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 القاعة التوقيت  المناقشةالتاريخلجنة المناقشة  األستاذ المـشرف عنـوان المــوضوع 

التطرف الديني واالرهاب خالل العشرين السوداء في مداح حمدان  .1
عنابة 

      رئيسازيتوني عائشة بيةبوطوطن م الصالح 
           عضواهند بوشالغم

 06ب  9.30-10.30 04/06/2018

الجريمة االلكترونية عند الشباب دراسة ميدانية بمدينة خميس بوخضير  .2
عنابة 

      رئيسازيتوني عائشة بيةبوطوطن م الصالح 
           عضواهند بوشالغم

 06ب  11.45 -10.45 04/06/2018

االنحرافات السموكية لدى تالميذ المرحمة االكمالية مصباح امال  .3
المظاهر والعوامل دراسة ميدانية بمتوسطة عنابة 

     رئيسابوطوطن م الصالح زيتوني عائشة بية 
           عضواهند بوشالغم

 06ب  12-13 04/06/2018

           رئيسا سعيدي فريدةمعمر داود السموك االنحرافي لدى الطمبة الجامعين مسعود العربي  .4
    عضوا  بوالشرش نور الدين

 02ب  11.45 -10.45 13/06/2018

              رئيسامعمر داودسعيدي فريدة المدمنين بمراكز معالجة االدمان واندماجهم االجتماعي مراس خير الدين  .5
    عضوابوالشرش نور الدين

 02ب  9.30-10.30 13/06/2018

الشعور باالندماج واالتجاه نحو ظاهرة العنف بشكل عام بغنة راوية  .6
وظاهرة االرهاب بشكل خاص لدى فئة الشباب الجزائري 

           رئيساسموك عمي مراني حسان 
   عضوا   شرش نور الدين البو

   مؤجلة لسبتمبر

           رئيساسموك عمي مراني حسان االختراق الثقافي من خالل برامج التمفزيون عكاشة وهيبة  .7
    عضوابوشرش نور الدين

   مؤجلة لسبتمبر

عوامل الهجرة غير الشرعية في المجتمع الجزائري دراسة برغوتي أسيا  .8
حالة ببعض أحياء مدينة عنابة 

     رئيسابوطوطن م الصالح زيتوني عائشة بية 
           عضواهند بوشالغم

 06ب  9.30-10.30 05/06/2018

   مؤجلة لسبتمبر      رئيسازيتوني عائشة بيةبوطوطن م الصالح االنترنت وانحراف المراهقين تواتي اسيا  .9
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           عضواهند بوشالغم
           رئيساهند بوشالغم الصالح مبوطونقرناء السوء وتعاطي المخدرات لدى الشباب في الجزائر عتيق ليمى  .10

     عضوا  زيتوني عائشة بية
   مؤجلة لسبتمبر

              رئيسامعمر داودبوالشرش نور الدين االدمان عمى المخدرات لدى الشباب في المجتمع الجزائري بن قاهر سهيمة  .11
          عضواسعيدي فريدة

 02ب  12-13 11/06/2018

الفعل االنحرافي  لممهاجريين السريين والالجئين في قروي حبيبة  .12
الجزائر دراسة ميدانية مقارنة 

            رئيسابوطرفة نوالغاصب امال 
           عضواهند بوشالغم

 07ب  9.30-10.30 21/06/2018

           رئيساهند بوشالغمبوطرفة نوال  (تحميل المضمون)تعاطي المخدرات لدى المراهقين زموري محمد امين  .13
           عضوا   غاصب امال

 07ب  11.45 -10.45 21/06/2018

دراسة )العوامل النفسية واالجتماعية لمعنف المدرسي خمف اهلل امال  .14
 (ميدانية بالمؤسسة التربوية

            رئيساغاصب امالهند بوشالغم 
            عضوابوطرفة نوال

 07ب  12-13 21/06/2018


