرة )نوفمب (

1019 -http://fshs.univ

biskra.dz 

 

التدريس وفق است اتيجية -4

التعلم البنائي نموذج مقت ح في 

اليوم الدراس ي: املناهج  ألاول 

الدراسية برن التقويم والتطوير 

1019 -http://fshs.univ

biskra.dz 

http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2019/seminaire/pgmseminaire1212.pdf
http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2019/seminaire/pgmseminaire1212.pdf
http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2019/seminaire/pgmseminaire1212.pdf
http://f-s-h-s.univ-batna.dz/images/2019/seminaire/pgmseminaire1212.pdf
http://univ-biskra.dz/index.php/relex-et-cooperation/manifestations-scientifiques/1808-
http://univ-biskra.dz/index.php/relex-et-cooperation/manifestations-scientifiques/1808-
http://univ-biskra.dz/index.php/relex-et-cooperation/manifestations-scientifiques/1808-
http://univ-biskra.dz/index.php/relex-et-cooperation/manifestations-scientifiques/1808-
http://univ-biskra.dz/index.php/relex-et-cooperation/manifestations-scientifiques/1808-
http://univ-biskra.dz/index.php/relex-et-cooperation/manifestations-scientifiques/1808-
http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fshs.univ-biskra.dz/
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مخب  املسالة الت بوية جامعة  مادة الرياضيات

 مارس(15بسكرة )

 

 

حل املشكالت  إست اتيجية-5

 والتعلم باالكتشاف

العمل 

 فردي

 اليوم التكويني 

است اتيجيات التدريس وادارة 

التفاعل الصفي مخب  دراسات 

نفسية واجتماعية جامعة 

 بسكرة )فيفري(

1012 -http://fshs.univ

biskra.dz 

 

إلادمان على املخدرات و -6

مشكالت الصحة النفسية لدى 

 مراهقي املدارس:

 )تبني الهوية السلبية نموذجا(

 

يوم دراس ي: املخدرات والصحة  ألاول 

النفسية في الوسط املدرس ي من 

تنظيم فرقة بحث الب امج 

الارشادية وقضايا الصحة 

ط املدرس ي النفسية في الوس

مخب  املسالة الت بوية  جامعة 

 بسكرة) أفريل(

1012 -http://fshs.univ

biskra.dz 

 

دور الارشاد النفس ي في دعم -7

خريجي الجامعة في اطار ممارسة 

 املقاوالتية

عمل 

 فردي

اليوم الدراس ي: املقاوالتية: من 

 الفكرة الى املشروع

شعبة علم النفس/قسم العلوم 

الاجتماعية/كلية العلوم 

الانسانية والاجتماعية/جامعة 

 جانفي(31بسكرة )يوم

1012 -http://fshs.univ

biskra.dz 

 

في ظل النظرية  التقويم الت بوي -8

 -قراءة تحليلية نقدية-الكالسيكية

 

:التقويم الت بوي  اليوم الدراس ي الثاني

في الدرس الفلسفي ، شعبة 

 الفلسفة جامعة بسكرة )أفريل( 

 

1012 -http://fshs.univ

biskra.dz 

 

النمذجة والايحاء الذاتي الوجه -9

الخفي النتشار مجموعة من 

-السلوكيات الهجينة لدى ألاطفال

 -الانتحار انموذجا

اليوم الدراس ي: انتحار ألاطفال  ألاول 

برن الوقاية واملكافحة كلية 

 الحقوق جامعة بسكرة )أفريل(

 

1012 -http://fdsp.univ

biskra.dz/index.php/40

- 

 

فن التواصل البيداغوجي  -11

داخل الفصل الدراس ي 

 عليموسيكولوجية التعلم والت

اليوم الدراس ي : الاتصال  الاول 

والتواصل البيداغوجي داخل 

املؤسسات الت بوية، شعبم 

علوم الت بية  قسم العلوم 

الاجتماعية جامعة بسكرة 

 )افريل(

1012 -http://fshs.univ

biskra.dz 

 

  1012اليوم الدراس ي حول واقع  ألاول واقع تمدرس الطالب الكفيف  -11

http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php/40-
http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php/40-
http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php/40-
http://fshs.univ-biskra.dz/
http://fshs.univ-biskra.dz/
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لثانوي و الجامعي في الطورين ا

 )مشكالت .تحديات.وافاق(

تمدرس الطالب الكفيف 

جمعية نور البصائر ومخب  

دراسات نفسية واجتماعية 

 جامعة بسكرة )ماي( 

 الندوات العلمية والتكوينية: -11

موضع  عنوان املداخلة

 الكاتب

 الالكتروني  العنوان  السنة عنوان الندوة واملكان

بات املعرفّية لألساليب -1
ّ
املتطل

الاحصائّية الاستداللية الستخدام 

 spssبرنامج 

الندوة العلمية التكوينية  الثاني

التحليل البيانات والبحوث 

واملذكرات باستخدام برنامج 

 spssاملعالجة الاحصائّية 

2016 https://web..com/perm

alink.php?story_fbid 

مشكلة البحث والدراسات  -2

 السابقة

الندوة العلمية ألاولى  رئيس ي

التكوينية منهجية كتابة 

 مذكرات الّتخّرج

1019 -http://fshs.univ

biskra.dz/index.php/34

8 

الندوة العلمية التكوينية  رئيس ي كتابة تقرير البحث -3

الثانية منهجية كتابة مذكرات 

 الّتخّرج

1012 -http://fshs.univ

biskra.dz/index.php/34

8 

 

 مشاريع بحثية: -11

 

Type de projet 

(CNEPRU, 

PNR,..) 

 طبيعة املشروع

Qualité 

(responsable 

ou membre 

 الصفة

Titre du projet 

 عنوان املشروع

Année 

 السنة

CNPRU هاجس جريمة اختطاف ألاطفال املتمدرسرن     مسؤول

)دراسة نفسية     وانعكاساته على املجتمع الجزائري 

 اجتماعية(

 رمز املشروع 

 105L06UN070120150003 

 

1019 

البحث ذو التأثير الاجتماعي/ مشروع في اطار    مسؤولالاطار الاقتصادي 

. بعنوان: برامج املرافقة البيداغوجية الاقتصادي

1012 

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/348
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/348
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/348
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/348
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/348
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/348
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/348
http://fshs.univ-biskra.dz/index.php/348
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للطالب الجامعي،برامج تسهيل لالرشاد والتوجيه  ماعيوالاجت

 .2118النفس ي وألاكاديمي املعتمد في سنة 

 

 

  :عضوية لجان امللتقيات العلمية -12

 السنة املكان والتاريخ الصفة  ملتقيات، أيام دراسية، مؤتمرات

 امللتقيات 

حول جودة املعرفة  امللتقى الوطني.1

والبحث العلمي في الجامعة الجزائرية 

 الاكراهات وألافاق، 

عضو في اللجنة 

 العلمية

 02-09جامعة ام البواقي يومي 

 1019ديسمب  

2116 

حول دوركايم واملقاربة  امللتقى الوطني.2

 بيةالسوسيولوجية للت  

عضو في اللجنة 

 العلمية

مخب  املسألة الت بوّية في 

الجزائر/ كلية العلوم الانسانية 

والاجتماعية جامعة بسكرة 

أفريل    12بتاريخ               

1012. 

2117 

حول واقع البحث العلمي  امللتقى الوطني. 3

 في العلوم الانسانية والاجتماعية 

عضو في اللجنة 

 العلمية

 1ائرجامعة الجز 

  1012ديسمب 12-19 

2117 

حول جريمة القتل في  امللتقى الوطني.4

 املجتمع الجزئري من منظور نفس ي اجتماعي  

عضو في اللجنة 

 العلمية

  1جامعة الجزائر

 1012أفريل  11يوم 

1012 

 -حول مناهج الجيل الثاني .امللتقى الوطني5

 ألاهداف واملضامرن.

عضو في اللجنة 

 العلمية

سألة الت بوّية في مخب  امل

الجزائر/ كلية العلوم الانسانية 

والاجتماعية جامعة بسكرة 

 .2118نوفمبر 28بتاريخ

2118 

قضايا الصحة  :حول .امللتقى الوطني 6

 النفسية في املجتمع املدرس ي.  

 

عضو باللجنة 

 العلمية للملتقى

فرقة بحث الب امج الارشادية 

وقضايا الصحة النفسية في 

 س يالوسط املدر 

مخب  املسألة الت بوّية في 

الجزائر/ كلية العلوم الانسانية 

والاجتماعية جامعة بسكرة يوم: 

 2118مارس  14

 

2118 

 

عضو في اللجنة  الرياضة في املجتمع.امللتقى الوطني: 7

 العلمية

مخب  املسألة الت بوّية في 

الجزائر/ كلية العلوم الانسانية 

والاجتماعية جامعة بسكرة يوم: 

2118 
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 2118مارس  14

. امللتقى الدولي التعليم الرقمي  في 8

الوطن العربي  تحديات الحاضر ورؤى 

 املستقبل

عضو في اللجنة 

 العلمية

املؤسسة العربية للت بية والعلوم 

 19- 15وآلاداب القاهرة        

 ديسمب 

2118 

 

 :رئاسة التظاهرات العلمية - 13

 املكان والتاريخ الصفة ملتقيات، أيام دراسية، مؤتمرات 

 

 ألايام الدراسية والندوات العلمية

حول منهجية كتابة  .الندوة العلمية ألاولى1

 مذكرات التخرج، 

رئيسة الندوة 

 العلمية

تنظيم شعبة علم النفس، قسم العلوم 

الاجتماعية، كلية العلوم إلانسانية 

والاجتماعية جامعة بسكرة      

  1019ديسمب  05

دور الب امج الارشادية في  الدراس ي حول .اليوم 2

 تشخيص وعالج املشكالت املدرسية 

رئيسة اليوم 

 الدراس ي

من تنظيم فرقة البحث بمخب  املسالة 

الت بوية في الجزائر جامعة بسكرة.       

 1019مارس 03

حول منهجية كتابة  .الندوة العلمية الثانية3

 مذكرات التخرج، 

رئيسة الندوة 

 العلمية

يم شعبة علم النفس، قسم العلوم تنظ

الاجتماعية، كلية العلوم إلانسانية 

والاجتماعية جامعة بسكرة        

 2117مارس 02

حول قضايا الصحة النفسية  امللتقى الوطني.4

 1012في املجتمع املدرس ي  

 

فرقة بحث الب امج إلارشادية وقضايا  رئيسة ملتقى

 الصحة النفسية في الوسط املدرس ي

املسألة الت بوّية في الجزائر/ كلية  مخب  

العلوم إلانسانية والاجتماعية جامعة 

 2118مارس  14بسكرة يوم: 

 

امللتقى الدولي حول برامج التوجيه والارشاد 

 بين التجارب املحلية والعاملية

فرقة بحث الب امج الارشادية مخب املسالة  رئيسة ملتقى 

 1014ماي  5و4الت بوية 

14 

 ألايام الدراسية والندوات العلمية: عضوية -14

 

 املكان والتاريخ الصفة ندواتأيام دراسية،  

املناهج الدراسية برن .اليوم الدراس ي حول: 1

 التقويم والتطوير.

عضو اللجنة 

 العلمية

مخب  املسألة الت بوّية في الجزائر/ كلية 

العلوم الاجتماعية/ جامعة محّمد خيضر 
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 بسكرة.

 2116مارس15يوم

 

الحاجات  حول  اليوم الدراس ي.1

التعليمية لذوي صعوبات التعلم في 

 املنظومة الت بوية الجزائرية 

 

عضو باللجنة 

يوم للالعلمية 

 الّدراس ي

املنظم من طرف شعبة علوم الت بية 

قسم العوم الاجتماعية كلية العلوم 

 14إلانسانية الاجتماعية                   

 2116أفريل 

جريمة اختطاف ألاطفال  راس ي.اليوم الد3

 ألابعاد وآلاليات 

رئيسة اللجنة 

العلمية لليوم 

 الدراس ي

قسم CNEPRU من تنظيم  ففرقة بحث 

العلوم الاجتماعية كلية العلوم الانسانية 

مارس 19بسكرةوالاجتماعية جامعة 

2117 

است اتيجيات  :حول .اليوم الّدراس ي 4

 التدريس الحديثة برن النظري والتطبيق 

عضو اللجنة 

 العلمية

مخب  املسألة الت بوّية في الجزائر/ كلية 

العلوم الانسانية والاجتماعية جامعة 

 2117أفريل  31بسكرة يوم:

حول التكفل باملشكالت  .اليوم الدراس ي5

 النفسية والسلوكية للتلميذ املتمدرس 

رئيسة اللجنة 

 العلمية

فرقة بحث الب امج  من تنظيم فرقة ا

وقضايا الصحة النفسية في  الارشادية

التابعة ملخب  املسالة   الوسط املدرس ي

الت بوية في الجزائر جامعة بسكرة.               

   .2117ديسمبر 13

حول املقاوالتية من الفكرة الى  .اليوم دراس ي6

 انشاء املشروع 

رئيسة اللجنة 

 العلمية

من تنظيم شعبة علم النفس قسم 

ة العلوم الانسانية العلوم الاجتماعية كلي

والاجتماعية جامعة بسكرة               

 .2118حانفي  31

حول مشكالت التكيف في  يوم الّدراس ي.ال2

 الوسط املدرس ي  

عضو باللجنة 

 العلمية

من تنظيم مخب  املسالة الت بوية في 

 1012 فيفري  13الجزائر جامعة بسكرة 

حول: الاتصال والتواصل .اليوم الّدراس ي 8

 لبيداغوجي داخل املؤسسات الت بوية.ا

 

عضو اللجنة 

 العلمية

شعبة علوم الت بية / قسم العلوم 

الاجتماعية/ كلية العلوم الاجتماعية/ 

افريل  25جامعة محّمد خيضر بسكرة.

2118 

 

املخدرات والصحة  :حول .اليوم الّدراس ي 9

 النفسية في الوسط املدرس ي

رئيسة اللجنة 

 العلمية 

ة الت بوّية في الجزائر/ كلية مخب  املسأل

العلوم الانسانية والاجتماعية جامعة 

 2117/افريل 26بسكرة يوم: 

التدريس . اليوم دراس ي حول: 11

تطبيقات -باست اتيجيات التعلم النشط

 -ونماذج عملية

عضو اللجنة 

 العلمية

مخب  املسألة الت بوّية في الجزائر/ كلية 

خيضر  العلوم الاجتماعية/ جامعة محّمد

 بسكرة.
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 1012ماي  02يوم 

 

 عضوية لجنة قراءة: -15

 

 

 السنة الهيأة املعنية وصف محتوى الخبرة

ة علوم إلانسان واملجتمع الصادرة عن كلّية العلوم  خبر  وعضو محكم
ّ
بمجل

 إلانسانية والاجتماعية/جامعة محّمد خيضر بسكرة.

 

 1014منذ

 الى اليوم 

 الانسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة.مجلة العلوم  خبر  وعضو محكم

 

 1014منذ

 الى اليوم

مجلة دفاتر املخب ، منشورات مخب  املسالة الت بوية في الجزائر في  خبر  وعضو محكم

ظل التحديات الّراهنة، كلية العلوم الانسانية الاجتماعية/جامعة 

 محمد خيضر بسكرة.

 

 1014منذ

 الى اليوم

الاجتماعية لكلية العلوم الانسانية والاجتماعية  مجلة العلوم خبر  وعضو محكم

 الى اليوم 1015جامعة ألاغواط منذ 

 

الى  1015منذ 

 اليوم

 1012منذ  مجلة التكوين املتواصل جامعة التكوين املتواصل العاصمة خبر  وعضو محكم

 للت بية سسة العربية ؤ مجلة الدراسات النفسية والت بوية بامل عضو باللجنة العلمية

 مصر القاهرةوالعلوم 

 منذ1012

 

 عضوية تقييم مطبوعات جامعية: -16

 السنة الهيأة املعنية وصف محتوى الخب ة

تقييم مطبوعة جامعية 

محاضرات في منهجية 

 البحث

 1012-1019 اللجنة العلمية لقسم العلوم الاجتماعية

تقييم مطبوعة جامعية 

في الدمج محاضرات 

املدرس ي للمتعلمين من 

ئات الخاصة في الف

مدارس وفصول التعليم 

 العام

 1012-1012 اللجنة العلمية لقسم العلوم الاجتماعية
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 عضو في لجنة تأطير ألاساتذة الجدد و لجان تثبيت ألاساتذة .-17

 

تقديم ورشات تكوينية  لألساتذة الجدد الناجحرن في منصب أستاذ مساعد ب بجامعة بسكرة وذلك خالل  -

 1012-1019الى بداية السنة الجامعية  1019ية السنة الجامع

 

 1012-1012عضو بلجنة تثبيت ألاساتذة الجدد ملف ألاستاذة مزردي حنان للسنة الجامعية  -

 

 املسؤوليات الادارية والعلمية : -18

 الهيئة املدة من إلى املسؤوليات

 الى يومنا هذا 1019جوان 01من  مسؤول شعبة علم النفس

 

 

فس قسم العلوم شعبة علم الن

الاجتماعية/ كلية العلوم الانسانية 

والاجتماعية/جامعة محمد خيضر 

 بسكرة

مسؤولة  فريق التكوين في  

الطور الثالث دكتوراه 

تخصص علم النفس 

 املدرس ي

 السنة الجامعية:

 1015-1019  

1019-1012 

1012-1012 

كلية العلوم الانسانية 

والاجتماعية/جامعة محمد خيضر 

 بسكرة

 و القرار935والقرار   333ملحق قرار 

مسؤولة  فريق التكوين في  

طور املاست  تخصص علم 

النفس املدرس ي وصعوبات 

 التعلم 

 1014-1013من السنة الجامعية 

-1012الى غاية السنة الجامعية 

1012 

 قسم العلوم الاجتماعية 

 تاهيل املاست    901قرار رقم 

قسم العلوم الاجتماعية كلية العلوم  1012لى غاية جوان ا 1014من  عضو اللجنة العلمية 

الانسانية والاجتماعية/جامعة محمد 

 خيضر بسكرة

مخب  املسألة الت بوية في الجزائر في ظل  إلى غاية يومنا هذا  1009من سنة عضو بمخب  املسألة 
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الت بوية في الجزائر في ظل 

 التحديات الراهنة

وم التحديات الراهنة ،كلية العل

الانسانية والاجتماعية/جامعة محمد 

 خيضر بسكرة

رئيسة فرقة الب امج 

الارشادية املدرسية 

الدراسية التابعة ملخب  

 املسالة الت بوية

مخب  املسألة الت بوية في الجزائر في ظل  1019الى غاية  1013من سنة 

التحديات الراهنة ،كلية العلوم 

الانسانية والاجتماعية/جامعة محمد 

 ضر بسكرةخي

رئيسة فرقة الب امج 

الارشادية وقضايا الصحة 

النفسية في الوسط 

املدرس ي التابعة ملخب  

 املسالة الت بوية

مخب  املسألة الت بوية في الجزائر في ظل  إلى غاية يومنا هذا 1019من 

التحديات الراهنة ،كلية العلوم 

الانسانية والاجتماعية/جامعة محمد 

 خيضر بسكرة

 

 

 قامة العلمية قصيرة املدى:الا -19

 

 السنة الجامعة املستقبلة الوجهة

 1014 2جامعة باريس  فرنسا

 1015 حسن الثاني جامعة اململكة املغربية)الدار البيضاء(

 1019 جامعة مرمرة اسطنبول تركيا

 1012 جامعة عرن شمس القاهرة مصر

 1012 جامعة بر وت  بر وت لبنان

 

 :أخرى داخل الجامعة وخارجها وثقافيةنشاطات علمية   -21

 

 املشاركة في ألابواب املفتوحة على التخصصات بجامعة بسكرة ومديرية الت بية.   -

 تقديم حصص اذاعية حول الدعم النفس ي والتحضر  النفس ي لالمتحانات السيما الرسمية منها.  -

ملدينة بسكرة حول  وجمعية السعادة بدار الثقافة واملكتبة العمومية وملتقيات املشاركة في عدة ندوات  -

 أدب الطفل ومشكالت الطفولة .

املنظم من طرف جمعية علماء املسلمرن وجمعية  ،املراهق الكفيفاملشاركة في امللتقى الوطني حول   -

 .بمدرسة املكفوفرن بسكرة 1012فيفري  11-11يومي بالتنسيق مع فرقة البحث  البصائر 
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ول جريمة اختطاف ألاطفال من تنظيم املركز الثقافي الاسالمي. وبدعوة من املشاركة في اليوم الدراس ي ح  -

 ممثل مديرية الشؤون الدينية.

 املشاركة في الندوة الخاصة بجودة الحياة للعمال من تنظيم والية بسكرة باملركز الثقافي. -

واقع الراهن وافاق الى ملتقيات دولية امللتقى الدولي حول املجتمع برن تحديات البالحضور املشاركة   -

 باالسكندرية مصر. 1012أكتوبر  19-15املستقبل يومي 

املشاركة في الندوة العلمية حول طريقة استخدام املكتبة الرقمية والتوثيق من املراجع من تنظيم الجمعية  -

 .والتقويم املصرية للقياس 

 .بالقاهرة  عضو بالجمعية العلمية للقياس والتقويم   -

لتقى الوطني حول جودة الحياة ألاسرية لألبناء من تنظيم جمعية السعادة ببسكرة سنة املشاركة في امل  -

1012. 

 

 




