
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
نيابة العمادة المكلفة بالدراسات العليا والبحث العلمي والعالقات الخارجية

إحصائيـــــات المناقشـــات من الدكتوراه و الدكتوراه الطور الثالث

تاريخ المناقشةاألستاذ المشرفالشعبةعنوان المذكرةاالسم والمقبالرقم

ىادف رانية1
المناخ التنطيمي في طل الشراكة االجنبية و عالقتو بمستوى الضغط  النفسي لدى 

04/04/2016لعريط بشيرعلم النفس العمل والتنطيمالقيادة االداري الوسطي

عيساوي فلة2
دراسة ميدانية على ىيئة االطارات -التمكين االداري وعالقتو بااللتزام التنطمي 
27/04/2016بومنقار مرادعلم النفس العمل والتنطيمالوسطي

بوحارة ىناء3
لمستويات االحتراق -وسوء التوافق المهني- االكتئاب -القلق - االنعكاسات النفسية و السلوكية 

22/05/2016لعريط بشيرعلم النفس العمل والتنطيمةدراسة ميدانية بمديرية الحماية المدنية و بعض وحداتها بمدنة عناب-النفسي لدي اعوان 

خلفة سارة4
الثقافة التنطيمية و عالقتها ببعض المشكالت المهنية السائدة  لدى ىيئة االطارات 

الوسطي
04/06/2016بومنقار مرادإرشاد و توجيه

عــلــــــــم النفــــــــــــــــــس: القسم



مفتود سارة5
مدى فعالية اإلرشاد المعرفي في سلوكي في التخفيف من حدة العدوانية لدى تالميد 

مرحلة الطفولة المتاخرة
14/07/2016لعريط بشيرعلم النفس التربوي

بكاي عبد المجيد6
التنوع الثقافي و عالقتو بالقيم التنطيمية داخل المنطمات متعددة الجنسيات في 

26/07/2016العايب رابحعلم النفس العمل والتنطيمالجزائر

بوراس اسية7
ادارة الوقت و عالقتها يسلوك المواطنة التنطيمية لدى اعضاء ىيئة التدريس بجامعة 

19/07/2016لوكيا الهاشميعلم النفس العمل والتنطيم اوت بسكيكدة20

13/07/2017بومنقار مرادعلم النفس العمل والتنطيمالقيم وعالقتها بالتوفيق المهني لدى استاذة التعليم االبتدائيبوعطيط فايزة8

لياس سارة9
الثقافة  التنطيمية في طل الشراكة و مدى مالئمتها لتطبيق ادارة الجوذة الشامة وفقا 

21/12/2017بومنقار مرادعلم النفس العمل والتنطيملمواصفات االيزو

وادي لمين10
نموذج المعاملة البنائية للدعم التنطيمي و االجتماعي المدرك لمواجهة  االحتراق 

22/02/2018بومنقار مرادعلم النفس العمل والتنطيمالنفسي لدى العامالت المتزوجات

صياد ليلى11
المعيقات الثقافية لتحقيق  المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائرية دراسة ميدانية 

28/02/2018خالصي محمدعلم النفس العمل ثقافة تنطيية-عنابة -مع اساتدة التعليم االبتدائي بقطاع بلدية 

01/03/2018كربوش رمضانعلم النفس العمل ثقافة تنطييةالعوائق الثقافية المتربطة بالتكوين الجامعي في طل نطام ل م دخليفي حليمة12



حوامدي الساسي13
مهارات التفكير الناقد المتضمنة في كتاب العلوم  الفيزيائية و التكنولوجيا للسنة 

09/04/2018كربوش رمضانبناء البرامج و المناهجالرابعة من تعليم المتوسط

22/04/2018لعريط بشيرعلم النفس التربويالضغوط المهنية و عالقتها بتقدير الذات لدى اساتذة التعليم الثانويمناصرية محمد14

عجابي اسماء15
-فاعلية برنامج ارشادي معرفي سلوكي في خفض الضغوط لذوي االمراض النفس 

-جسدية
االرشاد النفسي و التوجيو 

التربوي المهني
06/05/2018كربوش رمضان

بوزريبة سناء16
مفهوم الذات لدى المتربصين بمراكز التكوين المهني و عالقتو يدافعيتهم للتعليم و 

التكوين
االرشاد النفسي و التوجيو 

التربوي المهني
10/05/2018كربوش رمضان

12/07/2018لعريط بشيرعلم النفس العمل والتنطيماستراتجية تكييف المرلة العاملة مع ضغوض العملبوساحة عبلة17

14/11/2018كربوش رمضانعلم النفس العياديبرنامج ارشادي معرفي سلوكي لتحسين مفهوم الذات عند المراىق العائد للجنوحغوافرية رشيدة18

هامل اميرة19
دور الحقيبة البيداغوجية قصة في تعلم القراءة بالغة الفرنسية لغة اجنبية لدى تالميذ 

السنة الرابعة ابتدائي
29/11/2018خباب عقيلة/ د .أعلم النفس التربوي


