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 العلمي:النشاط 

: منها  عيةمؤلفات جما 1لدي  :بكت

جانفي  علم النفس الطفل والمراهق

جانفي  ، التربية الفنية2546

 .2525جانفي  ، صعوبات التعلم2525

عدة منشورات لدي    جالت:م

  منها:

دور النشط الحسي الحركي في والثاني بعنوان  طفلي ال يعرف القراءةنشر مقالين األول بعنوان 

األول  التربية العددمجلة دفاتر المعهد الوطني للبحث في تنمية القدرة الكتابية لدى التالميذ: 

 .50 -65ص 1002مارس



 

 

 Les problèmes " .المشكالت النظرية لممارسة التشخيص المبكر للصممنشر مقال بعنوان -     

"théoriques du diagnostic précoce de la surdité     دراسة  تحت عنوان مؤلف جماعي   

 .  Ed  OPU Alger  2992  لسيدة نصيرة زاللتحت إشراف ا  حالة

في ضوء  تحليل المحتوى التعليمي للمنهاج والوثيقة المرافقة ودليل المعلم لكتاب اللغة العربية -

مجلة علمية   219الجزء الثاني ص 1022مجلة العربية العدد الرابع  .المقاربة بالكفاءات

 ISSNلألساتذة بوزريعة رقم اإليداع الدولي يصدرها مخبر علم تعليم العربية بالمدرسة العليا

 9669 -1221رقم اإليداع القانوني   2221 -9669

المدرسة العليا بوزريعة المقال منشور في العدد  شكالية ضمان الجودة في تكوين المعلمينإ -

رقم اإليداع  2102جوان  -األول من مجلة البحوث التربوية و التعليمية  جانفي 

  ISSN:2342-X123الدولي

مجلة البحوث  التعليم الفعال و اإلدارة الصفية قي التعليم االلكتروني  وشبكة المحاضرة المرئية -

-ISSN:2342اإليداع الدولي 1023ة ديسمبر يجويل 00ص   الرابع التربوية والتعليمية العدد

X123 

: كفاءة القراءة في المدرسة االبتدائية دراسة تشخيصية ملخص أطروحة الدكتوراه تحت عنوان -

اإليداع  1026ة ديسمبر يجويل140مجلة البحوث التربوية والتعليمية العدد الثامن  ص تقويمية، 

 ISSN:2342-X123الدولي

  وعالقتها بصعوبات تعلّم القراءة، دراسة وصفية للمعرفة الماورائية لدى القارئ الضعيف -

 5129-2013 2102اإليداع القانوني  الثاني رقمالسداسي  42الحكمة العدد " مجلة

اآلليات المعرفية في كفاءة القراءة دراسة مقارنة بين القارئ الكفء والقارئ الضعيف في -

 :قم اإليداع القانونير 2102جانفي   02العدد "الباحث  مجلة الوسط المدرسي الجزائري. 

 2222-0002الدولي:، رقم اإليداع 0043-2112

مجلة البحوث التربوية والتعليمية داللة التلخيص في فهم المقروء لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.  -

 .ISSN:2342-X123اإليداع الدولي 1029جوان -جانفي 299ص  22العدد 

 

 

 

لدي عدة مشاركات في ايام  : ندوات

دراسية وملتقيات وطنية ودولية 

 منها:

فرحات  الملتقى الدولي حول إشكالية التكوين والتعليم في أفريقا والوطن العربي جامعة  المشاركة في -

 ." استراتجيات التعلم والتعليم المدعم بالحاسوب 1002كلية اآلداب و العلوم االجتماعية   سطيف عباس 

 Le dépistage :لنصيرة زالل بمقال تحت عنون طني األولى الوىالملتقالمشاركة في 

précoce de la surdité hôpital de Ain Nadja    03 mars 1990. 

المشاركة في الملتقى  الوطني حول دور الوسائل التكنولوجية  الحديثة في تدريس العلوم اإلنسانية  -

استراتجيات التعليم والتعلم الموسومة  المدرسة العليا بوزريعة بمداخلة 1006مارس   0/9

 .بواسطة الحاسوب

المدرسة  1005ريل فالمشاركة في الملتقى األول حول الفلسفة  والتربية مخبر  الفلسفة التربية  ا -

 العليا بوزريعة.

 .1005ماي 20و 9 التعليم  يوميالتقويم في منظومة  الوطني حولملتقى ال المشاركة في -

 . التعلمإشكالية تقويم  المعرفي ومخرجات المدرسة العليا بوزريعة بمقال تحت عنوان  -



 

 

العربية بالمدرسة الجزائرية  للغةالرابع حول  السندات تعليمية   الوطني  المشاركة في الملتقى -

تحليل المحتوى التعليمي مخبر تعليم اللغة العربية بمقال تحت عنوان:  1022ماي  29-20

 المدرسة العليا بوزريعة .للمناهج و الوثيقة المرافقة للغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي

المشاركة في الملتقى  الوطني األول حول تكوين المكونين في المدارس العليا لألساتذة  مخبر  -

إشكالية ضمان الجودة في تكوين بمقال  تحت عنوان:     1022ديسمبر  0 -9تعليم تكوين 

 بالمدارس العليا الجزائرية. المعلمين
 تاالستراتيجيا ل  حول اإلدارة الصفية بين الممارسات  اآلنية والمشاركة في الملتقى الدولي األو -

المدرسة العليا بوزريعة بمقال تحت عنوان  1021نوفمبر  12-10، مخبر تعلم تكوين وتعليم

 التعليم الفعال  و اإلدارة الصفية في التعليم االلكتروني وشبكة المحاضرة المرئية.

أفريل  10المشاركة في اليوم الدراسي حول التقويم  الطالب األستاذ تنظيم مخبر تعليم تكوين   -

مخرجات التعلم في  التقييم  التجميعي  لوحدة علم النفس التربوي لدى  بمقال تحت عنوان  1023

 طلبة  اللغة الفرنسية بالمدرسة العليا لألساتذة.

ييم  فاعلية الكتاب المدرسي في التحصيل اللغوي لتعليم المشاركة في الملتقى المغاربي حول تق -

المدرسة  1023ماي  25و  26 24اللغة العربية بالدول المغاربية، مخبر علم تعليم اللغة العربية  

معايير جودة كتاب للغة العربية للصفوف السنة الربعة العليا بوزريعة  بمقال تحت عنوان: 

 متوسط دراسة تقويمية. 
في الملتقى الدولي الثالث واقع برامج خرجي ملمح معلم االبتدائي بين المتطلبات المهنية المشاركة  -

واقع برامج تكوين معلم اللغة وأفاق التكوين في ورشة واقع برامج تكوين معلم االبتدائي بمداخلة: 

 1024سبتمبر  29بوزريعة  الفرنسية بالمدرسة العليا.

نمو المفردات العقلية  لوم العصبية  بمداخلة تحت عنوان المشاركة في المؤتمر الدولي للع _ 

 Le développement du lexique" سنة22سنوات إلى  0والتعلم لدى أطفال متمدرسين من 

mental et apprentissage chez des enfants scolarisés de 8à 11ans".     و  4يوم

 .1025جوان  6

 CMEP- TQSSILI13M DU902, projet لألسبوعالمشاركة في األيام الدراسية  -

Algéro- français co-dirigé par les professeurs DENIS LEGROS et 

NACERA ZELLAL ALGER Le 9-10-11-12-13-14 /12/2015.  

المشاركة في  فعاليات  للملتقى الوطني الثالث حول كيفية بناء  و تقنين و تكييف االختبارات  -

الذي نظمه مخبر تعليم تكوين تعليمية بالمدرسة  1025نوفمبر  30-19 «ء السؤالبنا »التحصيلية

 ."بعنوان التقويم وإشكالية بناء السؤال"العليا لألساتذة ببوزريعة    بمداخلة 

المشاركة في الملتقى الدولي الرابع حول انفتاح المدارس العليا على المؤسسات االجتماعية   -

التحديات التي "بمداخلة  الموسومة:    1029أفريل  19-15واالقتصادية األفاق والتحديات 

 . "تواجهها المدارس العليا إثر انفتاحها على المؤسسات  االقتصادية و االجتماعية

 والعلمية للملتقى الدولي الثالث المنظم  من طرف مخبر   ةفعاليات  الهيئة التنظيميالمشاركة في   -

LISODIP   بالمدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة  و مخبرPREFICS de Renne2  بالتعاون

 Explorer les pratiquesالموسوم :  1029مارس  3-1مع جامعة وهران، 

linguistiques; textuelles et artistiques francophones du point de vue de 

l'entre deux et de l'écart. 

المشاركة في فعاليات الملتقى المشترك بين مخبر اللغة الفرنسية بالمدرسة العليا لألساتذة   -

 الموسوم :  2و جامعة غرونبل ألب وجامعة ليون    (LISODIP)لبوزريعة 
"Créer/publier en français aujourd’hui depuis le Maghreb"  Lyon : 5 décembre 2017 

.Grenoble : 6, 7, 8 décembre 2017  

 التأطير:



 

 

مذكرات تخرج  :  مذكرات التخرج-

 شهادة لسانس ماستر وماجستر و

DPGS  

 44 عدد الطلبة: 

   52:تيرالماجس-

  55الدكتوراه:

   المدرسة: الوحدات

التربية العامة،  رج:ــالتد-4

علم النفس التربوي، علم 

النفس اللغوي، دراسة الحالة 

اللسانيات العربية ، 

العيادية ) السنة الثالثة 

 .(LMD ارطوفونيا لسانس 

اضطرابات    :رالماست-2

التواصل، منهجية 

البحث)مراحل البحث(، منهجية 

البحث التربوي، بناء 

االختبارات والمقاييس، علم 

المعرفي وعلم النفس النفس 



 

 

العصبي، البحث الوثائقي 

ووسائل التكنولوجيا 

 الحديثة.

البحث الوثائقي  الدكتوراه: -1 

ووسائل التكنولوجيا 

 الحديثة.
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