وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي
جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس

مناقشات مذكرات ماستر تخصص اإلرشاد والتوجيه 2016/2015
مناقشات اليوم األول  :األحد  22ماي / 2016
الباحث(ة)

09:30---08:00

عنوان المذكرة

المشرف

اخلجل وعالقتو بكل من الشعور بالوحدة النفسية وتقدير الذات لدى عينة من طالبات ادلرحلة
ادلتوسطة

مكفس عبد المالك

ولد حممد زىرية

القدرة على حل ادلشكالت اإلحصائية وعالقتها باالذباه حنو مادة اإلحصاء لدى طلبة قسم علم
النفس جبامعة ادلسيلة

د/ميمون حدة

شاليل خدجية

ادلشكالت اإلدارية وعالقتها بأداء أساتذة التعليم ادلتوسط

د /بوقرة عواطف

العمري سارة

مناقشات اليوم األول  :األحد  22ماي / 2016
الباحث(ة)

القاعة

لجنة المناقشة
د /مام عوطف

رئيسا S18

د /براهيمي سامية

رئيسا S19

أ /عزوق جميلة

رئيسا S22

أ /كتفي عزوز
د /طه حمود

أ /مناصرية عمر

مناقشا
مناقشا

مناقشا

11:30---10:00

عنوان المذكرة

المشرف

برابح نعيمة

األمن النفسي وعالقتو بدافعية اإلجناز لدى طلبة ادلاسرت بقسم علم النفس .جامعة ادلسيلة

د/لمين نصيرة

سعادة ادلكي

مهارات ما وراء ادلعرفة وعالقتها بالتفكري االبتكاري لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية

د/بركات عبد الحق

بلباي فتيحة

التدريس بادلقاربة بالكفاءات وعالقتها بتنمية التفكري االبتكاري لدى مرحلة ادلتوسط

بوجالل سعيد

القاعة

لجنة المناقشة
د /بوقرة عواطف

رئيسا S18

أ.د /برو محمد

رئيسا S19

د /مام عواطف

مناقشا

أ/جعالب نور الدين

مناقشا

د /ناصر باي أعمر

رئيسا

أ /بوترعة إبراهيم

مناقشا

S22

مناقشات اليوم األول  :األحد  22ماي / 2016
الباحث(ة)

14:30---13:00

عنوان المذكرة

المشرف

مويسات ليندة

التدريس يف ادلناطق النائية وعالقتو بدافعية اإلجناز لدى معلمات ادلرحلة االبتدائية دراسة ميدانية
ببعض ابتدائيات والية ادلسيلة

د /بودربالة محمد

د /شريفي حليمة

معمري عمر

إسرتاتيجية ادلواجهة يف التوجيو ادلدرسي وعالقتها بتقدير الذات لدى تالميذ ادلرحلة الثانوية

د /لمين نصيرة

د /ناصر باي أعمر

حممدي سعاد

تقييم األداء التدريسي دلعلمي التعليم االبتدائي من وجهة نظر مفتشي التعليم االبتدائي يف ضوء
الكفايات التدريسية

بن زطة بلدية

أ.د /عمور عمر

مناقشات اليوم األول  :األحد  22ماي / 2016

لجنة المناقشة
أ /عزوق جميلة

أ /زموري حميدة

د /مام عواطف

القاعة

رئيسا S18

مناقشا

رئيسا S19

مناقشا
رئيسا

S22

مناقشا

16:30---15:00

الباحث(ة)

عنوان المذكرة

المشرف

القاعة

لجنة المناقشة

بابش نوارة

ادلهارات احلياتية وعالقتها بالذكاءات ادلتعددة لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي

د /شريفي حليمة

د /بوضياف نوال

رئيسا S18

تيطوم خولة

الذكاء االجتماعي لدى مستشار التوجيو واإلرشاد وعالقتها خبفض قلق االمتحان من وجهة نظر
تالميذ السنة الثالثة ثانوي

د /مام عواطف

د /براهيمي سامية

رئيسا S19

قيمر سهام

القلق االجتماعي وعالقتو بإدمان االنرتنت لدى ادلراىقني

د /لمين نصيرة

أ /مكفس عبد المالك

أ /بوجالل سعيد

أ /خطوط رمضان

أ /قرساس الحسين

مناقشا
مناقشا
رئيسا

مناقشا

S22

مناقشات اليوم الثاني  :االثنين  23ماي / 2016
الباحث(ة)

09:30---08:00

عنوان المذكرة

المشرف

القاعة

لجنة المناقشة

مهدي اجلمعي

معاملة األستاذ وعالقتها بتقدير الذات لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط

بوجالل سعيد

د /بركات عبد الحق

رئيسا S18

جربوعي خدجية

الكفاءة ادلهنية دلعلمي ادلرحلة االبتدائية وعالقتها بأداء التالميذ .من وجهة نظر مديري ادلدارس
االبتدائية.

د /بوقرة عواطف

د /ناصر باي أعمر

رئيسا S19

قلق الرياضيات وعالقتو بأساليب التفكري لدى التالميذ ادلتمدرسني بالسنة الثالثة ثانوي.

د /ميمون حدة

أ.د/قدوري رابح

رئيسا S22

بوتيارة وردة

مناقشات اليوم الثاني  :االثنين  23ماي / 2016

أ /قرساس الحسين

أ /بوترعة إبراهيم

د /مام عواطف

مناقشا

مناقشا

مناقشا

11:30---10:00

الباحث(ة)

عنوان المذكرة

المشرف

القاعة

لجنة المناقشة

مكاوي حفيظة

الذكاء الوجداين وعالقتو بالتوافق مع احلياة اجلامعية لدى الطالب اجلامعي

بن زطة بلدية

أ /قرساس الحسين

رئيسا S18

سعدي فاطمة

معاملة ادلعلم للتالميذ وعالقتها بدافعية اإلجناز

بوجالل سعيد

أ /بوترعة إبراهيم

رئيسا S19

عريوة مليكة

واقع استخدام الوسائل التعليمية ومعيقاهتا يف تدريس التالميذ ادلتخلفني ذىنيا
من وجهة نظر ادلربني وادلختصني.

د /بودربالة محمد

د/شريفي حليمة

رئيسا S22

مناقشات اليوم الثاني  :االثنين  23ماي / 2016
الباحث(ة)

أ /خطوط رمضان

أ /زموري حميدة

أ /مكفس عبد المالك

مناقشا

مناقشا

مناقشا

14:30---13:00

عنوان المذكرة

المشرف

القاعة

لجنة المناقشة

قنان نصرية

االغرتاب النفسي وعالقتو بالتوافق الدراسي لدى طالبات اإلقامة اجلامعية

د /لمين نصيرة

د /بوضياف نوال

رئيسا

راحبي هبجة

معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أساتذة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة ادلسيلة.

د /مجاهدي الطاهر

د /بعلي مصطفى

رئيسا

بن صوشة خولة

تقومي جودة مهارات التدريس اجلامعي من وجهة نظر أساتذة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جبامعة ادلسيلة.

د /مام عواطف

د /بوقرة عواطف

مناقشا

د /بركات عبد الحق

مناقشا

د/طه حمود

رئيسا

أ /خطوط رمضان

S18

مناقشا

S19
S22

مناقشات اليوم الثاني  :االثنين  23ماي / 2016
الباحث(ة)
جماىد المية

16:30---15:00

عنوان المذكرة

المشرف

قدرات التفكري االبتكاري وعالقتها دبهارات االستذكار لدى تالميذ السنة الثانية متوسط

د /شريفي حليمة

لجنة المناقشة
أ /نقبيل بوجمعة

أ /زموري حميدة

القاعة

رئيسا S18

مناقشا

