
 جامعة  د.موالي الطاهر سعيدة 

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

علوم التربية شعبة                                                                               قسم العلوم االجتماعية  

تخصص ارشاد وتوجيه وتكنولوجيا التربية الرزنامة الخاصة بمناقشة مذكرات التخرج ماستر  

التاريخ  الموضوع اسم الطالب لجنة المناقشة
التوقيتو  المشرف الرئيس المناقش 

كوراتد. د.شويطر   صعوبات تعلم الجبر من وجهة نظر المعلمين والي امال د.العالم 
 االحد

2019جوان30  

 

09:30-10:20  
 

ورغيد. د.خالدي د. بن معاشو فتيحةضراب   نظر معلميهممستوى الدعم االجتماعي للفئات الخاصة من    
محصرد. د.عينو  اتجاهات الطلبة نجو السرقة العلمية بن طاهر عائشة د.نبار 

رضا طلبة سنة اولى ماستر عن التخصصات من خالل  حرحيرة يمينة د.مراح د.حغوبي د.طالحي

  progress برنامج

تاثير اللعبة االلكترونية على التحصيل الدراسي للتالميذ من   قداري نجيب  د.كورات د.طالحي د.محصر
 وجهة نظر االباء

 
 االحد

2019جوان30  

 

10:30-11:20  

المعيعات التي تواجه التعليم االلكتروني في مرحلة التعليم  بهيلل رزقي د.جغوبي د.صوالحية د.مراح
 المتوسط

د.بن  د.ورغي  د.نبار
 معاشو

اسماء سيرات مستوى الرضى عن التخصص لدى طلبة تكنولوجي التربية  
 واالرشاد والتوجيه

مسعودي  د.العالم د.شويطر د.خالدي
 فاطمة

مدى مساهمة التواصل التربوي في تنمية دافعية االنجاز لدى 
 المتعلم

ورغيد. د.عينو د.نبار في تنمية المهارات  درجة مساهمة البرنامج البيداغوجي   جلولي زينب 
 لذوي االعاقة الذهنية من وجهة نظر معلميهم

 
 االحد

2019جوان30  

 

11:30-12:20  

دور االرشاد والتوجيه الطالبي  في الوقاية من العنف  بن علي عائشة د.مراح د.شويطر د.طالحي
 المدرسي دراسة ميدانية مع مستشاري التوجيه

بن معاشود.  د.محصر 

 
الزهرة لخاش د.العالم الضغوطات المهنية وعالقتها بالدافعية لالنجاز لدى اساتذة  

 التعليم الثانوي

معيقات استخدام تكنولوجيا التعليم لمادة التربية العلمية من  بولنوار سمية د.جغوبي د.محصر د.شويطر
 وجهة نظر االساتذة

 
 االحد

2019جوان30  

 
 

12:30-13:20  

هبة في مادة الرياضيات من وجهة وصعوبات اكتشاف الم رزقاني صارة د.العالم د.خالدي  د.صوالحية
 نظر االساتذة

عينود. التنبؤ بقيم المواطنة من خالل الوسائط المتعددة من وجهة نظر  بوحفص فاطمة د.مراح د.طالحي  
 االساتذة

ورغيد. د.بن معاشو كوراتد.  دور االلعاب التعليمية في رفع مستوى التحصيل من وجهة   حادي صارة 
 نظر االسرة

عالقة التفكير االبداعي بأساليب التكنولوجيا الحديثة لدى  طالبي فاطمة د.مراح د.عينو د.خالدي
 الطالب الجامعي

 
 االحد

2019جوان30  

 
 

13:30-14:20  

د.بن  د.صوالحية
 معاشو

 االدمان على االنترنت و عالقته بالرضا عن الحياة  عزوز رشيد د.نبار

الرضا عن التوجيه المدرسي وعالقته بالعنف عند تالميذ  مساوي اكرام د.جغوبي د.طالحي د.محصر
 مرحلة التعليم الثانوي

كوراتد. ورغيد.  استراتيجية التعلم التعاوني وعالقتها بالدافعية للتعلم لدى  شيخي الضاوية د.العالم 
 تالميذ الثانوي

 

 



 التوقيت الموضوع اسم الطالب لجنة المناقشة
 المشرف الرئيس المناقش
تحليل انشطة وتمارين وفق نموذج بلوم للسنة رابعة ابتدائي في  جباري منال د.العالم د.خالدي د.شويطر

 مادة الرياضيات
 

 االحد

2019جوان30  

 
 

14:30-15:20  

طوايبية  د.ورغي د.طالحي د.جغوبي
 علي

مستوى الرضا الوظيفي ألساتذة التعليم الثانوي من اداء 
 المفتشين البيداغوجيين

عينود. د.صوالحية الرضا الوظيفي لدى المرشدين وعالقته بااللتزام التنظيمي في  بلقرع حليمة د.مراح 
 مرحلة الثانوي

تمارين ومسائل كتاب مادة الرياضيات للسنة الرابعة  تحليل حمان مولود د.العالم د.بن معاشو د.صوالحية
 متوسط

 
 االثنين

جويلية01

2019 

09:30-10:20  

سعدوني  د.نبار د.محصر د.طالحي
 الجياللي

 مستوى الصالبة النفسية لدى اساتذة التعليم االبتدائي و المتوسط

 د.خالدي

 
االجتماعي وعالقته بالتحصيل االدمان على ومواقع التواصل  عمام نورة د.كورات د.جغوبي

 الدراسي

طالبي  د.مراح د.عينو د.ورغي
 كريمة

االستقالل النفسي عند الوالدين وعالقته بالتوافق الدراسي لدى 
 الطلبة المقيمين

ورغيد. د.نبار مساهمة الممارسة االرشادية لمستشار التوجيه المدرسي في  كبار فاطمة د.العالم 
لدى التالميذاحداث التوافق الدراسي   

 االثنين

جويلية01

2019 

10:30-11:20  

تأثير االلعاب االلكترونية على التحصيل الدراسي عند عينة من  حمادي بدرة د.كورات د.عينو د.محصر
 تالميذ الثانوي

 تأثير االنترنيت وعالقتها باالغتراب النفسي لدى طلبة الثانوي زيغم فاطمة د.مراح د.شويطر د.صوالحية
خالديد.  

 
بن د. د.جغوبي

 معاشو
مربوح 

 اكرام
 واقع استخدام تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة

 االثنين االساليب المستخدمة من قبل المعلم في تجويد العملية التعليمية كبار جميلة د.العالم د.طالحي د.عينو

جويلية01

2019 

11:30-12:20  

بن خالد  د.كورات د.ورغي د.نبار
 نجاة

المعاملة الوالدية وعالقتها بظهور السلوك العدواني لدى تالميذ 
 المرحلة المتوسط  

بن طيفور  د.مراح د.صوالحية د.شويطر
 كوثر

الحاجات االرشادية وعالقتها بالدافعية لالنجاز لدى طالب 
 المرحلة الثانوية

د.بن  د.محصر د.جغوبي
 معاشو

عبد العالي 
 مريم

لمستشاري التوجيه المدرسي وعالقتها ببعض الذات المهنية 
 المتغيرات

شريفيد. د.طالحي يوسف  د.جغوبي 
 فاطمة

اثر التدريس بجهازعرض البيانات على المردود المدرسي في 
 مادة العلوم الطبيعية

 االثنين

جويلية01

2019 

12:30-13:20  

نبارد. ورغيد.  سليماني  د.كورات 
 يسمينة

بالتحصيل الدراسي لدى المعاق االرشاد االسري و عالقته 
 سمعيا

 العنف في المرحلة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات النفسية راجع ايمان د.مراح د.شويطر د.العالم
د.بن  د.صوالحية د.عينو

 معاشو
بهلولي 
 فاطمة

عالقة اتجاهات التالميذ الثالثة ثانوي نجة الدروس الخصوصية 
 بتوافقهم الدراسي

العالمد. د.شريفي د.مراح بن نجادي  
 امينة

مدى استخدام التقويم البديل في تحصيل اللغة العربية من وجهة 
 نظر اساتذة المادة

 االثنين

جويلية01

2019 

13:30-14:20  

دور االدارة المدرسية في الحد من ظاهرة الغش في االمتحانات  تواتي نذير د.نبار د.محصر د.كورات
 من وجهة نظر المدراء والمعلمين 

تتوزع كمايلي: دقيقة 50مالحظة:مدة المناقشة   

.د للمداوالت5 -لألستاذ الرئيسد  10 -المناقش لألستاذد 20 - المشرف لألستاذد  05 -د للطالب لتقديم ملخص المذكرة10  

بهذا التوزيع  الرجاء التقيد  


