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ل ، وتقتوم ان  بععتداد  تن لنيت 7775ستنة  يف الرتبيتة متج جامعتة احلتاج خلضتر ت باتنتة"  املاجستتر" متحصله على شهادة 

درستتتت                          . تعمتتتل ياليتتتا أستتتتاذة مستتتاعدة ضامعتتتة احلتتتاج خلضتتتر باتنتتتة. يف الرتبيتتتة" التتتدكتورا " شتتتهادة 
                                        .يستتتتتتتتتانسلال متتتتتتتتتج متتتتتتتتت كرا  الت تتتتتتتتترجوناقشتتتتتتتتت  العديتتتتتتتتتد  جمموعتتتتتتتتتة متتتتتتتتتج املقتتتتتتتتتاييس يف الرتبيتتتتتتتتتة وعلتتتتتتتتتم التتتتتتتتتنفس، أشتتتتتتتتتر  

 .وير نظم اجلودة يف مؤسسا  التعليم العايل والثانويت عضو يف خمرب تط

 :يشاركت ف
األستتاليا العالجيتتة النفستتية احلديثتتة يف الوستت  : مبداخلتتة" العتتالج النفستت  بتتو التاتتويج واملمارستتة : امللتقتتى املرتتارل يتتو تتت 

 .  ظمته جامعة باتنةال ي ن 7772سنة . ودورها يف عالج بعض املشاال  لدى التالمي " تعديل السلوك " املدرس  

مشروع  تن جتامع    ."دراسة ميدانية جامعة باتنة" لدى األستاذ اجلامع  الباين اإلبداع ت الاشف عج مهارا  التفار 
CNEPRU) )7707 . 

 أ ريل /07ت  00أيام " واقع وآ اق " األيام الوطنية اخلامسة للممارسة السياولوجية باجلزائر  عالية مداخلة مقدمة لت ت 
                "عالج بعض صعوبا  تعلم الرياضيا  عند التالمي  املوهوبو ذوي صعوبا  التعلم " بعنوا  األغواط  7700/

نو مرب  22ت 22ت مداخلة مقدمة لت امللتقى الدويل الثاين يو  التافل باملعوق يف اجلزائر الواقع ومتطلبا  املستقبل أيام 
حنو تعديل وموائمة أساليا التدريس بنية احملتوى وعمليا  التقييم لتدريس ذوي " بعنوا   12اجلزائر بوزريعة  2122

ت مداخلة                                                                           ."اإلعاقا  البسيطة يف املدارس العادية
يو  راهج عة األوىل عج خمرب تطوير نظم اجلودة يف مؤسسا  التعليم العايل والثانوي الطبمقدمة يف امللتقى الوطين األو  

قراءة لبعض اجلوانا الامية اإليصائية " جامعة باتنة بعنوا   2122/ 22/ 12 – 22/ 21جودة اجلامعة اجلزائرية أيام 
                                                                          ".اخلاصة ضامعة باتنة

ت املشاركة يف تأليف كتاب مجاع  مج إصدارا  خمرب تطوير نظم اجلودة يف مؤسسا  التعليم العايل والثانوي                        
                                                                      .2122( الاتاب السنوي األو  مقاال  يف اجلودة التعليمية  ن يف املفاهيم واملعاير والتجارب) 

ت مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين األو  الطبعة الثانية عج خمرب تطوير نظم اجلودة يف مؤسسا  التعليم العايل والثانوي 
جلزائرية ت مؤشرا  راهج جودة اجلامعة ا" جامعة باتنة بعنوا   2122 جوا  21ت 21يو  راهج جودة اجلامعة اجلزائرية يوم  

ت عضو                                                                                     ".وقراءا  ت جامعة باتنة منوذجا



برئاسة األستاذ الدكتور براجل عل  يو  تقييم  عالية نظام "  P N R"يف  رقة  ن يف مشروع الربنامج الوطين للبحن 
  .ج وجهة نظر الطلبة واألسات ةم"   م د " 

يف جملة " أساليا تش يص وعالج التالمي  املوهوبو ذوي صعوبا  التعلم يف مادة الرياضيا  " ت نشر مقا  بعنوا  
 .2122ب جوا   21: دراسا ، جامعة عمار الثليج  ت األغواط ت العدد

 


