مناقشة مواضيع مذكرات التخرج الخاصة بالسنة الثانية تخصص علم النفس
العيادي
تمت معالجة مواضيع مذكرات التخرج وابداء بعض المالحظات والمقترحات٫
وكانت المالحظات كاالتي:

الرقم

االسم و اللقب

عنوان المذكرة

01

خولة حافي

02

عائشة عمارة

03

نسمة مدور

الصالبة النفسية لدى االمهات العامالت بقطاع التربية

04

رحاب خشانة

05

بن قلية سهيلة

مالحظة

المشرف

الضغوط النفسية و عالقتها بالتوافق الزواجي لدى المراة

أ بن

رفض الموضوعين النهما

العاملة

سكيريفة

مستهلكان

العنف االسري و عالقته بالتوافق النفسي لألبناء

مريم

عالقة التنطيم االنفعالي بايذاء الذات غير االنتحاري لدى

أ بالحسيني

عينة من طلبة الدامعة
أ اسماعيل

تعديل الموضوع  ٫الرجوع

االعور

لالستمارة من اجل المقترحات

الذكاء االنفعالي و عالقته بنمط الشخصية ف التحصيل

أ ف بن

الموضوع األول مقبول مع

اللغوي لدى تالكيذ الطور االبتدائي دراسة ميدانية في اكتساب

مجاهد

ضرورة تعديله

اللغة االنجليزية

قواجري هاجر

التقدير االيجابي و عالقته بممستويات الطموح لدى التالميذ

ألعجال

الموضوع األول مقبول

المقبلين على شهادة البكالوريا
الصمود النفسي لدى الطلبة الجامعيين المقيميين باالقامةالجامعية

06

لبالطة كنزة

المعاش النفسي لدى المتعامل بالمهلوسات

حناش راوية

االستقالل النفسي عن الوالدين و تاثيره على تقدير الذات لدى
الطالب الجامعيين المقيمين .

أ طارق

قبول الموضوع الثاني مع تعديله

صالحي

الرجوع لالستمارة من اجل
المقترحات

07

فتيحة ذكار

-التكنلوجيا و عالقتها بالضغوط النفسية لدى الطالب الجامعي

سهام بوزيدي

-التوتنافق الصحي و عالقته بالتحصيل االكاديمي لدى

أ بن مجاهد

الرجوع لالستمارة من اجل
المقترحات

الطالب الجامعي
08

محجر رانيا
هديل

قلق المستقبل و عالقته بالتفكير االيجابي لدى النساء المتاخ ار أ خميس
ت في الزواج

قبول الموضوع األول مع تعديله

قبول الموضوع االول

سليم

استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية ة عالقتها بالصالبة
النفسية لدى اعوان الحماية المدنية
09

زرقون اميرة
زرقون رندة

فعالية مجموعة المحادثة العالج الجماعي في عالج االدمان

أخميس سليم

الموضوع األول مرفوض النه

لدى فئة الشباب

يتطلب وقت كبير

-مستوى الصحة النفسية لدى المصابين باالمراض المزمنة

الموضوع الثاني مرفوض النه
مستهلك

 -االحتراق النفسي لدى اولياء اطفال التوحد

10

أسماء مقنين

11

حمديها ذكرى

 -التوظيف الهستيري لدى الملراة المريضة بمس السحر

هبيتة نهاد

 -جودة الحياة لدى المراهقين المدمنين على المخدرات و

أ بن مجاهد

ضبطه الرجوع لالستمارة من اجل

-االحتراق النفسي لدى مختصات التوليد

المقترحات
ا رقاقدة

قبول الموضوع األول مع تعديل

مسعودة

العينة المريضة المتصورة
بالمس بالسحر

عالقته بافكار االنتحارية

12

باخديجة كريمة
قارة رانيا

 عالقة قلق المستقبل بفاعية الذات لدى طلبة جامعة اصدىمرباح
 عالقة الوحدة النفسية باالكتئاب لدى االشكخاص المسنينبدار العجزة

قبول الموضوع األول مع إعادة

أ نويبات

قبول الموضوع الثاني الن
الموضوع األول درس من قبل

13

نفيسة كودية

14

 -التجربة االنتقالية عند المراهقين المدمنين على االلعاب

أ طالب حنان

الموضوع األول مقبول

االلكترونية انطالقا من اختبار الروز شاخ
 فعالية برنامج عالجي معرفي سلوكي للمراهقين الممدمنينعلى االلعاب االلكترونية
هنيدة ابو

 -االمن النفسي و عالقته باالعراض السيكسوماتية لدى

أ محمد سليم

سفيان

العاملين بالمصالح االستشفائية

خ

اسماوي احمد

 -ضغط العمل و عالقته بالصحة النفسية لدى العاملين

الموضوع األول مقبول

بالمصالح االستشفائية
15

فطيمة لمباركي
كوثر مباركي

 -االثار النفسية و االجتماعية المترتبة عن العمل لدى المراة

قبول الموضوع األول مع تعديله

المتقاعدةفي مجالي الصحة و التعليم

الرجوع لالستمارة من اجل

 -العنف ضد المراة و عالقته باظطراب السيكسونماتية

المقترحات
أ خميس
سليم

16

بربيع ذكرى
جيهان بوعشة

 -التوجه نحو الحياة و عالقته بالسلوك الغذائي الشره

أ خميس

قبول الموضوع األول مع تعديله

العصبي

سليم

الرجوع لالستمارة من اجل
المقترحات

 قلق الصحة لدى امهات االطفال المقبلين على الجراحة17

نجاة صراوي

18

عقال صفاء

 -مميزات النشاط العقلي لدى الممرضات اللواتي يعانين من

أ حنان طالب

قبول الموضوع االول

اجهاد الشفقة بمصلحةاالورام السرطانية من خالل االنتاج
االسقاطي روز شا
 االحتراق النفسي لدى عمال الصحة في ظل جائحة كورونا-المرونة المعرفية لدى الممرضين و الممرضات المناوبين ليال أ بن مجاهد

قبول الموضوع األول مع تعديله

سهيل فراح
19

بن رواق ف

 -جهاد النفس و عالقته بالكفاءة الذاتية لدى عينة من

نور الهدى

المدمنين على المخدرات

أ زعطوط

قبول الموضوع مع التأكد من
المصطلحات

20

بالعروسي منار

-التفكير االيجابي و عالقته بالدعم النفسي لدى طلبة الجامعة

أ سليم خ

 -فعالية تقنية التعزيز لخفض السلوك العدواني لدى اطفال

أشهرزاد

قبول الموضوع مع إعادة ترتيب
المتغير المستقل والتابع

 21وجدان فضل

قبول الموضوع االول

الروضة
 التطبيقات الحاسوبية و اثرها في تنمية المهارات اللغويةلدى اطفال الروضة
 -المناخ االسري و عالقته بالطمانينة النفسية لدى المراهقين

22

زينب غبني

23

جابر قويدري

 -التوظيف النفسي لدى طيف الفصام راسة حالة

بن ختو عبد

 -مامدى شدة اعراض اضطراب طيف الفصام لدى مرضى

الرؤؤف

طيف الفصام في مرحلة هيجان

24

مليكة صالحي

 -العجز النفسي و عالقته باالضطرابات السيكسوماتية لدى

25

مدبوب اية

26

بوهريرة انتصار

أ باوية

قبول الموضوع االول

المتمدرسين
 االحتراق النفسي لدى االخصائي النفسيأ بن مجاهد

إعادة ضبطه مع المشرفة

أ سليم خ

المراة المتزوجة العاملة بقطاع التضامن

قبول الموضوع الثاني مع تعديله
الرجوع لالستمارة من اجل
المقترحات

 العحز النفسي لدى المراة المتاخرة االمومة البيولوجية -تاثير االلعاب االلكترونية على االنسحاب االجتماعي لدى

قبول الموضوع األول مع وجوب

أ نوار

قبول الموضوع الثاني

المراهقين
 -صورة الجسد لدى المراهقات المدمنات على موناقع التواصل

جلمود اكرام

 -الصالبة النفسية و عالقتها بالتوافق المهني لدى عمال

أ بريشي

الحماية

رفض الموضوعين النهما خارج
التخصص

 الضغط النفسي و عالقته بالتونمافق المهني لدىالممرضين العاملين بالمستشفيات
27

عليلي اسماء

 تقدير الذات عند الرجل العقيم -صراع االدوار و عالقته بالضغط النفسي لدى المراة العاملة

أ بن مجاهد

قبول الموضوع األول مع ضبطه
اكثر مع المشرفة

المتزوجة
28

بلعباس اسماء

 -القلق لدى المصابين بمرض السكري

السايح المبارك

 -انخفاض تقدير الذات لدى المصابين بمرض السرطان

أ بريشي

إعادة ضبط الموضوع األول مع
المشرفة الرجوع لالستمارة من
اجل المقترحات

امينة
 -اجهاد ما بعد الصدمة لدى النساء العازبات المتبورات الثدي أ وازي

29

ميادة بوزقاق

30

بن عيشوش

 -عالقة االجهاد االنفعالي باعراض اطظراب تبدد الشخصية

اميمة

على عينة من طلبة الجامعة

31

جعفور سلمى

 -مدى تاثير مواقع التواصل االجتماعي على السلوك الجنسي

أ خميس

لدى فئة الشباب المتمدرسين بالثانويات

سليم

32

شيماء عميرات

 -اعداد برنامج نفسي عالجي للسمنة المرضية

أ خميس

قبول الموضوع الثاني

بسن الزواج
 تقبل المرض و المساندة الفسية لدى المراة المصابةبالسرطان

33

جهينة

رفض الموضوع

رفض الموضوع

سليم

حواء بالمنقع
بن قطاية

أ بالحسيني

قبول الموضوع

 -الضغط النفسي عند الممرضين المناوبين ليال

أ قدوري

رفض الموضوعين

 -الهلع عند مرضى القولون

بوزيان مريم
34

تمار ف الزهراء

-االعراض النفسية لدى المصابات باضطراب الغدة الدرقية

أ زعطوط

ضبط الموضوع

35

نور اليقين بن

 -مساهمة العالج النفسي بتقنية mdrفي التعافي من الحزن

أ نوار

قبول الموضوع األول مع ضبطه

طبة

لدى المراهق الفاقد لوالديه

مع األستاذة النه يتطلب وقت
وتدريب على التقنية

 االطظرابات السيكسوماتية لدى المتعافين من كوفيد1936

بونقاب ام
السعد فردوس

 الشيمات الدينية و داللتها في خطاب الفصامي-االلتزام الديني و عالقته بالصحة النفسية لدى طلبة الجامعة

أزعطوط

قبول الموضوع األول مع التأكد
من المتغير االول

لظفر حفصة
37

اميرة نسرين
برقيقة

38

انفال حجايجي
مروة بوشمال

-كرب ما بعد الصدمة للمصابين باالمراض المزمنة

أ قدوري

رفض الموضوعين

 مستوى الصحة النفسية لدى المصابين باالمراض المزمنة -الضغط لنفسي و استراتيجيات المواجهة لدى امهات

ا بن مجاهد

رفض الموضوع األول النه

متالزمة داون

مستهلك

 -بعض االضطرابات السلوكية لدى اطفال مرض التوحد

تعديل الموضوع الثاني مع
المشرفة

حناي رانيا
39

 -المناعة الفكرية و عالقتها باالنفتاح العقلي المعرفي لدى

أ محجر

طلبة الجامعة

ياسين

قبول الموضوع االول

 الطمانينة االنفعالية لدى التلميذات الفاقدات و غير الفاقداتفي المرحلة االبتدائية
40

ايمان سعيدي
امنة عناتو

 -الشعور بالوحدة النفسية ةو عالقته بقلق المستقبل لدى

أ خميس

رفض الموضوعين النهما

الطلبة الجامعيين

سليم

مستهلكان

 الشعور بالوحدة لنفسية و عالقته بالصالبة النفسية لدىالطلبة الجامعيين
41

بوزيد سارة

 -التوافق الزواجي لدى النساء الالتي خضعن للوالدةالقيصرية

أ بن مجاهد

قبول الموضوع االول

بوداود صفاء
42

اكرام بن ناصر

 -التعلق العاطفي و عالقته بالمشاكل النفسية لدى المراهقين

أ بن مجاهد

الرجوع لالستمارة من اجل

رجاء بن سعدية
43

بن داود صفاء
بن يزة ريحانة

قبول الموضوع مع تعديله
المقترحات

 مستوى االلكستميا لدى المراهقات المصابات بالسمنةالذكاء االنفعالي لدى اطفال ضحايا الطالق
-

بن مجاهد

قبول الموضوع االول

هوارية بن كانو

 -المرونة النفسية لدى اولياء ذوي االحتياجات الخاصة

44

احالم بورقعة

 -قلق االنفصال لدى اطفال ضحايا الطالق

45

الهام سالم

 -اظطراب ما بعد الصدمة لدى الفاقدة لطفلها اثناء الوالدة

46

السبتي يسرى

أ بن مجاهد

أ نوار

 -اضطرات الهوية الجنسية لدى الطالبة المقيمة في الحي

قبول الموضوع االول

قبول الموضوع األول
الرجوع لالستاذة

الجامعي

بالخير هناء

 -المعاش النفسي لدى المراة العاملة و عالقته بالتوافق

أ خميس

الزواجي

سليم

رفض الموضوعين

 الصمود النفسي و عالقته بالتوافق النفسي لدى خريجالجامعة البطال
47

اميمة مداسي

48

سويسي ادريس

49

ويس خيرة

 -الرضا عن الحياة لدى المتحصلين على الشهادة

أ خميس

الجامعيةالعاطلين عن العمل

سليم

 -الحرمان العاطفي و عالقته باالنحرافات لدى الطالبات

رفض الموضوع األول
قبول الموضوع الثاني مع إعادة
ضبطه

الجامعيات
 -المعضالت األخالقية واتخاذ القرار العيادي األخالقي:

ا بريشي

تصورات واتجاهات طلبة علم النفس العيادي

مريامة

 -عالقة االكتئاب المقنع باالمراض الجسدية عند المراة

ا ابي مولود
عبد الفتاح

رفض الموضوع

إعادة صياغة الموضوع

فريق التكوين للسنة الثانية ماستر تخصص علم النفس التربوي
دراسة استمارات مواضيع مذكرات التخرج
الرقم

أسماء الطلبة

رأي فريق التكوين

المشرف

01

سوداني اكرام

أ.د /يمينة خالدي

قبول الموضوع األول ضبط الصياغة

02

زغاد خلود

أ.د /فوزية محمدي

قبول الموضوع األول

سليماني بثينة
03

عميرات رقية

د .زكور محمد مفيدة

قبول الموضوع األول

مسعودي ساسية
04

كنوني اخالص

د .زكور محمد مفيدة

قبول الموضوع مع ضبط الصياغة .

محجوبي رفيقة
05

حمداوي سعيدة

أ.د /الهادي سراية

قبول الموضوع الثاني

بن سليمان وردة
06

بقي امال

07

تاللي سارة

08

رحمون أماني

09

باالطرش راضية
سدراتي اسراء

د.نبيلة باوية

رفض الموضوع

د .فاتح الدين شنين

قبول الموضوع األول

أ.د /نادية بوضياف

تعديل الصياغة للموضوع األول

جابو نسيبة
خنفر كريمة

أ.د /محمد قوارح

قبول الموضوع األول

خمقاني نسرين
10

بوخلخال ايناس

د .سامية مخن

قبول الموضوع األول

كديدي مريم
11

بونعامة فاطمة الزهراء

د .إسماعيل لعور

قبول الموضوع الثاني

بن خدة نور الهدى
12

بوليف دالل

أ.د /ياسين محجر

قبول الموضوع

تاية دنيا
13

بوكري نور الهدى

د .نبيلة باوية

قبول الموضوع الثاني

خمقاني فضيلة
14

محجوبي اكرام
بوخلط وفاء

أ.د /الحاج قدوري

قبول الموضوع األول مع ضبط الصياغة

15

السايح سهى فلاير

د .زكور محمد مفيدة

قبول الموضوع

لعالم امال
16

قبيلي فطيمة

أ.د /أحمد قندوز

قبول الموضوع األول

هبيتو نور الهدى
17

باسو اكتمال

د .زكور محمد مفيدة

18

شنين نسرين

د.فاتح الدين شنين

قبول الموضوع األول

19

كلثومي سندس

د .إسماعيل لعور

قبول الموضوع الثاني

20

زايدي فايزة لميس

د .حاج محمد يحي

قبول الموضوع األول

21

العابد سلسبيل

د .طارق صالحي

قبول الموضوع الثاني

عاد المية

عبايدية شهيناز

قبول الموضوع مع ضبط الصياغة

بن داللي اية
22

يسرى الوازن

أ.د /ربيعة جعفور

قبول الموضوع األول

افلح مروة
23

جالبي العيد

أ.د /فاطمة غالم

24

حمادي اميرة

د .فاتح الدين شنين

قبول الموضوع األول
قبول الموضوع الثاني مع إضافة متغير آخر

بلمهدي سالف
25

هاني رجاء

أ.د /فوزية محمدي

موضوع غير مقبول

دوبة مروة
26

قروي سماح

د .نبيلة باوية

قبول الموضوع الثاني مع ضبطه

بوراس سهام
27

ابانو رقية

د .الزهرة باعمر

قبول الموضوع الثاني

عبيد ربيحة
28

بن عايش سمية

29

غزيز نرجس

د .زكور محمد مفيدة

30

تامة انتصار

أ.د /فايزة رويم

قبول الموضوع الثاني

31

بن قطان ليليا

أ.د /الهادي سرايه

تعديل الموضوع األول

تامة حميدة
نيلي نورة

دباغ صفية

بن موسى شمس الضحى

أ.د /نرجس زكري

قبول الموضوع الثاني مع التعديل
قبول الموضوع

32

بن حمودة سليم

موضوع غير مقبول

ادريسي وليد
33

بلعيد اشراق

موضوع غير مقبول

تيغمري عبير
34

ذكار صفاء
خالدي سهام

موضوع غير مقبول

عناوين مواضيع مذكرات الماستر األكاديمي المقبولة والمعدلة
تخصص عمل وتنظيم
األستاذ المشرف

مالحظة

الرقم

أد  /محجرياسين

مقبول

02

 -لعروسي شيماء

التنمر على المرأة الموظفة وأثاره النفسية واالجتماعية في

أد  /غربي صبرينة

مقبول

03

 -باخالد مسعودة

الرضا عن نظام الحوافز و عالقته باألداء الوظيفي لدى موظفي

أد /عمروني حورية

مقبول

04

 -دريس عبد الوهاب

تقدير االحتياجات التدريبية لدى أساتذة التعليم الثانوي

د  /لقوقي الهاشمي

مقبول

01

عنوان المذكرة

إسم ولقب الطالب

 بولعجول عبد الرحيم دراسة كرونولوجية لحوادث العمل في المؤسسة Entp -بورقعة عبد الحميد

 -بالخير بالل

 -عجمي محمد

القطاع الصحي
بلدية تقرت

صهيب
05

 -حميداتو وفاء

محددات الثقافة التنظيمية لدى موظفي جامعة ورقلة

أد  /قدوري الحاج

مقبول

 سعاد بورحلة06

 -البدوي نورة

 -قنون شفيقة

الوظيف العمومي

07

 -قمو حسناء

اليقظة العقلية و عالقتها باألداء لد اساتذة التعليم الثانوي

 -جالبية مريم

الثقة التنظيمية و عالقتها باألداء الوظيفي لدى عينة من قطاع

أد  /غربي صبرينة

مقبول

د  /األ عوراسماعيل

مقبول

08

 -ىهيدوب جمعة

القوة التنظيمية لدى مدراء المؤسسات التربوية

د  /طالبي مليكة

مقبول

09

 -خروبي رقية

السلوك االنسحابي لدى اساتذة التعليم الثانوي

أد  /خالدي يمينة

مقبول

10

 -بسمة ساسي

فاعلية الذات المهنية لدى مدرسي التعليم االبتدائي

أد /قدوري الحاج

مقبول

11

 -نسيمة بن عطاء

أد  /قدوري الحاج

مقبول

 -مكاوي هالة

 -لحمير هدى

اهلل

 -هاجر بن زيد

االلتزام التنظيمي و عالقته بدافعية االنجاز لدى موظفي الجامعة

12

 -نعيمة بن جلول

العالقة بين الخداع التسويقي و سلوك المستهلك في محالت

أد  /خالدي يمينة

مقبول

13

 -شاشة نورة

ادارة الوقت و عالقته باالتزان االنفعالي لدى عمال البلدية

أد /جعفور ربيعة

مقبول

14

 -مهني منال أشواق

مستوى العبء الذهني لدى العاملين في القطاع الصحي بمصلحة د /غزال نعيمة

السوبرماركت

اإلستعجاالت

مقبول

15

 -سارة ورقلي

مستوى الرفاه النفسي لدى عمال إتصاالت الجزائر

د /طالبي مليكة

مقبول

16

 -دبالوي اسيا

االتزان االنفعالي و عالقته بالتوافق المهني لدى اساتذة التعليم

د /باوية نبيلة

مقبول

 -بو خريص هاجر

االبتدائي

17

 -طلحةهشام

 -عانو ايمن شرف

األنماط القيادية وعالقتها باألبداع لدى عمال الخدمات الجامعية

د /طالبي مليكة

مقبول

الدين
18

 -بوزيان عبد السالم

19

 -نواصر زينب

 -برجي حفيظة

نظام العمل بالدوريات و عالقته بالتوافق المهني لدى عمال

20

 -بن راس دليلة

التنمر و عالقته بالتوافق المهني لدى عمال والية ورقلة

 -غدامسي انفال

 -كادي خديجة

التماثل التنظيمي و عالقته باالستقرار المهني لدى عمال اتصاالت أد /غربي صبرينة

الجزائر

أد  /مزياني الوناس

مقبول

مقبول

المستشفيات

أد  /بن زاهي منصور مقبول

21

 -خلوة إسمهان

دور إدارة الموارد البشرية في تطوير أداء اإلدارة المحلية (دراسة

د  /باوية نبيلة

مقبول

22

 -بوسعدة بيوض

االتصال التنظيمي و عالقته باألداء الوظيفي

أد /عمروني حورية

مقبول

23

 -هناء بن مبارك

التأثيرات النفسية واالجتماعية لمواقع التواصل االجتماعي على

أد /طبشي بلخير

مقبول

24

 -بن ارزاق عائشة

محددات الثقافة التنظيمية في المؤسسات الخدماتية (مؤسسة

د  /كادي الحاج

مقبول

 -بن محمود هشام

 -بن هجيرة مروة

حالة بلدية المقارين)

أداء العامل

سونلغاز نموذجا)

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية االجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية

مذكرات السنة الثانية ماستر تخصص ارشاد وتوجيه للموسم الجامعي 2023 /2022
اجتمع أعضاء فريق التكوين لمناقشة مواضيع المذكرات الخاصة بالثانية ماستر ارشاد وتوجيه وقد أسفرت نتائج الدراسة على
المالحات التالية:
عنوان المذكرة
الرقم اسم ولقب الطالب
 01بن السايح نسرين واقع استخدام أساتذة الرياضيات النموذج الفورمات مرحلة
التعليم المتوسط
العجز المتعلم لدى طلبة الرابعة متوسط واألولى متوسط بعد
بوخلخال سميحة
فترة كورونا
02
مستوى الطموح وعالفته بالتوافق النفسي لدى عينة من
بودشيشة خديجة
المراهقين المتمدرسين المراهقين بالطور الثانوي (دراسة
ميدانية ببعض ثانويات ورقلة)
اتجاهات أساتذة اللغة اإلنجليزية نحو تدريس مادة األنجليزية
سفيان رقية
في مرحلة التعليم االبتدائي (دراسة وصفية)
 03بن عطياهلل غنية مهارات التواصل و عالقاتها بالذكاء العاطفي
الكفاءة الذاتية وعالقاتها بمهارات االتصال
التجاني هاجر
عزوف التالميذ عن االستشارة النفسية للمستشار التوجيه
 04لبزة يثرب

المالحظة
األستاذ المشرف
الموافقة على الموضوع
األول
أ/د دبابي بوبكر
الموافقة على الموضوع
األول
أ/د قوارح محمد
أ.د .ممادي شوقي الموافقة على الموضوع
األول مع تحديد العينة
أ/د محمدي فوزية إعادة ضبط العنوان مع

05

آية مرابط
بن حنيش فيروز
بن زيد سالف

06

عبد المنعم بن
عطاء هللا

07

قعيد نسيبة
08

مسعودي فلاير
مسعودي شهناز

09

صالحي وردة
حند سهيلة

10

سيود رابح
لموسخ مروة

بمدينة تقرن (دراسة استكشافية)
/
المناعة النفسية لدى طلبة الجامعة بقاصدي مرباح ورقلة
دراسة ميدانية على عينة من طلبة قاصدي مرباح
أ/د نادية بوضياف
واقع الخدمات اإلرشادية فسي مؤسسات التعليمية (وجهة
نظر) المتوسطات من وجهة نظر التالميذ
أساليب التفكير السائدة لدى مستشاري التوجيه
رقاقدة مسعودة
محددات الكشف عن التالميذ المعوقين من وجهة نظر
مستشار التوجيه واإلرشاد المهني والمدرسي في الجزائر
عالقة عدم اإلنجاب بالتوافق النفسي لدى عينة من النساء
المتأخري في اإلنجاب
أ/د دبابي بوبكر
الدافعية لإلنجاز وعالقتها بالمستوى التفائل لدى الطالب
الجامعي
االغتراب النفسي وعالقاته بالتحصيل الدراسي لدى طالبات
اإلقامة الجامعية _جامعة ورقلة_
مريم بن سكيريفة
التوافق النفي للولدين وعالقته بالتكيف األبناء في المدرسة
األمن لنفسي لدى مستشاري التوجيه دراسة ميدانية لدى عينة
نادية بوضياف
من المستشارين لمدينة ورقلة
الملل األكاديمي لدى الطالب الجامعي دراسة ميدانية على
عينة من الطلبة بجامعة ورقلة
االبتكارية االنفعالية وعالقتها بالمهارات لدى مستشاري
شنين فاتح الدين
التوجيه (دراسة ميدانية على عينة من مستشاري التوجيه
بثانوية ورقلة)
التوافق الدراسي وعالقته بالتحصيل لدى تالميذ سنة أولى ثانوي

المشرف
الموافقة على الموضوع
األول مع ضبط العينة
في العنوان بما يتوافق
مع اإلشكالية
إعادة ضبط العنوان مع
المشرف بما يتناسب
مع اإلشكالية
الموافقة على الموضوع
األول مع تصحيح
لغوي ،وضبط العينة
الموافقة على الموضوع
األول
الموافقة على الموضوع
الثاني
الموافقة على الموضوع
األول

11

الصافي بسمة
باشي فاطمة

12

بالرقي فتيحة
قيدرس نجوى

13

دافعية التعلم وعالقتها بالتلكؤ األكاديمي لدى تالميذ السنة
الثانية ثانوي
/
األمن النفسي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طلبة الماستر
إرشاد وتوجيه
القلق االجتماعي وعالقته بالتدريس لدى المراهقين في مرحلة
التعليم الثانوي
المشكالت النفسية لدى تالميذ ذوي الصعوبات ومدى حاجتهم
لإلرشاد النفسي

بن الزين نبيلة
لعجال ياسين

نعيمة غزال

جمعة مخلوفي
الحاجات اإلرشادية وعالقتها بالتوافق النفسي لدى التالميذ
14

معراجي يمينة
رقاقدة مسعودة

15
رزقة حورية

الصالبة النفسية وعالقتها بقلق المستقبل لدى النساء المطلقات
دراسة ميدانية على عينة من النساء الجزائريات
مساهمة الخدمات اإلرشادية في تحسين مستوى المردود
التكويني لدى المتكونين.
دراسة استكشافية من وجهة نظر مستشاري التوجيه المهني
لوالية ورقلة
واقع ممارسات استراتيجية التعلم االجتماعي العاطفي عند
تالميذ الطور الثانوي (دراسة ميدانية على من تالميذ المرحلة
الثانوية بمدينة تقرت)

جخراب محمد
عرفات

بريشي مريامة

واقع النهوض األكاديمي عند تالميذ المرحلة الثانوية
16

الغول سمية
غياط عائشة

دور مستشار التوجيه في الحد من انتشار ظاهرة التنمر لدى
تالميذ السنة الثالثة ثانوي (دراسة استكشافية بتقرت)
مستوى قلق االمتحان لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي

محمدي فوزية

الموافقة على الموضوع
األول
الموافقة على الموضوع
األول
الموافقة على الموضوع
الثاني مع ضبط العينة
أي تحديد ذوي
الصعوبات في مرحلة
معينة
الموافقة على الموضوع
األول مع تحديد أكثر
للعينة

الموافقة على
الموضوعين ،مع
األفضلية للموضوع
الثاني بعد مراجعة
المشرف
إعادة ضبط العنوان مع
المشرف

17

قدوري سميحة
قدور كريمة

18
19

كشكاش عواطف
داليا قلبو
بن مبارك هناء

مستوى التوافق النفسي والمهني لمستشاري التوجيه وعالقته
قدوري الحاج
بدافعية لإلنجاز
دور الروضة في الكشف المبكر عن صعوبات التعلم
األكاديمية التي تواجه الطفل
بن سكيريفة مريم الموافقة على الموضوع
الثلوث النفسي لدى تالميذ المرحلة التعليم الثانوي
األول مع ضبط العينة
التكيف األكاديمي وعالقته بالتحصيل الدراسي لتالميذ
المرحلة التعليم الثانوي
الموافقة على الموضوع
طبشي بلخير
الكفايات المهنية وعالقتها بالسلوك القيادي لدى مربيات أطفال
األول مع ضبط العينة
الروضة.
التأثيرات النفسية واالجتماعية الستعمال االنترنيت لتالميذ
الثانوي بمدينة تقرت.

مالحظة  :ألي استفسار يرجى االتصال بمسؤول فريق التكوين .

إعادة ضبط الموضوع
األول مع المشرف

