جامعــة محمد خيضر بسكرة

UNIVERSITE Med KHIDER BISKRA
FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Département : sciences sociales
FILIERE PSYCHOLOGIE

العلوم اإلنسانيـة واالجتماعية
كلية ـ
قسم العموم االجتماعية
شعبة عمم النفس

جدول المناقشات لمذكرات الماستر لمسنة الجامعية 2017/2016
تخصص عمم النفس العيادي
الرقم
.1
.2

.3

.4

.5

اليوم والتوقيت

الطالب

عنوان المذكرة

األستاذ المشرف

األستاذ المناقش

داود امال

القياس الموضوعي لمفصام من خالل تطبيق االختبار المتعدد

مميوح خميدة

عقاقبة عبد الحميد رئيسا

مميك نجمة

منظور الزمن و الصدمة النفسية لدى ضحايا حوادث المرور

جابر نصر الدين

بموم محمد رئيسا

05/31

جابر نصرالدين رئيسا

05/31

سهيمة بشير

االوجه MMPI2

سمات شخصية المسن الموهوب في الرسم

دبمة خولة مناقشا

بموم محمد

دربالي نادية

الصالبة النفسية لدى المرأة العاممة المتزوجة

حنصالي مريامة

طاع اهلل حسينة رئيسا
حاج لكحل راضية
مناقشا

غربال منال

عالقة االحباط بارتكاب المراة لمسموك االجرامي

نحوي عائشة

03

09:30-08:30
03

عدودة صميحة مناقشا 10 ;45-09 ;45

مناقشا

جعفر صباح

05/31

القاعة

مناني نبيل رئيسا

خولة دبمة مناقشا

03

12 ;00-11 ;00
05/31

04

09:30-08:30
05/31

04

10 ;45-09 ;45
1

.6
.7

.8

.9

.10

.11

.12

صولة راضية

سمات الشخصية القيادية واالتزان االنفعالي لضباط الحماية

المدنية

عيمش فاطمة اضطراب اجهاد ما بعد الصدمة لدى المرأة المعنفة زواجيا
شعيب زينب

صورة األمومة لدى طفل ألم معنفة

سممان وردة

استراتيجيات مواجهة الضغط لدى مريض القصور الكموي

نحوي عائشة

خياط خالد رئيسا

دبراسو فطيمة

مناني نبيل رئيسا

05/31

مميوح خميدة

بومجان نادية رئيسا

05/31

دبراسو فطيمة مناقشا

ساجية جمعي

المزمن

حاج لكحل راضية

مستوى اإلتزان اإلنفعالي لدى الراشد متعاطي األدوية النفسية

(دراسة حالة).
سميمان منيرة

مستوى االدراك البصري لدى الطفل األصم – دراسة حالة

جعفر صباح رئيسا
طاع اهلل حسينة
مناقشا

حنصالي مريامة

حنصالي مريامة

بومجان نادية رئيسا

بن عبير
عيسى

الذكاء العاطفي لدى المراهق اليتيم المتمدرس (دراسة لحاالت
بمتوسطة خولة بنت االزور بمدينة بسكرة).

C02

05/31

05/31

خياط خالد رئيسا

05/31

كحول شفيقة رئيسا
دبمة خولة مناقشا

C02

12 ;00-11 ;00

ريحاني الزهرة مناقشا
طاع اهلل حسينة

C02

10 ;45-09 ;45

09:30-08:30

مناقشا

بومجان نادية

12 ;00-11 ;00

عدودة صميحة مناقشا 09:30-08:30

مناقشا

عدودة صميحة

05/31

04

C03

C03

10 ;45-09 ;45
05/31

C03

12 ;00-11 ;00

2

الرقم

.13

.14
.15

.16

.17
.18

.19

عنوان المذكرة

الطالب

األستاذ
المشرف

ميدون

مؤشرات النزعة االجتماعية لدى الشباب المتطوع

خياط خالد

كزكوز حدة

الحاجات النفسية لدى المراهقة الخجولة اجتماعيا

بن عامر وسيمة

سهيمة

األستاذ المناقش
جابر نصر الدين رئيسا
بن خمفة محمد مناقشا
رحيم يوسف رئيسا

ساعد شفيق مناقشا

كريبع فاطمة االغتراب النفسي لدى الطفل اليتيم

رحيم يوسف

معطااهلل دنيا سمات شخصية أطفال الطالق

ريحاني الزهرة

بن عامر وسيمة رئيسا
العقون لحسن مناقشا
كحول شفيقة رئيسا

مرابطي عادل مناقشا

اليوم والتوقيت

القاعة

06/01

03

09:30-08:30
06/01

10:45-09:45
06/01
06/01

جارش دليمة

التظاهرات االكتئابية لدى المراة المصابة المستاصمة الرحم

مرابطي عادل مناقشا

10:45-09:45

بن سماعيل

البروفيل النفسي لممراهقات المبدعات في مجال الموسيقى

مناني نبيل

حاج لكحل راضية رئيسا

06/01

زياد سندس

التوافق النفسي واالجتماعي لدى ضباط الجيش الوطني

مناني نبيل

الشعبي المتقاعدين

06/01

04
04

12:00-11:00
06/01

فطيمة دبراسو رئيسا

04

09:30-08:30

العقون لحسن

زينب

03

12:00-11:00

ريحاني الزهرة رئيسا

ساعد شفيق مناقشا

03

C02

09:30-08:30

ساعد شفيق مناقشا

3

.20
.21

.22

.23
.24

الرقم

.25

.26
.27

حمماط ابتسام الذكريات الباكرة لدى المعممات

خياط خالد

مناني نبيل رئيسا

عقاقبة عبد الحميد مناقشا

10:45-09:45

حساين ايمان الجمد النفسي لدى المراة الالجئة السورية

مميوح خميدة

خياط خالد رئيسا

06/01

بمعباس وردة واقع التكفل النفسي بمريض داء السكري

العقون لحسن

ساكر فطيمة سموك المالءمة العالجية لدى مرضى القصور الكموي

بن خمفة محمد

سميمة سايحي رئيسا

طاع اهلل حسينة مناقشا

10:45-09:45

بومعراف نسيمة

عقاقبةعبد الحميد رئيسا

06/01

ريحاني الزهرة مناقشا
اسماعيل رابحي رئيسا
رحيم يوسف مناقشا

الخاضعين لتصفية الدم

رقيق هاجر

جودة الحياة لدى المراهقين المصابين بالسرطان

جعفر صباح مناقشا

الطالب

عنوان المذكرة

األستاذ المشرف

األستاذ المناقش

06/01

06/01

06/01

اليوم والتوقيت
06/03

03

طالب احمد

قمق المستقبل لدى الراشد المصاب بالصداع النصفي

نحوي عائشة

بومعراف نسيمة مناقشا

10:45-09:45

بومجان نادية

جابر نصر الدين رئيسا

06/03

ليندة

زوايد الزهرة

تقدير الذات لدى المراهق المصاب بالصرع (دراسة

خولة دبمة مناقشا

C03

القاعة

بموم محمد رئيسا

المطيف

C03

12:00-11:00

عصادي عبد

االنتكاسة  -دراسة حالة

C03

09:30-08:30

مؤشرات التوظيف النفسي الحدي لدى المدمن متكرر

دبراسو فطيمة مناقشا

C02

12:00-11:00

بموم محمد

نحوي عائشة رئيسا

C02

09:30-08:30
06/03

03
03
4

حالة).
.28
.29
.30

.31

.32
.33
.34
.35
.36

عرواو فيروز

12:00-11:00

البروفيل النفسي لدى الطفل المدخن

جعفر صباح

حاج لكحل راضية رئيسا

06/03

شتح زينب

الذكاء االنغعالي لدى مربية الطفولة األ,لى

جعفر صباح

ساعد صباح رئيسا

06/03

بن خمفة محمد مناقشا

10:45-09:45

نمسي هشام

السموك العدواني لدى المراهق يتيم االم

مرابطي عادل

جعفر صباح رئيسا

06/03

مستوى الطموح لدى التمميذ المتفوق دراسيا المقبل

حنصالي مريامة

وسيمة بن عامر رئيسا

مستوبات الصالبة النفسية لدى الجامعيين العاممين

حنصالي مريامة

جابر نصرالدين رئيسا

بن اعراب

الصالبة النفسية و استراتيجيات مواجهة الضغوط

حاج لكحل راضية

حنصالي مريامة رئيسا

يوسفي حنان

مؤشرات الصحة النفسية لدى المسن –دراسة حالة

دبمة خولة

طاع اهلل حسينة مناقشا

بن خمفة محمد مناقشا

مديحة

بن جاب اهلل
نوارة عائشة

احسان

زغادة حدة

عمى شهادة البكالوريا

المقبمين عمى التخرج (دراسة وصفية)

النفسية لدى الطالبة المقيمة باالقامة الجامعية

ساعد صباح مناقشا

دبمة خولة مناقشا

06/03

06/03

تقدير الذات عند المراهق المتبول ال اراديا
الضغط النفسي لدى المراة المقبمة عمى عممية جراحة

بن عامر وسيمة

نحوي عائشة رئيسا

C02

C02

10:45-09:45
06/03

عادل مرابطي رئيسا

بن عامر وسيمة

04

09:30-08:30

06/03

دبراسو فطيمة رئيسا

04

12:00-11:00

بومعراف نسيمة مناقشا

فاتن باشا مناقشا

برينيس زينب

09:30-08:30

12:00-11:00

ساعد شفيق مناقشا

04

C02

C03

09:30-08:30
06/03

C03

10:45-09:45
06/03

C03
5

الغدة الدرقية

الرقم
.37
.38
.39
.40
.41
.42

.43

طاع اهلل حسينة مناقشا

الطالب

عنوان المذكرة

درنون سهير

الرضا عن الحياة و مستوى تقدير الذات لدى المرأة

المطمقة العاممة(.دراسة ميدانية لنساء مطمقات عامالت).

رواحنة كريمة استراتيجيات مواجهة الضغط النفسي لدى أم الطفل
المصاب بالسرطان – دراسة حالة

األستاذ
المشرف
مميوح خميدة
عقاقبة عبد

األستاذ المناقش

12:00-11:00

اليوم والتوقيت

العقون لحسن رئيسا

06/04

العقون لحسن رئيسا

06/04

خياط خالد مناقشا

الحميد

بن خمفة محمد مناقشا

استراتيجيات مواجهة الضغط النفسي لدى المراة المصابة

عقاقبة عبد
الحميد

بموم محمد رئيسا

06/04

جوادي يوسف مناقشا

12:00-11:00

البروفيل النفسي لمطفمة الوحيدة المتمدرسة

رحيم يوسف

ريحاني الزهرة رئيسا

06/04

سالم سهير

أهداف السموك العدواني لدى الطفل (09-06سنوات)

خياط خالد

رحيم يوسف رئيسا

شنية ايمان

عالقة اساليب المعاممة الوالدية السمبية بالتظاهرات

بن عامر وسيمة

خياط خالد رئيسا

غوجميس

طرق مواجهة االجهاد النفسي لدى الشرطية العاممة

عدودة صميحة

هاشمي
جهينة

بسرطان الثدي – دراسة حالة

ساعد شفيق مناقشا

باشا فاتن مناقشا

سهير

االكتئابية لدى المراهق المتمدرس

بصفوف االمن الوطني

باشا فاتن مناقشا

بموم محمد رئيسا

بومجان نادية رئيسا

03

09:30-08:30
10:45-09:45

عشي سارة

القاعة

03
03
04

09:30-08:30
06/04

04

10:45-09:45
06/04

04

12:00-11:00
06/04

09:30-08:30

C02

6

.44
.45
.46
.47
.48

الرقم
.49
.50
.51

المتفوق
ة
دخيمي ابتسام مستوى الرضا عن الحياة لدى الطالبة الجامعية

بومعراف نسيمة

شفيقة كحول رئيسا

06/04

جعفر صباح مناقشا

10:45-09:45

دبابش تبورة أساليب مواجهة الضغط النفسي لدى أم الطفل المصاب

بن خمفة محمد

قشي الهام رئيسا

06/04

مميوح خميدة مناقشا

12:00-11:00

خنفري حنان البروفيل النفسي لمطفل يتيم االب (طفولة متوسطة)

بن خمفة محمد

عقاقبة عبد الحميد رئيسا

06/04

عدودة صميحة

اسماعيل رابحي رئيسا

06/04

سميمة سايحي مناقشا

10:45-09:45

عدودة صميحة

رحيم يوسف رئيسا

06/04

األستاذ
المشرف

األستاذ المناقش

موبرك سميرة

سمات شخصية الطفل المعنف

مرابطي عادل

شفيقة كحول رئيسا

دراسيا.

بمتالزمة دارن

دهان زهرة

مؤشرات دافعية االنجاز لدى طمبة التجويد

بن سي عمي األعراض السيكوسوماتية لدى الممرضات العامالت بنظام
زكية

الطالب

المداومة اليمية

جعفر صباح مناقشا

العقون لحسن مناقشا

عنوان المذكرة

ريحاني الزهرة مناقشا

C02
C03

09:30-08:30
C03
C03

12:00-11:00

اليوم والتوقيت
06/05

القاعة
03

09:30-08:30

طمحة هشام

حدة القمق لدى تقنيي التخذير (دراسة حالة)

ساعد شفيق

طاع اهلل حسينة رئيسا
دبمة خولة مناقشا

06/05

10:45-09:45

مكاوي خديجة

التوافق النفسي لدى الراشد المصاب بالصرع

دبمة خولة

حنصالي مريامة رئيسا

06/05

مميوح خميدة مناقشا

C02

03
03

12:00-11:00
7

.52

.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60

مستوى تقدير الذات لدى المراة المطمقة ألسباب جنسية

مناني نبيل

بن الزين زكية

صورة الجسم لدى الطالب الجامعي المعاق حركيا

رحيم يوسف

حنصالي مريامة رئيسا

عشيش صبرينة التوافق النفسي االجتماعي لدى المراهق المصاب بداء

عقاقبة عبد

دبراسو فطيمة رئيسا

بار صارة

بومعراف نسيمة رئيسا
حاج لكحل راضية مناقشا

فاتن باشا مناقشا

السكري – دراسة حالة

06/05

09:30-08:30
06/05
06/05

الحميد

طاع اهلل حسينة مناقشا

مهني خميصة

مستوى الوحدة النفسية لدى الطالبة الجامعية المقيمة

مسعود وفاء

دامخي ليمى رئيسا

06/05

لبصير الزهرة

الصورة الوالدية لدى الطفل المسعف

مسعود وفاء

بومعراف نسيمة رئيسا

ناصري شريفة

المعنى في الحياة لدى المراهق المسعف

بومعراف نسيمة

حاج لكحل راضية رئيسا

بدري صبرينة

جودة الحياة لدى الراشد المصاب بقصور شريان التاجي.

دبمة خولة

حنصالي مريامة رئيسا

06/05

قسوم فاطنة

سمات شخصية مربية الطفل المسعف

ريحاني الزهرة

يمينة غسيري رئيسا

06/05

شمبي حبيبة

مستوى الكفاءة الذاتية وعالقتها بالطموح لدى التالميذ

ريحاني الزهرة

ساعد صباح رئيسا

مرابطي عادل مناقشا
ساعد شفيق مناقشا
يوسف رحيم مناقشا

حاج لكحل راضية مناقشا

معيدي البكالوريا

دامخي ليمى مناقشا

04

10:45-09:45
12:00-11:00

ساعد شفيق مناقشا

04

04
C02

09:30-08:30
06/05

C02

10:45-09:45
06/05

C02

12:00-11:00
C03

09:30-08:30
C03

10:45-09:45
06/05

C03

12:00-11:00
8

الرقم

.61

.62
.63

.64

.65
.66

الطالب
فموسة ليمى

قاضي عائشة

عنوان المذكرة
المحتوى النفسي ألحالم الطفل المحروم من األم

البروفيل النفسي لدى ابن الطالق

األستاذ
المشرف

األستاذ المناقش

خياط خالد

نحوي عائشة رئيسا

دبراسو فطيمة

العقون لحسن مناقشا

العقون لحسن رئيسا

عقاقبةعبدالحميد مناقشا

شاوش اخوان
اسماء

غوجميس
ياسمين

البروفيل النفسي لممراهقة الرياضية
البروفيل النفسي لمطفل المتفوق دراسيا (طفولة متوسطة)

مروانة لوصيف مؤشرات الصحة النفسية لدى طفل البادية دراسة مقارنة
حاالت من المدينة والبمدية من حيث مساحة المعب

عبوش محمد

قمق الموت لدى مرضى السيميكوز

ساعد شفيق

بن خمفة محمد

نحوي عائشة
العقون لحسن

مناني نبيل رئيسا

اليوم والتوقيت
06/06

06/06
06/06

بومجان نادية رئيسا

06/06

مميوح خميدة مناقشا

عقاقبةعبدالحميد رئيسا
بومجان نادية مناقشا

03

10:45-09:45

باشا قاتن مناقشا

بومجان نادية رئيسا

03

09:30-08:30

12:00-11:00

ريحاني الزهرة مناقشا

القاعة

03

04

09:30-08:30
06/06

04

10:45-09:45
06/06

04

12:00-11:00

9

جامعــة محمد خيضر بسكرة

UNIVERSITE Med KHIDER BISKRA
FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Département : sciences sociales
FILIERE PSYCHOLOGIE

العلوم اإلنسانيـة واالجتماعية
كلية ـ
قسم العموم االجتماعية

.67

.68

.69

.70

عبد ربه
مسعودة

تقدير الذات لدى القضاة

جابر نصر الدين

خياط خالد رئيسا

رحيم يوسف مناقشا

مانع كريمة

البروفيل النفسي لالطباء في قسم االستعجاالت الطبية

عائشة نحوي

قروي جميمة

التوافق النفسي لدى المراة المصابة بسرطان الثدي

دبراسو فطيمة

مناني نبيل رئيسا

قدوري سعاد

عالقة الذكاء االنفعالي بالتوافق النفسي اإلجتماعي لدى

بومعراف نسيمة

مناني نبيل رئيسا

مسؤول الشعبة

والجراحية

بن خمفة محمد رئيسا
مميوح خميدة مناقشا

الطالب الجامعي العامل.

بتاريخ 2017/05/21

بومعراف نسيمة مناقشا

ساعد شفيق مناقشا

ِ C02

06/06

10:45-09:45
06/06

C02

12:00--11:00
06/06

C03

09:30-08:30
06/06

C03

10:45-09:45

رئيس القسم

10

شعبة عمم النفس

جدول المناقشات لمذكرات الماستر لمسنة الجامعية 2017/2016
تخصص عمم النفس العمل والتنظيم
الرقم
01
02
03

الطالب

عنوان المذكرة

األستاذ
المشرف

األستاذ المناقش

عاشور

التشغيل المؤقت وعالقته باشباع الحاجات لدى خريجي

تاوريريت

نور الدين

قبقوب عيسى رئيسا

جوادي يوسف مناقشا

برويس

اتجاهات العاممين نحو التغير التكنولوجي في االدارة

قبقوب عيسى

تاوريريت نورالدين رئيسا

بن عيسى

تصميم العمل وفق البعد األرغونومي وعالقته بجودة حياة

جوادي يوسف

حفيظة
نسيمة
ايمان

الجامعة
المحمية
العمل

عجال مسعودة مناقشا
قبقوب عيسى رئيسا
مدور مميكة مناقشا

اليوم والتوقيت

القاعة

05/31

C01

09:30-08:30
05/31

C01

10:45-09:45
05/31

C01

12:00-11:00
11

بزيو عمر

المناخ التنظيمي وعالقته باالداء

قبقوب عيسى

04

05
06
07
08
09
10
11

بوعيس عبد
المجيد

معوقات مواكبة التكنولوجية الحديثة في القطاع العام

فاتن باشا مناقشا

قبقوب عيسى رئيسا

نور الدين

قشي الهام مناقشا

باشا فاتن

تاوريريت نورالدين رئيسا

شراديد نهاد

االحتياجات التدريبية لدى اساتذة الجامعة من وجهة نظرهم

مدور مميكة

جوادي يوسف رئيسا

ليمى سويكي

االدارة االلكترونية وعالقتها بجودة الحياة الوظيفية

جوادي يوسف

سميمة سايحي رئيسا

مباركي نجاح

ضغوط العمل وعالقتها بإدارة الوقت

رابحي اسماعيل

عجال مسعودة رئيسا

حساين نورة

مستوى الطموح المهني وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى

قشي الهام

تاوريريت نورالدين رئيسا

نوي آسيا

التمكين االداري وعالقته بالفعالية التنظيمية

قشي الهام

لمباركي
سهير

المناخ التنظيمي وعالقته بالفعالية التنظيمية

ميراد حنان مناقشا

دامخي ليمى مناقشا
حميمو نبيل مناقشا

بشقة سميرة مناقشا

موظفي والية بسكرة

عجال مسعودة مناقشا
عجال مسعودة رئيسا
ميراد حنان مناقشا

مزوجي احالم واقع تطبيق ادارة الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية
12

تاوريريت

قشي الهام رئيسا

رابحي اسماعيل

حمادي بوستة رئيسا

هدار مصطفى مناقشا

06/01

C01

09:30-08:30
06/01

C01

10:45-09:45
06/01

C01

12:00-11:00
06/03

C01

09:30-08:30
06/03

C01

10:45-09:45
06/03

C01

12:00-11:00
06/04

C01

09:30-08:30
06/04

C01

10:45-09:45
06/04

C01

12:00-11:00

12

مزردي سميرة أساليب مواجهة الضغوط المرضية لدى العامل وانعكاساتها
عمى الروح المعنوية

13

14
15

16

17
18
19

جوادي يوسف

باشا فاتن رئيسا

عجال مسعودة مناقشا

06/05

09:30-08:30

الهامل رندة

معوقات التوجيه المدرسي والمهني وعالقتها بالروح

مدور مميكة

ساعد صباح رئيسا

جوادي يوسف مناقشا

10:45-09:45

سويكي مروة

الثقافة التنظيمية وعالقتها بالتمكين النفسي

جوادي يوسف

تاوريريت نورالدينر ئيسا

06/05

بن داللي

صعوبات اتخاذ القرار المهني وعالقته ببعض المتغيرات

مدور مميكة

قبقوب عيسى رئيسا

االتصال التنظيمي وعالقته بالروح المعنوية لدى اساتذة

باشا فاتن

قشي الهام رئيسا

عجال مسعودة مناقشا

10:45-09:45

تخطيط المسارات الوظيفية وعالقتها بالتوافق المهني لدى

قشي الهام

حميمو نبيل رئيسا

06/06

ميراد حنان مناقشا

12:00-11:00

الثقافة التنظيمية ودورها في تعزيز سموك المواطنة

قشي الهام

جوادي يوسف رئيسا

06/06

المعنوية

بشقة سميرة مناقشا

دليمة

بمحاج سعاد
بن دريس
فوزية

سعيدي
سميرة

مسؤول الشعبة

جعفر صباح مناقشا

التعميم الثانوي

موظفي والية بسكرة

التنظيمية

حميمو نبيل مناقشا

بسكرة2017/05/21 :

C01

06/05

C01
C01

12:00-11:00
06/06

C01

09:30-08:30
06/06

C01
C01
C02

09:30-08:30
رئيس القسم
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