
 

 

وزارة التعليم العالي و البحث 

 العلمي

المدرسة العليا لألساتذة  

 ببوزريعة

 :الفرنسية               قسم  

بطاقة المعلومات 

 لألستاذ

 مليكةاالسم -

 واللقب: ستيتي.

 أأستاذة محاضرة صنف " الرتبة:-

  malika.stiti@Gmail.Com البريد االلكتروني:

 المؤهل األكاديمي:

 . 2شهادة دكتوراه علوم في علم النفس العيادي، جامعة الجزائر  :6102فيفري -

 : شهادة ماجستير في علم النفس العيادي. 0990نوفمبر-

 : شهادة ليسانس في علم النفس العيادي، 0991جوان -

 الباكالوريا.: شهادة 0991جوان -

 وحدات التدريس:

 .DPGSالتكوين المتخصص وحدة علم النفس الطفل والمراهق لطلبة :4991-4991-

وحدة علم النفس الطفل والمراهق بقسم اللغة الفرنسية وباللغة  4991-4991-4991-

 الفرنسية.

 وحدة علم النفس العام باللغة العربية وبقسم الفلسفة. 4991-4991-



 

 

وحدة  وحدتي علم النفس الطفل والمراهق و 2001/2002/2001/2002/ 2001/2001-

 علم النفس التربوي، بقسم اللغة العربية وآدابها.

 : وحدة علم النفس الطفل والمراهق قسم اللغة اإلنجليزية.2009إلى  4999-

 : وحدة مدخل إلى علوم التربية باللغة الفرنسية وبقسم اللغة الفرنسية.2040-2044-2042-

 إلى اليوم وحدة علم النفس الطفل والمراهق باللغة الفرنسية وبقسم اللغة الفرنسية. 2009-

 المذكرات -

 إلشراف على العديد من مذكرات التخرج )رسائل الليسانس( وكذا مناقشة العديد منها أيضا. ا

  .P.G.S ص:صخمتمذكرات التخرج لما بعد التدرج ال اإلشراف ومناقشة -

 :تقياتالندوات والمل

 الفعاليات العلمية: -

". سلسلة ندوات تحسيسية بالتعاون مع وزارة الصحة. االسيدا، الوباء الذي يدمر إفريقي"-

 . 4999ديسمبر

"الخطاب النفسي؛ تشخيص، عالج وقياس".  ملتقى وطني حول تحليل الخطاب في العلوم -

 .2004اإلنسانية. المدرسة العليا األساتذة. بوزريعة. ماي 

صفات األستاذ من وجهة نظر الطلبة ". ملتقى وطني حول تكوين المكونين في المدارس  "-

 .2044العليا لألساتذة. المدرسة العليا لألساتذة. بوزريعة.

"التدريس الفعال مهارات ومبادئ". ملتقى دولي حول اإلدارو الصفية بين الممارسات اآلنية -

 . 2042واالستراتيجيات. نوفمبر 

- «Poser des questions pour évaluer»  كيفية بناء وتقنين وتكييف االختبارات

 . ملتقى وطني حول بناء السؤال.2042التحصيلية: بناء السؤال. 

 المقاالت والدراسات:-

مجلة البحوث التربوية والتعليمية دورية التدريس الفعال مهارات ومبادئ.  مقال بعنوان:-

تعليمية. -تكوين-تصدر عن مخبر تعليم. لتربية والتعليمياتأكاديمية محكمة تعنى بالتكوين وا

 411-421ص.ص.2041العليا لألساتذة.  المدرسة

. مجلة الباحث. مجلة نظرة في التحليل النفسي كنظرية وكطريقة عالجيةمقال بعنوان: -

دورية أكاديمية محكمة، تعنى بالتعليميات والعلوم اإلنسانية. تصدر عن المدرسة العليا 

 .424-412. ص.ص.2041لألساتذة. بوزريعة. الجزائر. العدد الثامن 



 

 

 "تأثير المستوى الدراسي للمرأة الجزائرية في تفضيلها إنجاب الذكر بدال مقال بعنوان:-

منشور في مجلة الحكمة. مجلة دورية أكاديمية محكمة. مؤسسة كنوز الحكمة  عن األنثى".

 .99-29. .ص.ص2041والثالثون. السداسي الثاني لسنة للنشر والتوزيع، العدد الثاني 

"رغبة المرأة الجزائرية في إنجاب الطفل الذكر في ضوء مقال يلخص موضوع الدكتوراه: -

منشور في مجلة أضواء. من نيابة الجامعة للبحث العلمي والتأهيل الجامعي.  عقدك أوديب".

للسنة الجامعية  4. العدد2041-2041مجلة جامعة لملخصات الرسائل الجامعية األطروحات 

2041-2042. 

 


