
                                                                               قسم العلوم االجتماعیة

 شعبة علوم التربیة 

  

 ماستر إرشاد و توجیه طلبة الرزنامة الخاصة بمناقشة مذكرات تخرج

  

  الیوم  عنوان المذكرة

  التاریخ

  المناقش  الرئیس  المشرف  )ة(الطالب 

أثر اإلرشاد التربوي في تحقیق الصحة النفسیة 

  لتالمیذ االبتدائي

االحد 

  2016ماي29

09:30 -10:30  

الخالدي   كبار أمال

  أحمد

  ورغي  العالم

اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو التكوین 

  المهني

  بوكریشة الزهرة

  

جعیجع 

 عمر

  جغوبي  مراحي

مواجهة العنف المدرسي في المدارس  أسالیب

  الثانویة من وجهة نظر المرشدین التربویین

بن عیسى 

  نصیرة

معاشو بن 
 مھاجي

  طالحي  عینو 

مستوى الكفاءة المهنية للمرشد التربوي في ظل 

  مجموعة من المتغيرات

االحد 

  2016ماي29

10:30 -11:30  

ورغي سید   مداني أحالم
 أحمد

  بن معاشو  جغوبي

العنف اللفظي الصادر من االساتذة دراسة 

  ومدى ارتباطه بالعدوانیة

بن عدلة 

   صبرین

  العالم  خالدي  شریفي علي

العنف األسري و عالقته بالسلوك العدواني لدى 

  األبناء

مراحي عبد   زاوي غنیة
 الكریم

  عینو  جعیجع

اتجاهات الطلبة الجامعیین نحو تخصصاتهم 

  الدراسیة

االحد 

  2016ماي29

11:30 -12:30  

  بوعمود فضیلة

  

ورغي سید 

 أحمد

  نبار  محصر

معوقات الممارسة اإلرشادیة لمستشاري التوجیه 

   و اإلرشاد المهني 

  الخالدي  مراحي جعیجع   جوادي فضیلة

التدریب المعرفي للمعلم أثناء الخدمة و عالقته 

بالتحصیل الدراسي لدى تالمیذ المرحلة 

  المتوسطة

صالح   مهیدي محمد

  صوالحیة

  عینو  طالحي

دور مستشار التوجي المدرسي في عملیة 

  االعالم

االحد 

  2016ماي29

12:30 -13:30  

  جعیجع  عینو  شریفي علي  هیشور محمد

مشكالت طلبة مرحلة الثانویة و حاجاتهم 

  اإلرشادیة

  صوالحیة  العالم  خالدي أحمد  بهرام أمینة

تعاون مستشار التوجيه مع األساتذة للتكفل بالتالميذ 

  ذوي صعوبات التعلم

  محصر   بلحیاني جمعة

  

  

بن 

  معاشو

  جغوبي



 ثنیناال  جودة اداء مستشار التوجیه المدرسي و المهني

  2016ماي30

09:30 -10:30  

  نبار  خالدي  محصر   عثماني یمینة

الرضا عن التوجیه التربوي و عالقته بالمشروع 

  المهني للمتعلم

  عینو  شریفي  بن معاشو   مرسلي فاطمة

اتجاهات المرشدین نحو مستوى تكوینهم في 

  العملیة اإلرشادیة

ورغي   كروم فاطمة

  سیدأحمد

  جغوبي  جعیجع

سمات الشخصیة الممیزة للمرشد التربوي و 

  عالقتها بتوافقه المهني

ماي30ثنیناال

2016  

10:30 -11:30  

بن معاشو   عجال فتیحة

  مهاجي

  طالحي  مراحي

في اإلرشاد الصورة المهنیة للمرشدین العاملین 

  التربوي

  جعیجع  صوالحیة خالدي أحمد  رحیم نوال

معوقات عمل المفتش البیداغوجي وعالقتها 

  برضاه المهني

ورغي   العیاشي عكاشة

 سیدأحمد

  محصر  العالم

دافعیة اإلنجاز لدى التالمیذ المعیدین و غیر 

  المعیدین

  

 ثنیناال

  2016ماي30

11:30 -12:30  

مصطفاي 

  حلیمة

  

  عینو  جعیجع خالدي أحمد 

واقع اإلرشاد النفسي للطفل المدمج في المرحلة 

  االبتدائیة

بوحفص   بلعربي سمیة
 طارق

  مراحي  شریفي

التوجيه التربوي و عالقته بدافعية اإلنجاز لدى تالميذ 

  الثانية ثانوي

ورغي   عور نعیمةل

  سیدأحمد

  بن معاشو  محصر

بالوحدة النفسية المعاملة الوالدیة و عالقتها 

  لدى طالبة المرحلة المتوسطة

ماي30ثنیناال

2016  

12:30 -13:30  

مراحي عبد   عامر كریمة

  الكریم

  نبار  العالم

النمو المهني للمرشد التربوي في ظل اإلصالحات 

  التربوية الجديدة  

ورغي   بن خدة إیمان

 سیدأحمد

  جعیجع  جغوبي

أثر اإلرشاد التربوي في مواجهة صعوبات 

  التعلم لدى التالمیذ

  محصر  عینو خالدي أحمد  خذروقي زاهیة

واقع اإلرشاد و التوجیه التربوي و المهني في 

  المؤسسات

  

 الثالثاء

  2016ماي31

09:30 -10:30  

  ورغي  جغوبي شریفي علي  سحنون معمر

دور الساحة في عالج اإلفراط الحركي لدى 

  متمدرسو االبتدائي

بوحفص   غزالي وردة

  طارق

  العالم  عینو

النفسي  االجتماعي لدى ابناء االمھات التوافق 
  العامالت و غیر العامالت في سن المراھقة

  
  

  

مراحي عبد   بوعكة عامریة

  الكریم

  صوالحیة  طالحي



اتجاهات التالمیذ نحو الرضا عن عمل المرشد 

  التربوي معهم

 ثالثاءال

  2016ماي31

10:30 -11:30  

  جلولي خیرة

  

ورغي 

 سیدأحمد

  صوالحیة  طالحي

  الخالدي  جغوبي محصر  بشارف فاطمة  تالمیذ الثانویة نحو التوجیه المهني اتجاهات

التوجیه المهني و عالقته بالتوافق المهني لدى 

  متربصي التكوین المهني

مراحي عبد   غوال غریسي

 الكریم

  نبار  شریفي

  الطالب المراهق ندواقع العنف األسري ع

  

  

  الثالثاء

  2016ماي31

11:30 -12:30  

  العالم  مراحي  شریفي علي  هنون فهیمة

صوالحیة   مرسلي الشیخ  

  صالح

  محصر  طالحي
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                                                                               قسم العلوم االجتماعیة

  شعبة علوم التربیة 

  ماستر تكنولوجیا التربیة طلبة الرزنامة الخاصة بمناقشة مذكرات تخرج

  

الطالب   العنوان  التاریخ والیوم

  )ة(

  المناقش  الرئیس  المشرف

  2016ماي29االحد 

13:30 -14:30  

  

المشكالت النفسیة و االجتماعیة لدى الطلبة 

  الجامعیین المدمنین على استخدام االنترنت

  الخالدي  عینو  شریفي علي  رابو عائشة

حاكمي   دور المعلم في عصر االنترنت 

  صابرینة

جعیجع 

 عمر

  العالم  ورغي

استخدام الوسائط اتجاهات الطلبة الجامعیین نحو 

  المتعددة و عالقتها بالدافعیة لإلنجاز

  ربیعة إیمان

  

جغوبي 

 االخضر

بن 

  معاشو

  مراحي

  2016ماي30ثنیناال

13:30 -14:30  

أثر األفالم ذات البعد العنفي على سلوك الفرد 

  داخل الجماعة

مسكین 

  سهام

بن   شریفي علي

  معاشو 

  العالم

یحیاوي   الدروس الخصوصیة و أثرها على التحصیل

  حفیظة

جعیجع 

 عمر

  عینو  الخالدي

يف ظل الفروق في استخدام المدیرین للبرمجیات 

  عصرنة تسيري اإلدارة املدرسية

 خرصي فاطمة

  

ورغي سید 

 احمد

  صوالحیة  جغوبي 

 الثالثاء

  2016ماي31

12:30 -13:30  

واقع استخدام الوسائل التكنولوجیة في تأهیل 

  المعاقین من وجهة نظر المربین

 عقون الزهرة

  

جعیجع 

 عمر

  ورغي  العالم

  

الجامعیین لمهارات استخدام  الطلبة واقع امتالك

  تتكنولوجيا املعلوما

زحاف عبد  

 القادر

  

بن معاشو 

 مهاجي

 

  نبار  شریفي

التعلیم االلكتروني في المدارس من واقع استخدام 

  وجهة نظر االساتذة

بن زروقة 

  أمال

جغوبي 

  لخضر

  طالحي  مراحي

 ربعاءاال

  2016جوان01

09:30 -10:30 

 

 

 

 

  

واقع استخدام مفتش التربیة والتعلیم االساسي 

  لتكنولوجیا التعلیم في التكوین

جعیجع   قداري زینب

 عمر

  نبار  ورغي 

فاعلیة استخدام االنترنت في أداء الواجبات 

  المنزلیة و أثرها على التحصیل

جغوبي   عبدلي سعاد

 األخضر

  العالم  صوالحیة

التعلیم  استخدام الجامعة نحو طلبةاتجاهات 

  االلكتروني

  الخالدي  عینو  بن معاشو  حمري رندة



 ربعاءاال

  2016جوان01

10:30 -11:30  

للمكتبة  الجامعیین الطلبة استغالل مدى

  االلكترونیة في البحث العلمي

سعد الدین 

 صارة

بن معاشو 

  مهاجي

  نبار  العالم

دور االنترنیت في التنمیة المهنیة لمعلمي المدرسة 

  االبتدائیة

  جعیجع  فتیحةمنصور 

  

  عینو  خالدي

الفروق في تقدیر األساتذة الختالالت تطبیق 

  المقاربة بالكفاءات

ورغي   قوراري ناصر

  سیدأحمد

  مراحي  صوالحیة

 ربعاءاال

  2016جوان01

11:30 -12:30  

التحصیل  في مادة أثر حوسبة وحدة تعلیمیة على 

  التربیة العلمیة

بن علي 

  القادر.ع

ورغي 

  سیدأحمد

بن   خالدي

  معاشو

الصعوبات التي تواجه المعلم في المؤسسة التربویة 

  أثناء تدریسه بواسطة المقاربة بالكفاءات

لخضاري أم 

    الخیر

  

جعیجع 
 عمر

  جغوبي  صوالحیة
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