مهاقؽت الماظتر علم الاجتماع إلاداسة و العمل
الرقم

التاريخ

1

التوقيت

الطالب

عنوان المذكرة

-08:30

كريبع ليندة

دور اليقظة اإلستراتيجية في إدارة الصراع التنظيمي

تومي بوبكر

عالقة الحوافز بالرضا الوظيفي لدى العامل

بن موسى

عالقات العمل و دورىا عمى األداء الوظيفي

09:15

2
-09:30

3

10:15

4
-10:30

5
6
7

11:15

05-31

10

المجنة

د /بولقواس زرفة
د /بوزيد سميمة(رئيسا)
د/عرعور مميكة

بغزو سميم

تفويض السمطة و عالقتو بااللتزام الوظيفي

مشري سميرة

واقع التمكين اإلداري في اإلدارة الجزائرية

بركان م األمين

المناخ التنظيمي و أثره عمى األداء الوظيفي

-11:30
12:15

-12:30
13:15

منسول الصالح

أثر ضغوط العمل عمى أداء العاممين

سعدي ىناء

التعمم التنظيمي و دوره في تطوير األداء

نموس سعيدة

دور القيادة اإلدارية في تحقيق التطوير التنظيمي

معنان فطيمة

نمط القيادة و عالقتو بالرضا الوظيفي

مشرفا

د /بن تركي أسماء(مشرفا)
مشرفا

د/بن تركي أسماء (مشرفا)
د /بولقواس زرفة(رئيسا)

أبوبكر

المكان

أ.د /العقبي األزىر (رئيسا) د /بومعراف نسيمة (مشرفا)
د/نوي ايمان (مناقشا)

د /بوزيد سميمة (مشرفا)
د /حميمو نبيل (رئيسا) أ.بويعمى نصيرة (مناقشا)
د /بوزيد سميمة (مشرفا)
د/بولقواس زرفة(رئيسا)

أ /بويعمى نصيرة (مناقشا)

أ /بويعمى نصيرة (مشرفا)
د/بن تركي أسماء(رئيسا)

قا 25
قا26
قا25

قا 26
قا25

د/عصمان بوبكر (مناقشا)

د/بن تركي أسماء (مشرفا)
د /بوزيد سميمة (رئيسا)

قا 26

أ/بويعمى نصيرة (مناقشا)

د /العيدي صونيا ( مشرفا)
رئيس)
د/بومعراف نسيمو( ا

قا 25

أ/بشقة سميرة (مناقشا)

د /تومي الخنساء (مشرفا)
د/عرعور مميكة (رئيسا)

8
9

اليوم

ألاول

األربعاء 2017/05/31

قا26
قا25

د/عصمان بوبكر (مناقشا)

أ/بشقة سميرة (مشرفا)
د /عرعور مميكة (رئيسا) أ /مراد حنان (مناقشا)

قا 26

م ناقشة الماستر عمم االجتماع التربية
الرقم

التاريخ

1

التوقيت

الطالب

عنوان المذكرة

-08:30

جغروري أميرة

دور المتابعة الوالدية في تحسين المستوى الدراسي لمتمميذ

عديمة نوال

أثر استخدام الفايسبوك عمى التحصيل الدراسي لتمميذات المرحمة

09:15

2
-09:30

3

10:15

4
-10:30

5
6
7

11:15

05-31

-11:30
12:15

8
9
10

اليوم األول

-12:30
13:15

المتوسطة

األربعاء 2017/05/31
المجنة

المكان

د /شين سعيدة (مشرفا)

قا 27

د /ميدني شايب (رئيسا) د /شالة ع الرحمان (مناقشا)
د/حسني ىنية
د /مناصرية ميمونة(رئيسا)

(مشرفا)
د /دباب زىية (م ناقشا)

بوزيزة ليمى

اتجاه معممي لمصم والبكم نحو المناىج الدراسية

صحراوي إيمان

الصعوبات التي تواجو مستشار التوجيو في عممية توجيو

بوجنة سيام

دور مستشار التوجيو في عممية التكوين الميني

د /حسني ىنية (مشرفا)

جدي ميرية

دور المدرسة في التربية البيئية

د /شين سعيدة (مشرفا)

التالميذ لمراكز التعميم الميني –تالميذ السنة الرابعة متوسط

د/مناصرية ميمونة (مشرفا)

د /عمية سماح (رئيسا)

د/مالكي حنان (مشرفا)

د/غربي صباح (رئيسا)

قا 27

د /شاوش اخوان (مناقشا)

قا28

د/صدراتة فضيمة(رئيسا) د /حنان مالكي (مناقشا)

عياش مريم

أساليب معاممة المعمم ودورىا في التحصيل الدراسي

د/سميماني صباح (مشرفا)

معمولي سيام

التدريس بالمحاكاة والتحصيل الدراسي لتالميذ الثانوي من وجية

د/مناصرية ميمونة (مشرفا)

قوادرية رضوان

قا28

د /سميماني صباح (رئيسا) د/ميدني شايب (مناقشا)

الغول إيمان

دور قيم المواطنة في الحد من العنف المدرسي

قا 27

د/خميل نزيية (مناقشا)

قيم المواطنة في المناىج الدراسية

نظر اساتذة التعميم التقني

قا28

د /حسني ىنية ( مشرفا)

قا 27

د /خميل نزيية (رئيسا) د/تومي الخنساء(مناقشا)
د/غربي صباح(رئيسا)
د/دباب زىية (رئيسا)

د/حفيظي سميمة (مناقشا)

أ /لبعل آمال (مناقشا)

د /طويل فتيحة (مشرفا)

أد /فريجة أحمد (رئيسا)

قا28

د /قاسمي شوقي(مناقشا)

قا 27
قا28

مىاقؽت الماظتر علم الاجتماع إلاداسة و العمل
الشقم

التاسيخ

1

التوقيت

الطالب

09:15-08:30

دباخ رحيم

التخطيط و دوره في تسيير و دوره في تسيير المؤسسة

حزحازي محمد

إدارة المعرفة و فعالية األداء

بورويس ع

دور االتصال التنظيمي في تحسين أداء االعاممين

جوادي سمية

األنماط القيادية و عالقتيا بااللتزام التنظيمي

طمبة سميمة

دور القيادة اإلدارية في تحقيق أىداف المؤسسة

عمواني فوزي

التطوير التنظيمي و تأثيره عمى أداء العاممين

خميل الحسناء

المرأة العاممة بين الواجبات األسرية و االلتزامات المينية

حامد أسامة

دور الحوافز في تحسين أداء العاممين

براىيمي وليد

عوائق االتصال االداري في المؤسسات الصحية

2
10:15-09:30

3

الجبار

4
11:15 -10:30

5
6
7

06/01
12:15-11:30

8
9
10

بشهامج املىاقؽت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اليوم الثاوي
عنوان المذكرة

13:15-12:30

(الوظيفية) دراسة عمى عينة من النساء العامالت

سبتي م.الصديق دور الرضا الوظيفي في تحسين أداء العاممين

الخميغ 2017 /06/01
اللجىت

المكان

د /تومي الخيعاء (مؽشفا)
أ.د /ؼعباوي مالك( سئيعا) د/خليل هضيهت ( مىاقؽا)
أ/لحمش ع الحميذ (مؽشفا)
د/العيذي صوهيا(سئيعا) أ/بؽقت ظميرة (مىاقؽا)
أ.د/صوصو سؼيذ (مؽشفا)
د/خييؾ دليلت (سئيعا) د /ميذوي ؼاًب (مىاقؽا)

قا 25

أ.العقبي ألاصهش( مؽشفا)

قا 26
قا 27
قا28

د /بومعشاف وعيمت (سئيعا)أ /لحمش ع الحميذ(مىاقؽا)

د /أوراًييت عمش (مؽشفا)
د/العقبي ألاصهش (سئيعا) أ/بويعلى هصيرة(مىاقؽا)
د /تومي الخيعاء (مؽشفا)
د/عصمان بوبكش (سئيعا) أ/مشاد خىان (مىاقؽا)
د /العقبي ألاصهش ( مؽشفا)
أ.د /صوصو سؼيذ (سئيعا) د /هوي اًمان (مىاقؽا)
أ /مشاد خىان (مؽشفا)
أ.د /أوراًييت عمش (سئيعا) أ /بؽقت ظميرة (مىاقؽا)
د/بومعشاف وعيمت(مؽشفا)
د/هوي اًمان (سئيعا) أ .بوظتت خمادي (مىاقؽا)
أ/مشاد خىان (مؽشفا)
د /العيذي صوهيا (سئيعا) أ /لبعل آمال (مىاقؽا)

قا25

قا 26
قا27

قا28
قا25

قا 26

مىاقؽت املاظتر علم الاجتماع التربيت
الشقم

التاسيخ

1

10:15-09:30

3
4

11:15 -10:30

5
06/01
6

12:15-11:30

8
9
10

سعدي نور

المعوقات االجتماعية الستخدام تكنولوجيا التعميم في المرحمة

سالم دنيا

استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال في تحسين التعميم

ىنودة إكرام

د/ؼين ظعيذة (مؽشفا)
التطوير الميني لألستاذ الميني وعالقتو بجودة أداء االستاذ
د /صبطي عبيذة(سئيعا) د /خعني هىيت (مىاقؽا)
الجامعي

الدين

2

7

عنوان المذكرة

التوقيت
09:15-08:30

13:15-12:30

بشهامج املىاقؽت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اليوم الثاوي

الخميغ 2017 /06/01
اللجىت

الثانوية

الجامعي

د /مىاصشيت ميموهت (مؽشفا)
د /خفيظي ظليمت (سئيعا) د/صذساتت فضيلت (مىاقؽا)

د/صبطي عبيذة (مؽشفا)
أ/لبعل آمال (مؽشفا)
د /هوي إًمان(سئيعا)

د/مالكي خىان (مؽشفا)
دور االتصال التربوي في مواجية السموك العدواني
رتمية عبير
د/فضيلت صذساتت(سئيعا) أ /ؼالت ع الشخمً (مىاقؽا)
د /فشيجت أخمذ(مؽشفا)
نمط تسيير االدارة التربوية وعالقتو بالتحصيل الدراسي
راشد ساعد
د/مالكي خىان (سئيعا) د /صذساتت فضيلت (مىاقؽا)
د /صبطي عبيذة (مؽشفا)
تاثير اليواتف الذكية عمى التواصل األسري
لحول عفاف
د/صذساتت فضيلت(سئيعا) د /ميذوي ؼاًب (مىاقؽا)
د /صذساتت فضيلت ( مؽشفا)
اليدر التربوي لدى الموصومين اجتماعيا
زوبيري وداد
د /ظليماوي صباح (سئيعا) د/خفيظي ظليمت (مىاقؽا)
د /غشبي صباح (مؽشفا)
تطبيق معايير الجودة الشاممة في مؤسسات التكوين الميني
خميفي سميمة
د /مىاصشيت ميموهت(سئيعا) د/خليل هضيهت(مىاقؽا)
د/صذساتت فضيلت (مؽشفا)
عوامل اقبال خريجي الجامعة عمى مركز التكوين الميني
حمي صحر
د/فشيجت أخمذ (سئيعا) د/ظليماوي صباح(مىاقؽا)
د /ميذوي ؼاًب رساع (مؽشفا)
بن الطاىر عماد تأثير المتابعة االرشادية عمى التحصيل الدراسي لمتمميذ-من
د /مالكي خىان (سئيعا) د /ؼين ظعيذة (مىاقؽا)
وجية نظر مستشاري التوجيو واالرشاد

المكان

قا 27
قا28
قا 27
قا28
قا 27
قا28
قا 27
قا28
قا 27
قا28

مىاقؽت الماظتر علم الاجتماع إلاداسة و العمل
الشقم

التاسيخ

1

التوقيت
09:15-08:30

2
10:15-09:30

3

11:15 -10:30

5

7

06/03
12:15-11:30

8
9
10

الطالب

براىيمي شوقي

القيم التنظيمية و دورىا في تفعيل عالقات العمل

زروخي آمال

اإلدارة االلكترونية و دورىا في إرساء ثقافة الخدمة

رزقي قويجيل

عالقة التغيير التنظيمي بالثقافة التنظيمية

ونوغي ع العالي دور اإلدارة االلكترونية في تحسين أداء المؤسسة العمومية

4

6

بشهامج املىاقؽت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اليوم الثا لث
عىوان املزكشة

13:15-12:30

زيدي آمال

القيادة التحويمية و دورىا في تمكين العاممين

باي أميرة

الرقابة اإلدارية و دورىا في تحسين أداء العاممين

جبابري رائد

دور المناخ التنظيمي في تحقيق اإلبداع اإلداري

رحماني خمود

أثر العوامل االجتماعية عمى أداء المرأة العاممة

نعمان فطيمة

دور القيادة اإلدارية في تحقيق اإلبداع اإلداري

فموس العربي

دور إدارة الجودة الشاممة في تحقيق أداء المؤسسة

2017
العبت
/06/03
اللجىت

د /بً تشكي أظماء (مؽشفا)
د /بوصيذ ظليمت(سئيعا) أ /لحمش ع الحميذ (مىاقؽا)
د /بولقواط صسفت (مؽشفا)
أ.د /عشعوس مليكت (سئيعا) د/العيذي صوهيا(مؽشفا)
د/عشعوس مليكت (مؽشفا)
د /بولقواط صسفت(سئيعا) أ/لحمش ع الحميذ(مىاقؽا)
د/العيذي صوهيا (مؽشفا)
د /بً تشكي أظماء(سئيعا) د/بوصيذ ظليمت (مىاقؽا)
د /بولقواط صسفت (مؽشفا)
د /بً تشكي أظماء (سئيعا) أ /بؽقت ظميرة (مىاقؽا)
د /عصمان بوبكش (مؽشفا)
أ.د/عشعوس مليكت (سئيعا) د/خليلو هبيل (مىاقؽا)
أ/خمادي خىان ( مؽشفا)
د/بولقواط صسفت (سئيعا) د /خليلو هبيل (مىاقؽا)
د/العيذي صوهيا (مؽشفا)
د /بوصيذ ظليمت (سئيعا) د /بً تشكي أظماء (مىاقؽا)
(مؽشفا)
أ /بؽقت ظميرة
د/عشعوس مليكت (سئيعا) أ /العيذي صوهيا (مىاقؽا)
د/بومعشاف وعيمت (مؽشفا)
د /بولقواط صسفت (سئيعا) أ /بوظتت خمادي(مىاقؽا)

المكان

قا 26

قا 25

قا26

قا25
قا 26
قا25
قا26

قا25
قا 26

مناقشة الماستر عمم االجتماع التربية
الشقم

التاسيخ

التوقيت
09:15-08:30

1
2

10:15-09:30

3
4

11:15 -10:30

5
6
7

06/03
12:15-11:30

10

اللجىت

المكان

بوزيناوي ليمى
غضيفي ياسين

دور الكشافة االسالمية في تعزيز قيم المواطنة

شيحة سييمة

االستبعاد االجتماعي وعالقتو بانتشار العنف المدرسي

بمعيد عفاف

د/غشبي صباح (مؽشفا)
عوامل توجو الطمبة الجامعيين نحو التعميم الميني
دً /دياوي هجاة (سئيعا) د/خعني هىيت (مىاقؽا)
د /طويل فتيدت (مؽشفا)
العنف الرمزي في الوسط الجامعي –الكتابة عمى الطاوالت-
د/غشبي صباح (سئيعا) د /خعني هىيت (مىاقؽا)
د /خفيظي ظليمت (مؽشفا)
دور المدرسة في تنمية القدرات االبداعية لدى التالميذ
د/تومي الخيعاء (سئيعا) أ/لبعل آمال (مىاقؽا)
د/دباب صهيت ( مؽشفا)
اتجاىات المعممين نحو التغيير في البرامج الدراسية
د /خليل هضيهت (سئيعا) د/تومي الخيعاء(مىاقؽا)
د/ؼعباوي مالك (مؽشفا)
دور رياض األطفال في الدمج االجتماعي لمطفل
د/عليت ظماح (سئيعا) د/هوي اًمان (مىاقؽا)
د/ؼعباوي مالك (مؽشفا)
مساىمة الدروس الخصوصية في التفوق الدراسي لمتمميذ
د/خعني هىيت (سئيعا) د /ميذوي ؼاًب (مىاقؽا)
د /قاظمي ؼوقي (مؽشفا)
العوامل السوسيوتربوية النقطاع كبار السن من مدارس نحو
د /فشيجت أخمذ(سئيعا) د/صبطي عبيذة (مىاقؽا)
االمية

دىينة مريم

عطيل عياشة
بن حمزة آسيا

13:15-12:30

اليوم الثالث

دور مستشار التوجيو في تحسين النتائج الدراسية

سالم وسيمة

8
9

عنوان المذكرة

السبت 2017 /06/03

مسعودي مريم
سماحي أسماء

د /صذساتت فضيلت (مؽشفا)
د /خفيظي ظليمت(سئيعا) د /دباب صهيت (مؽشفا)
د/غشبي صباح (مؽشفا)
د /خىان مالكي (سئيعا) أ/لبعل آمال (مؽشفا)
د/طويل فتيدت (مؽشفا)
د /خفيظي ظليمت (سئيعا)

د/ؼين ظعيذة (مىاقؽا)

قا 27
قا28
قا 27
قا28
قا 27
قا28
قا 27
قا28
قا 27
قا28

مناقشة الماستر عمم االجتماع اإلدارة و العمل
الشقم

التاسيخ

1

اليوم الرابع

التوقيت

الطالب

عنوان المذكرة

09:15-08:30

رغيس سعاد

الثقافة التنظيمية و أخالقيات المينة

محمود بن

دور الثقافة التنظيمية في تدعيم عالقات العمل

06/04
2

ناصر
10:15-09:30

3

شالبي صالح

دور الثقافة التنظيمية في ادارة العالقة مع الزبائن

لحول مصطفى دور اإلبداع اإلداري في تحسين األداء الوظيفي

4

القاعات

 B25-B26المجمع البيداغوجي ب

األحد 2017 /06/04
اللجىت

(مؽشفا)
أ /بؽقت ظميرة
د /عصمان بوبكش (سئيعا) أ /مشاد خىان(مىاقؽا)
(مؽشفا)
د /تمشظيت فتيدت
د/عشعوس مليكت (سئيعا) أ /العيذي صوهيا (مىاقؽا)
(مؽشفا)
أ /لحمش عبذ الحميذ
أ.د/ؼعباوي مالك (سئيغ) د/بومعشاف وعيمت (مىاقؽا)
(مؽشفا)
د /تمشظيت فتيدت
أ.د /صوصو سؼيذ(سئيعا) أ /خمادي خىان (مىاقؽا)

المكان

قا 25
قا 26
قا 25
قا26

مناقشة الماستر عمم االجتماع التربية
الشقم التاسيخ
1

التوقيت

الطالب

عىوان املزكشة

09:15-08:30

م نصوري آمال

دور الخدمة االجتماعية في تاىيل االطفال المتخمفين ذىنيا –

د /مالكي خىان (مؽشفا)
د/صذساتت فضيلت(سئيعا) د/ؼين ظعيذة (مىاقؽا)

بن سديرة اليام

أساليب مواجية ظاىرة الغش في االمتحانات

حمود ايمان

عوامل الرسوب المدرسي لدى تالميذ المرحمة الثانوية

(مؽشفا)
د /دباب صهيت
دميذوي ؼاًب(سئيعا)أ /ؼالتع الشخمان(مىاقؽا)
(مؽشفا)
د /دباب صهيت

رغيس اليام

آليات االدارة المدرسية في التواصل مع االسرة

عفيصة مديحة

المشكالت الصفية وعالقتيا بطرائق التدريس لدى اساتذة

صكاك صونيا

آليات االسرة في مواجية صعوبات التعمم لدى االبناء

بوزقاق سارة

دور مستشار التوجيو الميني في تنمية االبداع لدى تالميذ

طرشي ليمى

دور مستشار التوجيو واالرشاد الميني في تكييف العممية

2
10:15-09:30

3
4

11:15 -10:30

5
6
06/04
7

12:15-11:30

8
9
10

اليوم الرابع

األحد 2017 /06/04

13:15-12:30

المركز البيداغوجي أنموذجا-

المرحمة المتوسطة

معيد التعميم الميني في بسكرة
التعميمية

بصمي ف.الزىراء صعوبات المناىج من وجية نظر طمبة الجامعة
رزيق حميمة

أشكال عمل األم وتأثيره عمى المتابعة الدراسية لألبناء

اللجىت

المكان

قا 27
قا28
قا 27

د /ؼاوػ أخوان جهيذة (سئيعا) د /ميذوي ؼاًب (مىاقؽا)

(مؽشفا)
دً /دياوي هجاة
د/عليت ظماح (سئيعا) أ /لبعل آمال (مىاقؽا)
د /ميذوي ؼاًب رساع (مؽشفا)
د/ؼاوػ اخوان(سئيعا) د/خليل هضيهت (مىاقؽا)
(مؽشفا)
دً /دياوي هجاة
د/عليت ظماح (سئيعا) د/ؼين ظعيذة (مىاقؽا)
(مؽشفا)
د /ظليماوي صباح
أؼعباوي مالك (سئيعا) د/قاظمي ؼوقي (مىاقؽا)
(مؽشفا)
د /عليت ظماح
د/خفيظي ظليمت(سئيغ)دؼاوػ اخوان (مىاقؾ)
أ.د /عبذ الشخمان بشقوو(مؽشفا)
د/غشبي صباح (سئيعا)

قا28
قا 27
قا28
قا 27
قا28
قا 27

د/مىاصشيتميموهت (مىاقؽا)

د /ظليماوي صباح (مؽشفا)
د /مالكي خىان (سئيعا) د/تومي الخيعاء (مىاقؽا)

قا28

مناقشة الماستر عمم االجتماع التربية
الشقم التاسيخ
1

التوقيت

الطالب

عىوان املزكشة

09:15-08:30

فكرون سمية

الجامعة ودورىا في تغير القيم الثقافية

كرباع فيروز

طرائق االتصال بين مستشار التوجيو واالرشاد في المرحمة

2
10:15-09:30

3
4

11:15 -10:30

5
6
7

06/05
12:15-11:30

10

13:15-12:30

الثانوية

شريفي أسماء

دور المعمم في تفعيل العالقة بين االسرة والمدرسة

ضحوي أمينة

أساليب التنشئة االسرية وأثرىا عمى التسرب المدرسي في

بوزيد ليندة

أثر الحركة االضرابية عمى التحصيل الدراسي لمتالميذ في

البار ىنا

8
9

اليوم الخامس

المرحمة المتوسطة
الطور النيائي

العوامل االسرية وعالقتيا بالتفوق الدراسي

االثنين 2017 /06/05
اللجىت

د /بً عمش ظاميت (مؽشفا)
أد/ؼعباوي مالك(سئيعا) د/طويل فتيدت (مىاقؽا)
د /خييؾ دليلت (مؽشفا)
د.ظليماوي صباح(سئيغ) قاظمي ؼوقي(مىاقؽا)

المكان
قا 25
قا 26
قا 27

(مؽشفا)
د /قاظمي ؼوقي
د /مىاصشيتميموهت(سئيغ) دطويل فتيدت(مىاقؽا)
قا28
د /بً عمش ظاميت (مؽشفا)
د .خفيظي ظليمت(سئيعا) د.ظليماوي صباح (مىاقؽا)
(مؽشفا)
د /قاظمي ؼوقي
د /ؼاوػ اخوان(سئيغ) د/هوي اًمان(مىاقؽا)

قا25

د /خييؾ دليلت (مؽشفا)
أ.د /ؼعباوي مالك (سئيغ) دطويل فتيدت (مىاقؾ)
دخفيظي ظليمت (مؽشفا)
دطويل فتيدت (سئيغ) د خييؾ دليلت (مىاقؾ)

قا 26

غضاب الطاىر

دور الكشافة االسالمية في تنمية القيم االجتماعية لدى

سميحة مزروع

د/ؼاوػ اخوان (مؽشفا
اسيام تكنولوجيا التعميم في التحصيل الدراسي
دً/دياوي هجاة(سئيعا) د/غشبي صباح (مىاقؽا)
د /هوي اًمان (مؽشفا)
النمط الديمقراطي لالسرة ودورىا في مواجية العنف المدرسي
قا25
د.مىاصشيت ميموهت(سئيعا)د.صذساتت فضيلت (مىاقؾ)
قا 26
(مؽشفا)
د /خييؾ دليلت
اتجاىات االساتذة حول اصالح المناىج الدراسية في الطور
د /فشيجت أخمذ (سئيعا) د/خليلو هبيل (مىاقؽا)
المتوسط

بوزيان سميحة
حمير حنان

الطفل

قا27
قا28

مناقشة الماستر عمم االجتماع التربية
الشقم التاسيخ
1

التوقيت

الطالب

عىوان املزكشة

09:15-08:30

ىنانو صفاء

طرائق التدريس الحديثة وعالقتيا بالتحصيل الدراسي من وجية

برباص رحمة

اتجاىات االسرة نحو القيم االسالمية في المناىج الدراسية

سايح ايمان

االغتراب االجتماعي وعالقتو بأداء االستاذ الجامعي

بسرة نيمة

دور مستشار التوجيو في التقميل من ظاىرة العنف المفظي

فتيح بسمة

التكامل الوظيفي بين االسرة والمدرسة وعالقتيا بالتفوق الدراسي

قالعي نصيرة

الميام البيداغوجية لمستشار التوجيو في المؤسسة التربوية

زوبيري رفيقة

دور مستشار التوجيو في التقميل من المشكالت الصفية

2
10:15-09:30

3
06/06
4
11:15 -10:30

5
6

12:15-11:30

7

القاعات

اليوم السادس

 B26-B25المجمع البيداغوجي ب

نظر أساتذة التعميم المتوسط

الثالثاء 2017 /06/06
اللجىت

المكان

د /فشيجت أخمذ (مؽشفا)
قا
دقاظمي ؼوقي(سئيغ)د/صبطي عبيذة (مىاقؾ) 27
دً /دياوي هجاة (مؽشفا)
د.مىاصشيتميموهت(سئيغ) أ.ؼالتع الشخمان
د /خفيظي ظليمت (مؽشفا)
قا
د /مىاصشيتميموهت(سئيغ)دطويل فتيدت(مىاقؽا) 27

قا28

قا28

د /ؼاوػ اخوان جهيذة (مؽشفا)
د/العيذي صوهيا (سئيعا)د/خييؾ دليلت (مىاقؽا)
(مؽشفا)
د /عليت ظماح
قا
دمىاصشيتميموهت(سئيغ) دتومي الخيعاء(مىاقؽا) 27
د/ؼاوػ اخوان (مؽشفا)
د /خليلو هبيل (سئيعا) د/صبطي عبيذة (مىاقؽا)
د/عليت ظماح (مؽشفا)
د/خليلو هبيل(سئيعا) د /خعني هىيت (مىاقؽا)

قا28
قا
27

