قائمة المواضيع المقبولة لمذكرات التخرج ليسانس تخصص التربية الخاصة والتعليم
المكيف ()2023/2022
اسم ولقب
الرقم
الطالب
بن هنية
01
رميصاء
بن نادة أنغام
بلعربي سهيلة
 02بركة منال
بابزيز خنساء
خوخة انفال
03
04

05
06
07

عنوان المقترح

المشرف
أ.د الهادي
سرايه

الموضوع :عالقة الضغط المهني بمركز الضبط لدى
مربي ذوي االحتياجات الخاصة
مالحظاتكم  :تحديد مكان الدراسة لضبط المجتمع
يفضل عكس اتجاه العالقة لتكون منطقية أكثر
د.سامية
الموضوع االول :الذكاء االنفعالي لدى مربيي التربية
مخن
الخاصة
مالحظاتكم  :تحديد مكان الدراسة لضبط المجتمع ،مع
تغيير اسم مربيات باسم معلم التربية الخاصة .
د/نعيمة
الموضوع الثاني :المهارات االجتماعية وعالقتها
رواي سالمة
غزال
بالتوافق النفسي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة .
خازن مونيا
مالحظاتكم  :ضبط الحدود المكانية والبشرية للدراسة .
د /غندير
الموضوع االول  :مشكالت التواصل التي تواجهها
طاللة الريم
نور الدين
مربيات متالزمة داون .
ياسين سامية مالحظاتكم  :تحديد مكان الدراسة تحديد عينة الدراسة
وضبط العنوان مربيات األطفال متالزمة داون
د/حاج
بوعيشة شافية الموضوع الثاني  :الضغوط النفسية و عالقتها بالتوافق
محمد يحي
بختي زوبيدة المهني لدى ذوي االحتياجات الخاصة .
مالحظاتكم  :تحديد مكان الدراسة لضبط المجتمع
د/حاج
الموضوع الثاني  :التوافق النفسي االجتماعي لدى
حاجي غنية
محمد يحي
األطفال المعاقين سمعيا .
حجاج سارة
مالحظاتكم  :تحديد مكان الدراسة لضبط المجتمع
أ.د /نادية
ام الخير تالي الموضوع االول :دور مربية رياض األطفال في
بوضياف
الكشف المبكر عن المتفوقين قبل سن التمدرس.
وئام تالي
مالحظاتكم  :تحديد من وجهة نظر أي فئة
خديجة قماري تحديد مكان الدراسة لضبط المجتمع

القرار
مقبول
+
×

×
×

×
×
+

دراسة عناوين مذكرات السنة الثالثة ليسانس أرطفونيا
الرقم
01

اسم و لقب الطالب
كربوسة سلسبيل

م -2اظطرابات الصوت الوظيفية عند المعلمين الذين
يعانون من البحة الصوتية

تواتي شيماء

م -2اضطرابات النمو الحسي الحركي عند المتاخرين لغويا

بن عمر ردية
02

عنوان المذكرة

االستاذ
المشرف
أ طارق صالحي

03

قدي جهينة
اليمان غزالن

04

برحومة زوليخة
جاري سلسبيل

م -1دور الذاكرة العاملة في تعلم الكتابة لدى الطفل
المتمدرس في الطور االبتدائي

مقبول

أ ,بوعافية

مقبول مع ضبط
المصطلحات

أ ,بوعافية خالد

مقبول

وفاء لويزة
م -1تقييم الوعي الفزيولوجي لدى المتعرضين للحادث
الوعائي الدماغي

مالحظة

أ ,لعجال ياسين

مقبول

بن صغير سلسبيل
05

بوعكة تقية انوار
نسيل علي

م -1تقييم اللغة الشفوية عند الطفل االصم الحامل للزرع
القوقعي

بوعافية خالد

مقبول

بلجاني اكرام
06

شايب ذراع نور الهدى
حاجي فلة

م -1الطالقة اللفظية لدى االكطفال المصابين بالشلل
الدماغي الحركي

بوعافية خالد

مقبول

غزال خلود
07

زعباب مروة

-1الفهم الشفهي عند الطفل الخاضع للزرع القوقعي

لعجال

مقبول

العايب فاطمة الزهرة
08

فراجي عبد الحق

-1صعوبات البلع عند أطفال الشلل الدماغي

أ.بوعافية

مقبول

كماسي فاطمة الزهراء
حفيان عبد الرحمان
09

ضيف شيماء

-1الدمج المدرسي عند األطفال زارعي القوقعة

أ.طارق صالحي

مقبول

10

بسرة شهناز

.1دور التكفل االرطفوني في تنمية اللغة عند الطفل المتاتئ

أ.لعجال

مقبول

زعبوب فلاير
11

زرهون نريمان
كاتب ريم

-1اإلدراك السمعي البصري لدى التالميذ الخاضعين للزرع
القوقعي

أ.طارق صالحي

مقبول

12

اسماء فالتي
مروة بوهريرة

.1دور الذاكرة البصرية في تحسين القراءة لدى تالميذ
الرابعة و الخامسة ابتدائي

أ.لعجال

مقبول

نهى اهناني
13

زكيري نور االيمان

1-الذاكرة البصرية لدى األطفال المصابين بمتالزمة داون

أ.طارق صالحي

مقبول

بوكرش مريم
تاللي اية عبير
14

اعداداين تمولوت
غزال حياة

-2التعرف على الكلمات المكتوبة عند األطفال زارعي
القوقعة

أ.طارق صالحي

مقبول

ضيف خديجة
15

بن ام هاني خلود
خرفي حاجة

 مستوى اإلنتاج اللغوي لدى األطفال الخاضعين للزرعالقوقعي الدارسين في مدرسة الصم البكم و االطفال
المعاقين سمعيا بورقلة.

أ.طارق صالحي

مقبول

شتيوي نصيرة
16

شاشة اميرة احالم

عالقة عسر القراءة بالتحصيل الدراسي لدى اطفال
االبتدائية من الثالثة الى الخامسة

القنطارايمان

-الفهم الشفهي لدى متالزمة داون

بن عوالي ريحانة

17

جعدب خيرة

18

بن عايشوش صبرينة

دور الذاكرة الداللية في تنمية اللغة الشفوية عند الطفلالمعاق ذهنيا

أ.لعجال

أ.بوعافية

أ.لعحال

مقبول

مقبول

مقبول

تقرتي سناء
رزيق مريم
19

كريمة رقيبي

20

ايمان نوار

-دراسة المستوى الفونولوجي عند الطفل المعاق ذهنيا

االنتباه االنتقائي لألطفال ذوي الزرع القوقعي و االطفالالمجهزين سمعيا

حشاني سعاد

أ سعاد حشاني

مقبول

مقبول

دراسة مواضيع مذكرات التخرج للسنة الثالثة ليسانس علم النفس العمل و التنظيم
الرقم

اسم و لقب الطالب

عنوان المذكرة

االستاذ المشرف

مالحظة

01

صفاء عباز

م -1اسهامات التكوين المهني في تاطير ذوي االحتياجات
الخاصة

أ,نور الدين غندير

مقبول مع
تحديد العينة

ادراري مسعودة
عمارة ايمان

02

مجاوي هالة

م-1الضغوط المهنية لدى اساتذة الطور الثانوي

أ محجر ياسين

مقبول

ميموني مليكة

03

منال قسوم

م -1العبئ المعرفي لدى عمال طرمواي ورقلة

ا ,بوعافية خالد

مقبول

وهيبة بلعباس

04

نعام

بن حازم

م -1االخطار المهنية و عالقتها باالداء الوظيفي لعمال نفطال

أ.غربي صبرينة

مقبول

بوقفة محمد االمين

05

فتيحة لحول

م -1عالقة نظام التدريس بالضغوط النفسية لدى عمال المدارس
االبتدائية

فريحة بن ريغية

م -1الرقابةاالدارية و عالقتها و دورها في تحسين اداء العاملين أ .غندير
سونالغاز

لبنى مهرية

06

اسمهان غطاس

07

منعوا سماء

عالقة تغيب المعلمين بالتحصيل الدراسي لدى المتمدرسين

ا .غندير نور الدين

أغندير نور الدين

مقبول

مقبول

مقبول

زيدي سلسبيل

08

صورية رزقة

م -2عوامل التعب و عالقته بالسالمة المهنية لدى العمال

أ .حاج كادي

مقبول

عبة هللا رزيق
هاجر تماسيني

09

لبلى بوخلوة

م -1االمراض المهنية لدى عمال المخابر

أ ,مزياني الوناس

مقبول

اية هللا ابزيز

10

نعام بن حازم

م -1االخطار المهنية و عالقتها باالداء الوظيفي لعمال نفطال

أ ,صبرينة غربي

مقبول

بوفقة محمد االمين
بن حمو نصر الدين

11

بدر الدين تامة

مستوى الضغوط المهنية و االداء لدى عمال شركة سونالغاز

أ غندير

مقبول

12

شهبي هبة الرحمان

ادارة الوقت و عالقتها بالكفاءة االنتاجية على اداء الموظفينفي شركات البترول

أ كادي

مقبول

مداني عواطف

-الصالبة النفسية لدى قابالت مستشفى االم و الطفل

بوعزة عبير

13

مخلوفي هاجر

أ .غربي صبرينة

مقبول

14

خميسي خليدة

-عالقة االتصال التنظيمي بالرضى الوظيفي لدى عمال االدارة

أ غندير

مقبول

سماعيلي لطيفة
سباق صبرينة

15

حمدان مارية
قادير مخلصة

 -مستوى االلتزام الوظيفي لدى النساء العامالت في قطاعالتربية

أ الوناس

مقبول

16

سعاد فالح

امستوى الوالء التنظيمي لدى العمال في بعض المؤسسات
التربوية للطور االول

أ بحرية

مقبول

17

كمال فلاير

-قيم العمل لدى اساتذة االبتتدائي

أ كادي

مقبول

خالدي مريم

18

ربوح وئام

عالقة الحوافز بااللتزام التنظيمي لدى عمال اتصاالت الجزائر

أ غندير

مقبول

طواهير نادية
خوضر شمسية

19

مراد صباح

عالقة االمن المهني باالداة لدى عمال شركة سنالغاز

أ كادي

مقبول

مريزق فاطمة

20

جبالي حليمة

مستوى الضغط المهني لدى عمال المركز النفسي البيداغوجي

دحة رانيا

.

أ االعور

مقبول

مرزوق خديجة

21

خمقاني سليمة

التنمر في المؤسسات االقتصادية لدى عمال شركة سونالغاز

أ غربي

مقبول

مباركة بوشنافة

22

قاسمي جهينة
كماسي رفيدة حاجي
محمد سفيان

23

بوسماحة عادل
طواهر بلخير

ظروف العمل الداخلية و عالقتها بنسبة الحوادث المهنية لدى
عمال سونالغاز

السلوك القيادي و عالقته بالدافعية لدى عمال مؤسسة تسيير
المطارات

أ غندير

أ مدقن مصطفى

مقبول

مقبول

شايبي اسامة

24

فاطمة خليف

الضغوط لمهنية و عالقتها باالداء الوظيفي لدى االساتذة

أ كادي

مقبول

عمرات بوعالم

25

دفرور روميسة

واقع االمراض المهنية النفسية في المؤسسة الصناعية

أ قدوري

مقبول

الديهم عمورة
بوسماحة فتيحة

26

داحي ابراهيم الخليل
بن محسن نوح

السالمة المهنية و عالقتها بحوادث العمل داخل المؤسسة

أ كادي

مقبول

27

بوزيان رحماني رانيا

الجوالمهني السائد في المؤسسة و عالقته بتحسن االداء لدى
عمال

28

االمام مريم

الرضا عن التخصص و عالقته بالتوافق الدراسي لدى مرحلة
الثانية ثانوي

بن منصور فاطمة

29

سيد روحو نسرين

االمراض المهنية لدى عمال الصحة في المؤسسات االستشفائية

مقبول
أ قوارح

أ غندير

مقبول

مقبول

رويجح جهاد
صالحي ريان

30

مزواراروى

الدعم التتنظيمي لدى عمال المؤسسة االقتصادية

أ مزياني

مقبول

براح نجاة

31

نوامر زينب
برجمي حافيظة

32

أ مزياني
نظام العمال بالدوريات و عالقته بالتوافق المهني

جبالي حليمة السعدية
دحة رانيا

مقبول

أ االعور

مقبول

مستوى الضغط المهني لدى عمال المراكز النفسية البيداغجية

مرزوق خديجة

33

هواري سلمى

التوافق المهني لدى ممرضي مستشفى بوضياف

أ بن زاهي

مقبول

بن هدية نور الوئام

34

باحة نور الحياة

مقبول

الضغوط النفسية و عالقتها بالرضى الوظيفي

بلعباس فيروز

35

ناوي صابرين

جودة حياة العمل و عالقتها باالداء الوظيفي

أ دغة

مقبول

36

ربوح وئام

الحوافز و عالقتها بااللتزام التنظيمي لد عمال االتصاالت
الجزائر

أ غندير

مقبول

خوضر شمسية
طواهر نادية

37

صباح مراد
فطيمة مريزق

38

سلسبيل عيدي
اسماء منعو

االخطار المهنية و عالقتها باالداء الوظيفي لدى عمال شركة
سونالغاز
الضروف الفيزيقية و عالقتها باالمراض المهنية لدى معامل
االجر بورقلة

أ كادي

أ غندير

مقبول

مقبول

دراسة المواضيع المقترحة للبحث في مذكرات التخرج ليسانس تخصص
اإلرشاد و التوجيه للسنة الجامعية 2023/2022
الرقم

اسم و لقب
الطالب

01

 بن عطية سمية بلحبيب اسيا -بوحنيك نصيرة

02

 جعفور حنان صوابقية قطرالندى

03

 خديجة حضري -خلود الشابي

األستاذ
المشرف

مالحظة

عنوان المذكرة
الموضوع االول :مستوى المساندة االجتماعية للتالميذالمقبلين على شهادة البكالوريا.

د.طبشي
بلخير

الموافقة على الموضوع
االول مع ضبط العنوان.

الموضوع الثاني :مساهمة المرشد التربوي في التكفلبالطفل العنيف في المتوسطة لوالية تقرت.
الموضوع االول:النمو األخالقي لدى تالميذ التربية
التحضيرية من وجهة نظر المعلمين في والية ورقلة.

د .سالم
بوجمعه

 الموضوع الثاني :دور المرشد التربوي في الحد منظاهرة التسرب المدرسي لدى عينة من المراهقين ذكور
في الريف لمتوسطة لوالية ورقلة .
الموضوع االول  :المرافقة األسرية و التحصيل الدراسيلتالميذ الرابعة متوسط .

الموافقة على الموضوع
الثاني مع ضبط
المصطالحات و
الصياغة.

د .سالم
بوجمعه

الموافقة على الموضوع
األول مع ضبط العنوان.

 الموضوع الثاني :دور التوعية األسرية في الحد منالتنمر الذكوراألولى متوسط.

04

 خرفي مخلصة -رحيم مريم

الموضوع األول:دور مستشار التوجيه في الحد منظاهرة العنف المدرسي.
 الموضوع الثاني:الضغوط النفسية وعالقتها بالتوافقالدراسي لدى طلبة األقسام النهائية.

أ-د .زكري
نرجس

الموافقة على الموضوع
األول في حالة توفر
االداة و إال الموضوع
الثاني .

05

 بسمة خمري -رايتمي راوية

 الموضوع األول:مستوى الطموح األكاديمي لدى طلبةالليسانس و الماستر .

أ-د .خالدي
يمينة

الموافقة على الموضوع
األول مع ضبط العينة

06

بنور بخديجة برتيمة ايناسرشا

07

 شاوش فاطمة -بوزيد رفيدة

08

 بركاوي مباركة -بلعباس امنة

الموضوع الثاني:التفكير األخالقي لدى طلبة كلية العلوم
اإلنسانية و اإلجتماعية.
الحاجات االرشادية و عالقتها بالتحصيل الدراسي لدىتالميذ الثانية ثانوي.
 الموضوع الثاني :دور مستشار التوجيه المدرسي والمهني في مواجهة ظاهرة التسرب المدرسي.
الموضوع األول:مستوى الكفاءة الذاتية لمستشاريالتوجيه و اإلرشاد المدرسي لمقاطعة تقرت.
الموضوع الثاني :الحساسية المفرطة لدى التالميذالمتفوقين بالمرحلة الثانوي بمقاطعة تقرت.
 الموضوع األول:واقع الخدمات االرشادية لمستشاريالتوجيه و االرشاد المدرسي و المهني في ثانويات مدينة
ورقلة.
 الموضوع الثاني:اتجاهات التالميذ للسنة الثالثة ثانوينحو مهنة المستشار التوجيه المدرسي و المهني في
ثانويات مدينة ورقلة .

د .غندير

بدون مشرف

د.غندير

الموافقة على الموضوع
األول.

الموافقة على الموضوع
الثاني.

الموافقة على الموضوع
األول مع تحديد العينة
(من وجهة نظر من؟)

د .سالم
بوجمعة

09

 فاطمة الزهراءشبيرات
 -نريمان شعيب

الموضوع األول:التدريس بخريطة المفاهيم قي مادةاللغة العربية التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة 5
ابتدائي.
الموضوع الثاني:اإلنجاز لدى تالميذ الرابعةمتوسط و المتعاونين دراسيا.

10

 ريان يعقوب -نسرين يعقوب

الموضوع األول :القلق و عالقته بالسلوك العدواني لدىتالميذ االولى ثانوي.

د .غندير

11

 قماري بثينة -هني رزيقة

الموضوع الثاني :الحاجات االرشادية و عالقتهابالتوافق الدراسي لتالميذ السنة الرابعة متوسط
الموضوع األول:ادمان االلعاب االلكترونية و عالقته
بدافعية التعلم لدى عينة من تالميذ التعليم المتوسط

أ.د.ممادي

12

عولية سلطاني -كريمة نصير

عدم الموافقة على
الموضوع  1و 2

الموافقة على الموضوع
الثاني.

الموافقة على الموضوع
االول.

الموضوع الثاني :التكيف الدراسي و عالقته باالنجازالدراسي لدى عينة من تالميذ مرحلة التعليم المتوسط .
الموضوع األول :دور مستشار التوجيه في الحد منظاهرة العنف المدرسي لتلالميذ المتوسطة .

د .محمد حاج
يحي

الموافقة على الموضوع
الثاني.

 الموضوع الثاني:الكفايات اإلرشادية لمربية األطفالماقبل المدرسة من وجهة نظر مربيات األطفال.

13

 -مداني مليكة

الموضوع األول:اإلتصال بين األسرة
أثره في نتائج التلميذ .

و المدرسة و

الموضوع الثاني :الضغط النفسي و عالقته بالدافعيةللتعلم لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي .

أد.طبشي
بلخير

الموافقة على الموضوع
الثاني.

دراسة مذكرات السنة الثالثة ليسانس علم النفس التربوي
الرقم

اسم و لقب
الطالب

عنوان المذكرة

االستاذ
المشرف

01

بوعبد هللا ليلى

 ظاهرة التنمر المدرسي وعالقته بالخجل لدى تالميذ السنةالرابعة متوسط

أ خميس سليم مقبول

02

قوارح سلمى

 درجة معرفة طالب المدرسة العليا بمهارات التدريساالبداعي

03

بوخطة ايمان

 -دافعية التعلم لدى عينة من تالميذ السنة الثانية ثانوي

شيباني اميرة
مختاري

-التعلم التعاوني لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي

امينة شاوش

التوافق النفسي و عالقته بدافعية التعلم لتالميذ السة االولىثانوي

بوخطة ايمان

أ بوعيشة

مالحظة

1مقبول
2مقبول

 -اتجاهات طلبة المدرسة العليا نجو التعليم المدمج

04

خولة عماري
05

عابد بوفقة

كفايات التدريس لدى اساتذة االقسام المدمجة

أ بن زين

1مقبول
2مقبول

أ سراية

مقبول مع التعديل
(دافعية تعلم و
توافق)

أ محمدي

مقبول

خالد دراجي
06

نعيمة خياط
صفاء بوسعيد

07

انفال غيالني

 استراتيجيات ادارة الصف المعتمدة من طرف االساتذة ودورها لرفع مستوى التحصيل

بوقافلة اية

 التوافق المدرسي و عالقته بالدافعية للتعلم لدى طلبة الثالثةثانوي

ابتسام طبال
08

عرباوي ريان
09

نسرين زروقي

 االدمان على مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بالعزلةلدى طلبة الجامعة

الهام كاكي

-الصالبة النفسية لدى المراة العاملةعلى معلمي االبتداءي

هجيرة زروقي
10

 دور االنشطة االصفية في زيادة الدافعية للبعلم لدى تالميذالتعليم المتوسط منوجهة نظر االساتذة

ا ممادي

أ غزال

11

فاطمة بن سعدي
بن يوسف سليمة

 -التنمر المدرسي لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط

مقبول

اا سراية

مقبول مع التعديل
(دافعية التوافق
الدراسي)

ا بن عمارة

مقبول

أ سراية

مقبول مع ضبط
العنوان

أزكري

1مقبول

لويزة التجاني
 المشكالت السلوكية لدى تالميذ التعليم االبتدائي من وجهةنظر المعلم

مقبول

2مقبول

12

شكيمة صفاء
فزاني حسناء

13

الهام مرابط

14

راضية زرقاني

اتجاهات اساتذة التعليم االبتدائي نحو الكشبف المبكر لصعوبات أ محمدي
التعلم لدى الرابعة ابتدائي
-مستوى الطموح الدراسي لدى نالكيذ السنة ثالثة ثانوي ذكور

ا بن زاهي

 دور التعزيز االيجابي على التحصيل الدراسي لدى الخامسةابتدائي من وجهة نظر المعلم

ايمان هبيتة
شهرزاد طيباوي
15

16

17

1مقبول
2مقبول

أ زكري

1مقبول
2مقبول

-التعليم التعاوني و عالقته بالدافعية لالنجاز لدى الثالثة ثانوي

مسبل داليا

-الدافعية للتعلم و عالقتها بالتواق الدراسي لدى الثالثة ثانوي

مجبة ربيحة

-العنف المدرسي لدى تالميذ الرابعة متوسط

سوالف منقع

-مستوى الطموح و عالقته بالتعلم الذاتي لدى االولى ثانوي

الرايسة خينش

-تقدير الذات و عالقتها بقلق االمتحان لدى الثالثة ثانوي

عثماني ريان

 فعالية حصة المعالجة التربوية في تحصيل تالميذ االبتدائيةمن وجهة نظر المعلم

ميموني ابتسام

 قياس مستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة المدرسة العليالالساتذة

بن موسى شمس
الضحى

الدافعية لالنجاز و عالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ
الثالثة ثانوي

رحال جهاد

18

التفكيراالبداعي لدى المتفوقين دراسيا في مادة الرياضياتبمرحلة التعيم المتوسط

مقبول

ا خالدي

1مقبول
2مقبول مع ضبط
الفئة

ا االعور

1مقبول
2مقبول

سراية الهادي مقبول

بن قطان ليليا
مستوى المقروئية اللغة العربية للسنة اولى ثانوي

ألقوقي

19

جموعي خليصة

20

بالطاهرصبرينة

 -مستوى الوعي البيئلدى تالميذ الخامسة ابتدائي

بن شعاعة "

 -التفاعل الصفي بين االستاذ و التلميذ في مرحلة الثانوي

2مقبول مع ضبط
العنوان بدقة

م-2اتجاهات معلمات الروضة نحو استخدام استراتيجيات التعلم باعمر زهرة
باللعب لدى اطفال الروضة

مقبول

 واقع استخدام الوسائل التعلبمية من طرف معلمي التعليماالبتدائي

2مقبول
أ بن عمارة

شقشاقة حدة
21

عبيدربيجة
ابانو رقية

22

اميرة حمادي
بلمهيدي سالف

م-1عادات العقل لدى تالميذ سنة ثالثة ثانوي بثانوية البشير
االبراهيمي تقرت

1مقبول مع ضبط
العنوان

محفوظ سليم

1مقبول

مقبول

دراسة عناوين مذكرات التخرج لسنوات الثالثة ليسانس و الثانية ماستر للموسم الجامعي 2023 /2022

تخصص :الثالثة ليسانس عيادي
الرقم

اسم و لقب الطالب

عنوان المذكرة

-عبير بن دادي

م -1المرونة النفسية لدى المرأة العاملة المقبلة على الوالدة

-حورية بن صديق

م -2بعض الخصائص النفسية السلوكية لدى الطفل المتأخر
دراسيا

ريان عيسة

م -1السلوك العدواني لدى طفل طيف التوحد

-برقيقة اشراف

م -2السلوك العدواني لدى المراهقة اليتيمة

03

 -مفاتيح احالم

م -1تمظهرات االلم لدى المرضى المصابين بداء السكري

04

 -هاشمي ايمان

م -1االحتالاق النفسي لدى عينة من اساتذة التعليم الثانوي

 -بوزيد صفاء

م- 2االفكار الالعقالنية و عالقتها باعراض الوسواس القهري
لدى طلبة الجامعة

01

 خلود خذران02

االستاذ المشرف
شهرزاد نوار

شهرزاد نوار

مالحظة
الموافقة على العنوان األول

الموافقة على العنوان األول

ا.زعطوط

الموافقة على العنوان األول مع
ضبط متغيرات الدراسة

ا,خميس محمد
سليم

الموافقة على الموضوع الثاني

 سلوك ايذاء الذات و عالقته بعسر التنظيم الوجداني لدىطالبات الجامعة

05

التجاني بهية

 -1بعض المشكالت النفسية لدى الطفل المسعف

 -سعداوي سميرة

 -2الضغوطات النفسية لدى معلمات المدارس مع وجود طفل
توحدي بالقسم

طاهرة عائشة سندس
06

07

مقدم نريمان

 -1نمط التعلق لدىالطفل المسعف

معران ريان

 -2بعض الخصائص النفسية لدى مبتوري االطراف

بالل تقرتي

 -1االدمان على االلعاب االلكترونية و عالقته بالتنمر في
الوسط المدرسي بمرحلة المتوسط

سعيدي اكرام
لوزي الزاوية

 -2االدمان على االلعاب االلكترونية و عالقته بالسلوك
العدواني لدى المراهقين

مريني اسيا

 -1البروفيل النفسي لدى الطفل المسعف

خذايرية هناء

 -2االكتئات لدى المراة التي يتكرر عندها االجهاض

09

عربي يسرى

 -1مدى فعالية التقنيةالعالجية – االسترخاء-

10

كنونة صالح الدين

 -1العجز النفسي لدى المراة المتاخرة عن االنجاب

قويسم ريهام اكرام

 -2الممعاش النفسي لدى المالاة العاملة و عالقته بحودة
الحياة

08

الموافقةعلى الموضوع الثاني

ا  ,نوار شهرزاد

الموافقة على الموضوع األول

أ .اسماعيل االعور الموافقة على الموضوع الثاني

أ ,وازي طاووس

الموافقة على الموضوع األول

أ .فرشيشي جالل

الموافقة على المووع الثاني مع
ضبط العينة

أ.محمد سليم

اقتراح المعاش النفسي في العنوان
األول

 -2الضغط لنفسي لدى المصاب بالتاتاة

11

رزاقة شيماء
بن عطاء هللا سامية
بلعباس صبرينة

12

حاجي عمار
حميم حليمة

 -1جودة الحياة و عالقتها بالصالبة النفسية لدى الطلبة
الجامعيين

أ .خميس سليم

الموافقة على العنوان األول

 -2الضغط النفسي لدى المراة العاملة
 -1عالقة االتزان االنفعالي بظهور اعراض ما بعد الصدمة
لدى عينة من امهات ذوي االحتياجات الخاصة

أ .وردة بلحسيني

الموافقة على العنوان مع ضبط
المتغيرات

قادري نجود الزهراء
13

رحاب خشانة

14

بالصحراوي ياسمينة
بجرة رحمة

 -1الذكاء االنفعالي و عالقته بنمط الشخصية في التحصيل
اللغوي لدى تالميذ الطور االبتدائي

إعادة ضبط الموضوع األول بالتاكد
من المتغيرات لدى العينة 'الطفال.

 -2فعالية العالج المعرفي السلوكي في التخفيف من اعراض
الم

او اقتراح االلتزام بمتغير واحد فقط

م -1سلو ك التدخين عند الشباب و عالقته بتقدير الذات لدى
عينة من طلبة الجامعة

أ.سرايه الهادي

إعادة ضبط الموضوعين معا.

 استخدامات تطبيق التيكتوك و عالقته بالتحصيل الدراسي15

وداد بوداود

 -طبيعة الصورة الجسدية لدى المراهق المصاب بحروق

نسيمة بوعون

 -نمط التعلق لدى ابناء الطالق

أ.نوار شهرزاد

الموافقة على الموضوع األول

16

عباس بثينة بلقيس

17

حسيني اماني

 -الخصائص النفسية لدى المراة المتاخرة في االنجاب

هدوق حميدة

 -الخصائص النفسية لدى الطفل المنفصل الوالدين

 -مستوى الصالبة النفسية لدى مرضى السرطان

أ  ,دبابي

الموافقة على الموضوع األول

 عالقة االحتراق النفسي بالصالبة النفسية لدى الممرضينالموافقة على الموضوع األول

غشي خديجة
18

بدة مالك وصال
عمور مريم البتول

 اعراض ما بعد الصدمة لدى امهات االطفال المصابينبامراض القلب

أ نوار

الموافقة على الموضوع االول

 صدمة الحداد لدى المراة الفاقدةالبنها بعد المرض19

نتاري اية
مخلوفي هبة الرحمان

 خبرات االساءة الوالدية في الطفولة و اضطراب الشخصيةلدى المراهق المتمدرس

أ وازي

الموافقة على الموضوع األول

 اتجاهات الوالدية نجو التربية الجنسية20

شيماء تلي
شاكر زهية

 سمة الصبر لدى المعلمين الذين يدرسون تالميذ يعانون - -اظطراب قلة االنتباه المصحوب بفرط النشاط للرابعة والخامسة ابتدائي

أ زكور

مرفوض الن الموضوع خارج
التخصص

نصرات انفال
21

خالدي فاطمة الزهراء

 -السالمة النفسية لدى مرضى السكري

بولفعة رحمة

 -قلق الموت لدى مرضى السكري

اقتراح الصحة النفسية بدل السالمة

بوقافلة زينب
22

خمقاني الحادجة ام
الخير

 عالقة ادمان االنترنت باضطراب النوم لدى االطفالالمراهقين

أ نويبات

ضبط العينة

نصير زينب
مفاتيح شيماء
23

شاوش جميلة

 استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى المراةالمصابة - -بمرض السرطان المتخلى عنها من طرف الزوج

لقوقي اية

 -المعاش النفسي لدى العقيمات

اليمان اسيا مالكي هبة
هللا

 -اعراض ما بعد الصدمة لدى امهات اطفال متالزمة داون

بورنان سارة
23

25

26
27

أ خالدي

أ خميس سليم

الموافقة على الموضوع

الموافقة على الموضوع االول

اناس بوعيون

 استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى القابالتالعامالت بالمناوبة الليلية

أ وازي

الموافقة على الموضوع

بالمنقع خديجة

 تكييف اختبار الشخصية متعدد االووجه قائمة بينوسوتادراسة نموذجية على المجتمع الجزائري

أ فرشيشي

الموافقة عل الموضوع

ادم أجمد فوزي
بركات عبير
بولفعة نجاة

 ادمان المواقع االباحية و تاثيراتها العصبية على المراهقينللطور المتوسط و الثانوي

أ فرشيشي

الموافقة مع ضبط المتغيرات

28

29

خضراوي مروة

 -المعاش النفسي لدى مرضى السكري

خالدي امال

 المعاش النفسي لدى ممرضي مصلحة االستعجاالتبمستشفى بوضياف

لعبيدي رشا امة العليم

 الصمود النفسي و عالقته بالدافعية لالنجاز لدى الطلبةالجامعيين

اسراء جربة

 -االعراض النفسية المرتبطة بظهور الجلطة الدماغية

صورية بن الضب

 استراتيجيات مواجهة الضغط النفسي المرتبط بالعمل لدىتقنيي التحدير و االنعاش

مالك نور الهدى
احلوش

 -ادراك الصور الوالدية لدى الطفل اليتيم

رحموني نورهان
30

31

أ طارق صالحي

أ,طارق صالحي

أ غندير

أ نوار

الموافقة على الموضوع االول

موضوع مرفوض

إعادة ضبط لموضوعين

الموافقة على الموضوع االول

 -التوضيف النفسي لدى الملراهق المدمن على المخدرات

مريم بالوصيف
ايمان عون
32

اسالم بريك

 -الشفقة بالذات لدى مرضى السرطان

جيهان شنوف

 -الضغط النفسي لدى العاملين في قطاع الصحة

نور الهدلى عنبة

أ نوار

الموافقة على الموضوع االول

33

صحرة سليماني

 -صورة الجسد لدى المراهقات المصابات بالسمنة المفرطة

يسرى طالب

 -الصالبة النفسية لدى اولياء ذوي االحتياجات الخاصة

أ نوارشهرزاد

الموافقة على الموضوع األول

اسراء رمون
34

35

قطاف خولة

 -االحتراق النفسي لدى العاملين بالمناوبة الليلية

بن هارون رانيا

 الحجل النفسي لدى الطالب في ا لخامسة ابتدائي-نوعية الصور الوالدية لدى الطفل الوحيد

أبن سكريفة

أ -نوار شهرزاد

الموافقة على الموضوع األول

الموافقة على الموضوع األول

