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 كوين والتسيير في قطاع التربيةتالتخصص  يسانس كالسيكلالمذكرات لجان مناقشة 

 2102جـــــــــــــــوان  22 السبت يوم 

 التــــــوقيت ةــــــــــــة المناقشـــــلجن رةــــــــــــــوان المذكــــــــــــــــــعن ق البحثـــفري الرقم

 

 المكان

110/2102 

 اتطرافي بلهوش

 خليفي عيسى

 سويسي هدى

التربوية الجديدة للمناهج  اإلصالحاتدور 

في التحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة 

 االبتدائية

 رئيسا       قرساس الحسين 

 مشرفا         نقبيل بوجمعة  

 مناقشا          كتفي عزوز   
 سا 01:11

 

10 N 

112/2102 

كترونية في التعليم االل اإلدارةواقع تطبيق  رقيق بركاهم

 الثانوي من وجهة نظر المدراء

 شريفي حليمة           رئيسا

 مشرفا    سي محمد السعدية 

 مكفس ع المالك        مناقشا
 سا 01:11

 

01 N 

112/2102 

 بن سديد أحمد

 العيفة أحمد

 حشايشي الربيع

فاعلية الذات وعالقتها بالروح المعنوية لدى 

 االبتدائية عينة من معلمي المرحلة

 عظيمي مسعودة        رئيسا

 مشرفا        بن زطة بلدية   

 خليفي علية              مناقشا
 سا  01:11

 

00 N 

110/2102 

 بن طاطة خالد

 ملياني الخير

 دراف محمد

 بوقرة نور الدين

دور أستاذ مادة الرياضيات في التخفيف من 

ظاهرة التسرب المدرسي من وجهة نظر 

 التالميذ

 ناصر باي عمر        رئيسا 

 مشرفا          كتفي عزوز   

 بوقرة عواطف         مناقشا
 سا 00:11

 

02 N 

 

 amar_laid@yahoo.frرئيس القسم: الدكتور عمور عمر بالتوفيق والنجاح للجميع  
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 التعليم المكيف والتربية العالجية تخصص  الليسانس كالسيككرات مذلجان مناقشة 

 amar_laid@yahoo.frرئيس القسم: الدكتور عمور عمر بالتوفيق والنجاح للجميع  2102جـــــــــــــــوان  22 السبت يوم 

 التــــــوقيت لجنـــــة المناقشــــــــــــة عنــــــــــــــــــوان المذكــــــــــــــرة فريـــق البحث الرقم

 

 المكان

10/2102 

 بن عمرة العمرية

 زرقين عفاف

ر التربية المبكرة في تحسين مستوى التحصيل دو

 الدراسي لدى الصم

 طالبي الصادة                      رئيسا

 مشرفا               بورنان سامية      

 بن زطة بلدية                      مناقشا
 سا 10:11

 

10 N 

12/2102 

 حمريط منال

 ذوادي سليمة

 معتوق أمال

وعالقته باالتجاه نحو التخصص قلق المستقبل المهني 

الدراسي لدى عينة من طلبة كلية اآلداب والعلوم 

 االجتماعية بجامعة المسيلة.

 خرخاش اسماء                   رئيسا

 مشرفا               شحام عبد الحميد 

 مناقشا                    بوقرة عواطف
 سا10:11

 

00 N 

12/2102 

 طاهري خنساء

 احبن عيسى نج

 جالب مصباح                       رئيسا   الكفالة النفسية لألطفال المصابين باضطراب التوحد

 مشرفا                       بوجالل سعيد

 غريب حسين                       مناقشا
 سا 01:11

 

02 N 

10/2102 

 جميلة حشادي

 حكيمة بوربعة

لدى عينة من تقدير الذات وعالقته بالوحدة النفسية 

 المعاقين سمعيا.

 بوعالقة ف الزهراء              رئيسا

 مشرفا                   بعلي مصطفى   

 مناقشا                        سفاري لبنى
 سا01:11

 

02 N 

10/2102 

 بشتة عائشة

 بوريو منال

الضغوط النفسية لدى معلمي ومعلمات التربية الخاصة 

 اتوعالقتها بتقدير الذ

 بودربالة محمد                    رئيسا

 مشرفا               دهيمي شهرزاد    

 بورنان سامية                     مناقشا
 سا 01:11

 

00 N 

10/2102 

 صونيا مغالوي

 بسكر رقية

 فاطنة دفي

الضغوط النفسية وعالقتها بالتوافق الزواجي لدى عينة 

 نيا.من أولياء األطفال المتخلفين ذه

 رئيسا      مرازقة وليدة                

 مشرفا                 بن زطة بلدية    

 مناقشا                   خرخاش اسماء
 سا02:11

 

10 N 
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10/2102 

مستوى تقدير الذات لدى عينة من األمهات اللواتي أنجبن  بن بوذينة نسيمة

 أطفاال مصابين بمتالزمة داون.

 رئيسا                سفاري لبنى     

 مشرفا                 بعلي مصطفى  

 مناقشا            بوعالقة ف الزهراء
 سا02:11

 

01 N 

10/2102 

 ثابت نسيمة

 بونصلة اسمهان

 أمغار عبلة

دور اللعب الموجه في تنمية االنتباه لدى األطفال 

 المصابين بمتالزمة داون

 ئيسابليل عفاف                        ر

 مشرفا              عظيمي مسعودة   

 خليفي علية                       مناقشا
 سا02:11

 

00 N 

10/2102 

 بن زيان زبيدة

 مزعاش نورة

دور اللعب في تنمية السلوك اإلبداعي لدى أطفال 

 ( سنوات0إلى  2الروضة مابين)

 عظيمي مسعودة                  رئيسا

 مشرفا                  بليل عفاف       

 مناقشا                       صاهد فتيحة
 سا00:11

 

00 N 

 التعليم المكيف والتربية العالجية تخصص  الليسانس كالسيكمذكرات لجان مناقشة 

 2102جـــــــــــــــوان  22  األحديوم 

 التــــــوقيت جنـــــة المناقشــــــــــــةل عنــــــــــــــــــوان المذكــــــــــــــرة فريـــق البحث الرقم

 

 المكان

01/2102 

 زروقي أسماء

 ربعي رزيقة 

معوقات دمج تالميذ ذوي اضطراب التوحد في مدارس 

 التعليم العام.

 غريب الحسين                    رئيسا

 مشرفا                قرساس حسين   

 مناقشا                 جعالب نور الدين
 سا10:11

 

01 N 

00/2102 

 بودراح كريمة 

 بلباي وهيبة

 بوخريف سهام

ضعف االتصال الوالدي وعالقته بالسلوك العدواني لدى 

 تالميذ السنة األولى متوسط

 شحام عبد الحميد                 رئيسا

 مشرفا                قرساس الحسين  

 مناقشا                    زموري حميدة
 سا01:11

 

02 N 

 

 amar_laid@yahoo.frرئيس القسم: الدكتور عمور عمر بالتوفيق والنجاح للجميع 
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  اإلرشاد والتوجيهتخصص  الليسانس كالسيكمذكرات لجان مناقشة 

 2102جـــــــــــــــوان  22 السبت يوم 

 التــــــوقيت لجنـــــة المناقشــــــــــــة عنــــــــــــــــــوان المذكــــــــــــــرة فريـــق البحث الرقم

 

 المكان

10/2102 

 شيخ رقية

 شيخ فتيحة

 دي نسيمةحدي

واقع تكوين مستشاري التوجيه المدرسي والمهني 

 وعالقته بالممارسة المهنية

 رئيسا                  شريفي حليمة 

 مشرفا               ناصر باي أعمر

 مناقشا              سي محمد سعدية
10:11 

02 

12/2102 

 عطوي حورية

 عطوي حليمة

 بازة فطوم

التعاوني في عالج صعوبات  أثر استخدام أسلوب التعلم

تعلم الجمع في الرياضيات لدى تالميذ الصف الرابع 

 ابتدائي

 رئيسا                  كتفي عزوز 

 مشرفا            قرساس الحسين 

 نقبيل بوجمعة                مناقشا 
10:11 

02 

12/2102 

 معمري جهيدة

 شريفي زهية

 شريفي كريمة

 بوجالل سعيد                  رئيسا تالميذ السنة الثالثة ثانوي حسب آراء اإلرشادخدمات 

 مشرفا               زموري حميدة 

 مناصرية عمر                مناقشا
10:11 

00 

10/2102 

دور الحركة الكشفية في تنمية المهارات االجتماعية لدى  رياض قفي

 المراهقين.

 زيد الخير سميرة           ئيسا

 مشرفا                  سعيد قارة 

 ابراهيمي اسماء          مناقشا
10:11 

00 

10/2102 

 عمالي سهيلة

 فايد أماني ياسمين

 شموري صافية

التربية األسرية وعالقتها بمفهوم الذات لدى عينة من 

 تالميذ المرحلة المتوسطة)السنة الرابعة متوسط(.

 كتفي عزوز             رئيسا

 مشرفا        رناصر باي أعم

 قرساس حسين         مناقشا
02:11 

02 
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10/2102 

دور المرشدة الدينية في تحقيق التوافق االجتماعي لدى  مقدم كريمة

 سنة( 00-00الفتاة المراهقة)

 شريفي حليمة               رئيسا 

 مشرفا         سي محمد سعدية 

 بوجالل سعيد               مناقشا
02:11 

02 

10/2102 

 مشتر سهيلة

 بن رحال أسماء

دور الورد القرآني في التخفيف من القلق واالكتئاب لدى 

 الطالبات المقيمات.

 عمور عمر                رئيسا

 مشرفا      شحام عبد الحميد  

 بوترعة ابراهيم          مناقشا
00:11 

00 

01/2102 

 محروق جمال

 بن منصور حدة

 صديقي فتيحة آمال

اض األطفال في تنمية بعض المهارات الحياتية دور ري

 سنوات(0 -2لطفل ما قبل سن التمدرس)

 بوجالل  سعيد          رئيسا

 مشرفا           عمور عمر 

 جالب مصباح         مناقشا
00:11 

0 

00/2102 

 بلخير سمية

 محادي سارة

 بوجالل ايمان

ي دور المرشد النفسي المدرسي في تحقيق التوافق النفس

 لدى أبناء الدرك.

 بودربالة محمد         رئيسا

 مشرفا      اسماعيلي يامنة 

 بورنان سامية          مناقشا
00:11 

01 

 2102جـــــــــــــــوان  22 األحد يوم 

02/2102 

 نصري سمية

 عريوة مريم

نحو  -تخصص توجيه وارشاد-تصورات طلبة قسم علم النفس 

 مهنة مستشار التوجيه المدرسي والمهني.

 برو محمد                   رئيسا

 مشرفا       سي محمد السعدية 

 شيحي سلمى                مناقشا
10:11 

0 

00/2102 

 بن عيسى مريم

 سعودي نبيلة

تعلم لدى طلبة جامعة التوافق النفسي وعالقته بدافعية ال

 المسيلة

 اسماعيلي  يامنة           رئيسا

 مشرفا            بعلي مصطفى 

 قنون خميسة             مناقشا

 

10:11 

02 

00/2102 

 رحالي عبد الكريم

 سعيد عبد الكريم

أثر بعض استراتيجيات النظرية البنائية في تنمية التفكير 

دى عينة من تالميذ المرحلة المنظومي في مادة علوم الطبيعة ل

 المتوسطة

 رئيسا    مخلوف سعاد            

 مشرفا                صاهد فتيحة 

 مناقشا             زيد الخير سميرة      
10:11 

02 

00/2102 

 بن حميدة سمير بن رابح-

بن حميدة سمير بن -

 مداني

 وعالقته ببعض المشكالت النفسية لدى االنترنتاستخدام 

 المراهقين

 رئيسا                أسماء إبراهيمي

 مشرفا            جعالب نور الدين

 مناقشا    مكفس ع المالك         
10:11 

00 
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00/2102 

 بلواضح صفية

 برابح نعيمة

 سفار جميلة

الذكاء االنفعالي وعالقته بالسعادة لدى طلبة السنة الرابعة 

 بقسم علم النفس.

 رئيسا    لمين نصيرة     

 مشرفا       كتفي عزوز 

 شيحي سلمى        مناقشا
01:11 

0 

00/2102 

 مساعدي سارة

 فالك نسيمة

عالقة قلق الرياضيات بمستوى الطموح لدى تالميذ السنة 

 الرابعة متوسط

 دهيمي شهرزاد        رئيسا

 مشرفا    مكفس عبد المالك 

 بعلي مصطفى         مناقشا
01:11 

01 

21/2102 

 صحراوي خولة

 محمد السعيد سارة

 فنيش حنان

العوامل االجتماعية المؤدية للعنف المدرسي من وجهة نظر 

 المعلمين في المرحلة االبتدائية 

 رئيسا   طه حمود           

 مشرفا         طالبي الصادة

 مناقشا    بوترعة ابراهيم  
01:11 

00 

20/2102 

 سعيدالبن فرحات 

 توميالياسين بن 

 جدي حافظ 

 

في زيادة دافعية االنجاز  (NLP)دور البرمجة اللغوية العصبية

لدى عينة من متدربي مركز الرواد للتنمية البشرية 

 واالستشارات بالمسيلة

 قدوري رابح          رئيسا

 مشرفا            عمور عمر

 مجاهدي الطاهر      مناقشا
01:11 

02 

22/2102 

 وضاح خليصة

 حميدي زهوة

ور مستشار التوجيه في اختيار شعبة اآلداب واللغات لدى د

 تالميذ السنة اولى ثانوي.

 ميمون حدة               رئيسا 

 مشرفا               بليل عفاف 

 مغار عبد الوهاب        مناقشا
01:11 

00 

22/2102 

 مويسات سجية علي

 صوشة ثلجة

ذ المرحلة االجتماعية للعنف لدى تالمي -األسباب النفسية

 الثانوية.

 دوباخ قويدر             رئيسا

 مشرفا         واضح العمري 

 مرازقة وليدة           مناقشا
01:11 

00 

20/2102 

 ادريس عماري

 شحيليطة حسان

 بن قاسيمي محمد

اتجاهات طلبة علم النفس نظام قديم نحو االختالط في الدراسة 

 بين الجنسين

 يساطه حمود             رئ

 مشرفا    شحام عبد الحميد

 طالبي الصادة        مناقشا
02:11 

0 

20/2102 

 حنان فرحاتي

 بنت حمية مساعد

 زينب غويني

 جالب مصباح         رئيسا المشكالت الدراسية والسلوكية لدى الفاشلين دراسيا

 زموري حميدة       مشرفا

 لمين نصيرة          مناقشا
02:11 

01 

20/2102 

 مي سارةسال

 داود سمية

 عمرون مفيدة

الضغط النفسي وعالقته بمستوى الطموح الدراسي لدى تالميذ 

 السنة الثالثة ثانوي

 ضياف زين الدين     رئيسا

 مشرفا     جعالب نور الدين

 بوترعة ابراهيم       مناقشا
02:11 

00 
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20/2102 

 صوادقية فتيحة

 بن عبد هللا يمينة

اجح من وجهة نظر تالميذ مرحلة دراسة خصائص األستاذ الن

 التعليم الثانوي

 واضح العمري         رئيسا

 مشرفا      دوباخ قويدر     

 مغار عبد الوهاب     مناقشا
02:11 

02 

20/2102 

 جوادي صفية

 بوجالل فطيمة الزهرة

العنف في الوسط المدرسي وأبعاده النفسية واالجتماعية 

 وعالقته بالعملية التعليمية

 هدي الطاهر            مناقشامجا

 مشرفا              نقبيل بوجمعة 

 عمور عمر                  مناقشا
00:11 

0 

20/2102 

 خوجة يامنة

 كرميش نادية آمال

كثافة البرنامج الدراسي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى 

 المرحلة الخامسة ابتدائي.

 قنون خميسة           رئيسا

 مشرفا        غريب الحسين 

 طالبي الصادة          مناقشا
00:11 

01 

21/2102 

 قاضي حسام

 زريق عبد الرحمن

عوامل عزو الرسوب وعالقته بالقلق لدى التالميذ الراسبين 

 في امتحان شهادة البكالوريا

 جعالب نور الدين     رئيسا

 مشرفا    بن زطة بلدية    

 غريب حسين         مناقشا
00:11 

00 

20/2102 

 حمريط سعيدة

 مداني جهيد

مستوى تقدير الذات وعالقته بدافعية التعلم لدى متربصي 

 التكوين المهني بالمسيلة.

 ميمون حدة           رئيسا

 بوعالقة فطيمة الزهراء  مشرفا

 علوطي عاشور         مناقشا
00:11 

02 

22/2102 

 برابح هدى

 بن عادل وردة

الدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة  العنف األسري وعالقته بتدني

 الثانية من التعليم الثانوي.

 طه حمود               رئيسا

 قرساس الحسين     مشرفا

 بوترعة ابراهيم      مناقشا
00:11 

02 

22/2102 

 واضح العمري        رئيسا رعاية المتفوقين داخل المؤسسات التربوية شريك نسيم

 فامشر  دوباخ قويدر        

 شحام عبد الحميد    مناقشا
00:11 

00 

20/2102 

 غانم نضال

 بورزق سميرة

قلق المستقبل وعالقته بفاعلية الذات لدى عينة من طلبة 

 جامعة المسيلة

 بوترعة ابراهيم        رئيسا

 مشرفا        بعلي مصطفى 

 جالب مصباح          مناقشا
00:11 

02 

20/2102 

رسة االرشادية لمستشاري التوجيه واالرشاد معوقات المما حيرش مسعود

 المدرسي

 بعلي  مصطفى        رئيسا

 مشرفا       دوباخ قويدر   

 زموري حميدة        مناقشا
00:11 

02 
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20/2102 

 بعجي فطيمة

 كيمور أحالم

 عيالن نبيلة

دور برامج المراكز الطبية البيداغوجية في تحقيق التوافق 

 النفسي للمتخلفين ذهنيا

 عمور عمر               رئيسا  

 مشرفا      جعالب نور الدين 

 بوجالل سعيد            مناقشا
00:11 

00 

20/2102 

 بن عمارة فاطنة 

 نويبات صفية

النمو النفسي االجتماعي وفق نظرية إيريكسون وعالقته 

 بالتوافق الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي

 يسا عمور عمر             رئ

 مشرفا         غريب حسين 

 ميمون حدة            مناقشا
10:11 

0 

20/2102 

 بايو آسيا

 بن عبد هللا نصيرة

 خضار زهيرة

الصراع النفسي االجتماعي للمراهق المتمدرس وعالقته 

 بالقلق

 مكفس ع المالك            رئيسا

 مشرفا             مناصرية عمر 

 مناقشاعزوق جميلة              
10:11 

01 

20/2102 

 طيايبة نادية

 خيذر سميرة

 شايب الراس نورة

اتجاهات طلبة قسم علم النفس نحو مهنة التدريس تبعا لبعض 

 متغيرات الدراسة

 مجاهدي الطاهر          رئيسا

 مشرفا            بن زطة بلدية 

 عمور عمر                مناقشا    
01:11 

00 

01/2102 

 اءعراجي سن

 شريف سعيدة

األمن النفسي وعالقته بالسلوك العدواني لدى عينة من 

 المعاقين سمعيا

 مجاهدي الطاهر        رئيسا 

 بعلي مصطفى           مشرفا

 دوباخ قويدر            مناقشا
01:11 

02 

00/2102 

 بوقرة عبد الوهاب

 خوجة حمزة

 عدلي الحسين

ي تحقيق التوافق دور برامج الرعاية التربوية الخاصة ف

النفسي واالجتماعي لدى األطفال المصابين بمتالزمة داون من 

 وجهة نظر المربين

 

 02:11 مشرفا بوضياف نوال     
02 

02/2102 

 رحالي زوبيدة-

 حمريط ليلى-

فاعلية مدير المدرسة االبتدائية في تنمية مهارات االدارة 

 الية المسيلةالصفية لدى معلمات اقسام التربية التحضيرية بو

 

 00:11 بوضياف نوال مشرفا
00 
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