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

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

صيد فتيحة

09:30---08:00

عنوان المذكرة

المشرف

مستوى تقدير الذات لدى معلمات رياض األطفال وعالقتو ببعض ادلتغريات

أ.د /إسماعيلي اليامنة

الدميغرافية
إميان بوعزيز
إبراىيمي فطوم

أ /بورنان سامية

رئيسا

S15

مناقشا

الضغط النفسي وعالقتو بفاعلية الذات لدى عينة من األعوان الشبو طبيني
بادلؤسسة االستشفائية ادلتخصصة يف طب النساء والتوليد بادلسيلة

د /بعلي مصطفى

أ /شحام عبد الحميد

رئيسا S16

اجتاىات التنشئة األسرية وعالقتها بالسلوك العدواين لدى ادلراىقني ( )15-12

د /بوضياف نوال

أ /بوعالقة فاطمة الزهرة

رئيسا

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

لجنة المناقشة
أ /دهيمي شهرزاد

القاعة

د /بركات عبد الحق
أ /سفاري لبنى

مناقشا

S17

مناقشا

11:30---10:00

عنوان المذكرة

المشرف

قنفود طالل

اضطراب اذلوية وصدمة الفشل لدى معيدي البكالوريا

أ.د /إسماعيلي اليامنة

بركات شهرزاد

صورة اجلسم ومكنز مات الدفاع لدى مرضى الربو

سفاري لبنى

دمحاين مصطفى

اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي وعالقتو بالتوافق األسري لدى ادلراىق

د /محمد بودربالة

القاعة

لجنة المناقشة
أ /بن زطة بلدية

رئيسا S15

أ/مرازقة وليدة

رئيسا S16

أ /طالبي الصادة

أ /بوعالقة فاطمة الزهرة
د /إبراهيمي أسماء

أ /شحام عبد الحميد

مناقشا
مناقشا

رئيسا S17

مناقشا

مناقشات اليوم األول  :األحد  22ماي / 2016

14:30---13:00

الباحث(ة)

عنوان المذكرة

المشرف

بوشعالة أمنة

الضغط النفسي وعالقتو مبركز الضبط والسند االجتماعي ادلدرك لدى الشرطي يف
ادلصاحل النشطة

أ.د /إسماعيلي يامنة

د /مخلوف سعاد

أ /شحام عبد الحميد

مناقشا

خرباشي معاذ

مستوى التدين وعالقتو بتقبل العالج عن ادلصابني بداء السكري

د /بعلي مصطفى

د /بولسنان فريدة

رئيسا S16

عبد الالوي نسمة

االجتاه حنو ادلرض النفسي لدى طلبة حممد بوضياف وعالقتو ببعض ادلتغريات
(اجلنس -التخصص)

د /بوضياف نوال

أ /مرازقة وليدة

رئيسا S17

مناقشات اليوم االول  :األحد  22ماي / 2016

لجنة المناقشة

أ /بوجالل سعيد

أ/دهيمي شهرزاد

القاعة
رئيسا S15

مناقشا

مناقشا

16:30---15:00

الباحث(ة)

عنوان المذكرة

المشرف

بن جدو وداد

قلق ادلستقبل وعالقتو بالطمأنينة النفسية لدى أمهات األطفال ادلصابني بأمراض

أ.د /إسماعيلي اليامنة

التوحد
تيطراوي احلاجة

مصدر الضبط الصحي وعالقتو بتقبل العالج لدى عينة من النساء متأخرات يف
اإلجناب -دراسة ميدانية مبدينة مسيلة

د /بعلي مصطفى

بوزيان إميان

القلق وعالقتو بالقرحة ادلعدية لدى عينة من ادلصابني

أ /سفاري لبنى

لجنة المناقشة
د /بودربالة محمد

أ/بورنان سامية

القاعة
رئيسا S15

مناقشا

د /قنون خميسة

رئيسا S16

أ/بوعالقة ف الزهرة

رئيسا

أ/طالبي الصادة

أ /بوجالل سعيد

مناقشا

مناقشا

S17

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

عنوان المذكرة

09:30---08:00
المشرف

القاعة

لجنة المناقشة

العيفة زينب

احلاجات النفسية لدى ادلراىقني احملرومني من الوالدين

د /قنون خميسة

د/زيد الخير سميرة

رئيسا

مرنيز خولة

التوافق النفسي وعالقتو بالدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة األوىل ثانوي *دراسة

أ.د /إسماعيلي اليامنة

د /مخلوف سعاد

رئيسا

ميدانية بثانوية صالح الدين األيويب*
سارة شيخ

عالقة التوافق النفسي بالتوافق ادلهين لدى أساتذة قسم علم النفس ختصص علم
النفس العيادي
مناقشات اليوم الثاني  :االثنين  23ماي / 2016

د /بوضياف نوال

د/إبراهيمي أسماء
أ /بورنان سامية

د /إبراهيمي سامية
د /طه حمود

مناقشا

S16

مناقشا

رئيسا S17

مناقشا

11:30---10:00

فريق البحث

عنوان المذكرة

المشرف

حممدي حسينة

مستوى التواصل االجتماعي لدى فئة من األطفال ادلتوحدين

أ.د /إسماعيلي اليامنة

القاعة

لجنة المناقشة
أ /جالب مصباح

رئيسا

شريف مجيلة

االغرتاب النفسي لدى اإلخصائي النفسي العيادي بادلراكز االستشفائية

د /بولسنان فريدة

د/لمين نصيرة

رئيسا

زوبريي وليدة

الصدمة النفسية عند األطفال بعد طالق والديهم عرب اختبار رسم العائلة

أ /خرخاش أسماء

د /قنون خميسة

رئيسا

مناقشات اليوم الثاني  :االثنين  23ماي / 2016

S15

د /بعلي مصطفى
أ/سفاري لبنى

أ/مرازقة وليدة

S15

مناقشا

S16

مناقشا

S17

مناقشا

14:30---13:00
لجنة المناقشة

الباحث(ة)

عنوان المذكرة

المشرف

قدور مسيحة

أبعاد اإلساءة جتاه األطفال ادلعاقني ذىنيا من وجهة نظر ادلربني دراسة ميدانية بادلركز
البيداغوجي النفسي للمعوقني ذىنيا بادلسيلة- .

أ /بورنان سامية

د/مخلوف سعاد

أ /بن زطة بلدية

مناقشا

بريكي مجيلة

االغرتاب النفسي وعالقتو بتقدير الذات لدى الطلبة األجانب -جامعة مسيلة-

د /قنون خميسة

أ.د/سماعيلي اليامنة

رئيسا

قداش سارة

قلق ادلستقبل لدى أمهات األطفال ذوي صعوبات التعلم

أ /سفاري لبنى

أ/جالب مصباح

رئيسا

د/لمين نصيرة

أ/بوجالل سعيد

القاعة
رئيسا

S15
S16

مناقشا
مناقشا

S17

مناقشات اليوم الثاني  :االثنين  23ماي / 2016

16:30---15:00

الباحث(ة)

عنوان المذكرة

المشرف

حاج دودو إميان زوينة

الشعور بالوحدة النفسية لدى القابالت ادلناوبات ليال
*دراسة ميدانية مبستشفى سليمان عمريات بادلسيلة*

أ /بورنان سامية

د/بعلي مصطفى

أ /خرخاش أسماء

مناقشا

عزيري أحالم

اإلحباط وعالقتو بالسلوك العدواين لدى عينة من التالميذ ادلعيدين يف شهادة

د /بوضياف نوال

د /زيد الخير سميرة

رئيسا

الباكالوريا
خوجة صبرية

التوظيف النفسي للنساء ادلنجبات وغري ادلنجبات يف ضوء منتوجهن احللمي -
دراسة إسقاطيو مقارنة -

أ /بوعالقة فاطمة الزهرة

لجنة المناقشة

أ/كتفي عزوز

د/بركات عبد الحق
أ /سفاري لبنى

القاعة

رئيسا S15
S16

مناقشا
رئيسا

مناقشا

S17

مناقشات اليوم الثالث  :الثالثاء  24ماي / 2016

09:30---08:00

الباحث(ة)

عنوان المذكرة

المشرف

القاعة

لجنة المناقشة

أوصاحل أمساء

قلق االنفصال لدى أطفال ضحايا الطالق

أ /سفاري لبنى

د /بولسنان فريدة

رئيسا S15

محاين الرمي

الصالبة النفسية ألولياء ذوي االحتياجات اخلاصة

أ.د /عمور عمر

د/قنون خميسة

رئيسا S16

بن بوزيد رشيد

الضغط النفسي وعالقتو بالعنف ادلدرسي لدى تالميذ السنة االوىل ثانوي

د /مخلوف سعاد

د/بركات ع الحق

مناقشات اليوم الثالث  :الثالثاء  24ماي / 2016

أ /طالبي الصادة

أ/خرخاش أسماء
أ/بن زطة بلدية

مناقشا

مناقشا

رئيسا S17

مناقشا

11:30---10:00

الباحث(ة)

عنوان المذكرة

المشرف

غويين نشيدة

منط الشخصية(أ.ب،ج) وعالقتو باستجابة القلق لدى عينة معلمي الرتبية اخلاصة

د /بولسنان فريدة

أ.د /اسماعيلي اليامنة

خلويف المية

احلرمان العاطفي لدى ادلراىق ادلسعف -دراسة حالة بادلركز ادلتخصص للحماية برج
بو عريريج-

أ /خرخاش أسماء

د /براهيمي أسماء

رئيسا S16

بن التومي ميينة

الصالبة النفسية لدى ادلمرضني وادلمرضات ادلناوبني ليال بادلؤسسة االستشفائية

أ /بورنان سامية

د/زيد الخير سميرة

رئيسا

الزىراوي بادلسيلة
مناقشات اليوم الثالث  :الثالثاء  24ماي / 2016

لجنة المناقشة
أ/بوعالقة فاطمة الزهرة
أ /مرازقة وليدة

د/بعلي مصطفى

القاعة

رئيسا S15

مناقشا

مناقشا

S17

مناقشا

14:30---13:00

الباحث(ة)

عنوان المذكرة

المشرف

القاعة

لجنة المناقشة

ذىبية لعماري

مستوى الرضا عن العمل العيادي لدى األخصائي النفسي يف ادلراكز االستشفائية

د /بولسنان فريدة

أ.د /قدوري رابح

رئيسا

بريم فاطمة
الزىراء

الذكاء االنفعايل وعالقتو بأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى األساتذة -دراسة
ميدانية جبامعة مسيلة

د /قنون خميسة

د /إبراهيمي سامية

أ /شحام عبد الحميد

رئيسا S16

مناقشا

بعلي ىشام

الذكاء العاطفي وعالقتو بتوافق الزواجي دراسة ميدانية لدى عينة من األزواج مبدينة
ادلسيلة

د /محمد بودربالة

د/إبراهيمي أسماء

رئيسا

أ /مرازقة وليدة

أ/طالبي الصادة

S15

مناقشا

مناقشا

S17

مناقشات اليوم الثالث  :الثالثاء  24ماي / 2016
الباحث(ة)

عنوان المذكرة

لصفر نور اذلدى الرضا عن احلياة وعالقتو بالتفاؤل والتشاؤم لدى متقاعدي قطاع الرتبية والتعليم -فئة
ادلعلمني منوذجا
شية قمري

قلق ادلستقبل وعالقتو بالرضا عن احلياة لدى النساء ادلتأخرات يف سن الزواج

16:30---15:00
المشرف

القاعة

لجنة المناقشة

د /قنون خميسة

أ.د /قدوري رابح

د /إبراهيمي أسماء

مناقشا

د /بوضياف نوال

د /شريفي حليمة

رئيسا S16

أ/دهيمي شهرزاد

رئيسا S15

مناقشا

