
املسيلة   جامعة

جتماعية و سانية العلوم   لية

جتماع علم   قسم

  

عن العلميةمحضرمستخرج نة املاس(ال موضوعات ع  )املصادقة

ماس -1 الثانية ةالسنة شر ال املوارد تنمية جتماع   :علم

واللقب  الرقم   مالحظات  املشرف  املوضوع  سم

سارة  1 س تكنولوجيا  رف املؤسسةدور انيات إم ر تطو املعلومات

ية   ال

مخلوف   مقبول   نا

سارة  2 للعامل  زرو الوظيفي بالوالء ا وعالق التنظيمية ان  الثقة اسم   مقبول   بلوم

وردة  3 داري   دباش العمل ن بتحس ا وعالق ونية لك لي  دارة   مقبول   بتقة

نادية  4 املؤسسة  عاشور املواطنة سلوك ا وعالق التنظيمية العدالة

دماتية   ا

سفيان محمد   مقبول   بدوي

فتيحة  5 شطو التنظيمية  بن املواطنة سلوك ترسيخ ة شر ال املوارد إدارة دور

دماتية ا   .املؤسسة

سفيان محمد املستقل  بدوي املتغ يضبط

املشرف   مع

دى  6 ال ةصالح  نور شر ال املوارد تنمية منظور من العيا  داري ي تو جديد  ز موضوع   صياغة

دية  7 م املؤسسة  عطا ن العامل ام بال وعالقتھ القيادي يبة  سلوب و ي   عدل  ش

لي  8 زي املؤسسة  حر ة شر ال املوارد تنمية ع تصال تكنولوجيا زة  أثر عز موضوعمكرر   جرار صياغة

  جديد

صفية  9 ن  وقاف للعامل خال السلوك ز عز ا ودور التنظيمية يبة  العدالة و ي   عدل  ش

سام  10 اب ي ن  رو العامل بتحف وعالقتھ التنظيمي ام  تصال س   عدل  بلقرمي

الرحمان  11 عبد راقد الوظفي  باي الضغط عاد أل العام داخلالتحليل للعامل

  املؤسسة

الناصر عبد   مقبول   عزوز

  

ماس -2 الثانية وعملالسنة تنظيم جتماع   علم

الرق

  م

واللقب   مالحظات  املشرف  املوضوع  سم

الدين  1 نور للعمل  عيواز الوظيفي باالرتباط ا وعالق التنظيمية ة ان  ال اسم   مقبول   بلوم

الدين  2 شمس دي ن  بوز العامل ن تمك الوظيفي ر التدو مخلوف  دور   مقبول   نا

حمزة  3 ن  دري العامل أداء ن تحس ادة ز ب التدر نورالدين  دور   مقبول   سطي

يدة  4 ج سات املؤسسة  مو داخل التنظيمي ام السعيد  ل يمينة موضوع  بن صياغة مكرر

  جديد

إيمان  5 ا  دوشة وعالق العمل املضغوط رمضان  بالتوافق   مقبول   فضيل

ة  6 نص شعبان العامل  بن لدى نجاز ودافعية التنظيمي رضااملناخ   مقبول   قجة



  املؤسسة

القادر  7 عبد التنظيمي  بلبول التطور نحو ن املدير ات يبة  اتجا و   مقبول   زال

مراد  8 ة  دوغة دار املعلومات نظم تواجھ ال وتنميةالتحديات

ة شر ال   املوارد

يبة و املوضوع  زال صياغة   إعادة

ي  9 دحما مؤسسات  العيد الشاملة ودة ا إدارة تطبيق واقع

ة زائر ا   التعليم

مخلوف   مقبول   بومدين

الكب  10 عبد نتاجية  لي بالكفاءة ا وعالق الرقابة فكرون  أساليب   مقبول  السعيد

ش  11 يلة الوظيفي  ن باالستقرار وعالقتھ التنظيمي جمال  .الدعم خالد   مقبول  بن

غميض  12 ة العامل  فوز أداء ن بتحس ا وعالق التنظيمية الثقافة

املؤسسة   .داخل

سليمة املوضوع  بوخيط صياغة   إعادة

قذيفة  13 للعامل  محمد التنظيمي بالتكيف ا وعالق يوسف  .القيادة مراعاةمقبول   جغلو مع

  التعديل

ضباب  14 نتاجية  غنية ات مستو رفع ا ودور نية امل رضا  القيم مراعاة  قجة مع مقبول

  التعديل

مجناح  15 الباسط باملؤسسة  عبد القرارات اتخاذ العمالية املشاركة واقع

ة زائر ا   .الصناعية

صيد مراعاة  حاتم مع مقبول

  التعديل

وان  16 للعامل  بوعالم التنظيمي باالنتماء ا وعالق الداعمة م  القيادة مر   مقبول  شباح

وم  17 داخل  نجوى ن للعامل الوظيفي داء و الوظيفي املسار إدارة

  املؤسسة

عمر مراعاة  ش مع مقبول

  التعديل

راج  18 العامل  سارة بأداء ا وعالق التنظيمية يوسف  .املواطنة موضوعمكرر   جغلو صياغة

  جديد

شة  19 عا ي و باملؤسسة  م العامل بابداع وعالقتھ القيادي السلوك

  . نتاجية

السعيد مراعاة  فكرون مع مقبول

  عديل

  

ناصر  20 بن القادر عبد

  باي

للعامل الوظيفي الرضا ع التنظيمية الثقافة أثر

املؤسسة   .داخل

مصطفى موضوع  بوجالل صياغة مكرر

  جديد

  

  

بوي  -1 ال جتماع علم ماس الثانية   السنة

الرق

  م

واللقب   مالحظات  املشرف  املوضوع  سم

س  1 أرف من  التكامل الوظيفي بين األسرة والمدرسة في العملية التعليمية    زكية صياغة  قنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوز إعادة مكرر

جديد   موضوع

نجية  . عمل المرأة وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى التالميذ  عبلةمعوش  2 مراعاة  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــامش مع مقبول

  التعديل

ة  3 راو العالقات االجتماعية داخل المدرسة وعالقتها باألداء التدريسي   ديلمي
  .لدى أساتذة التعليم المتوسط

مختار   مقبول  رحــــــــــــــــــــــــــــــاب

فة  4 شر حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  عالقة الخبرة التدريسية لألستاذ وعالقتها بمواكبة المناهج الجديدة  ديلمي مراعاة  بونيف مع مقبول

  .التعديل

سلمية  5 ديناميات التفاعل االجتماعي لدى التعليم التعاوني وعالقته بتنمية    ناي
  .التالميذ

الناصر عبد   مقبول  عزوز



ش  6 دعم مختار  طرق التدريس وعالقتها بالتفاعل الصفي لدى التالميذ  شيماء   مقبول  رحـــــــــــــــــــــاب

سماح  7 دي الدعم االجتماعي التربوي لتلميذ  وأثره على التفاعل االجتماعي   م
  .لديه 

ــ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا مراعاة  در مع مقبول

  .التعديل

ان  8 ز ة  .الدروس الخصوصية وعالقتها بالتفوق الدراسي لدى التالميذ  خديجة حور ف شر   مقبول  ع

اج  9 ب موضوع  مــــــــــــــــــــــــــحمدأوصيف  .المناخ األسري وعالقته بالعنف المدرسي  أيوب صياغة مكرر

  .جديد

يم  10 إبرا س   أرف

  

  

    .استخدام الحاسوب ودوره في تنمية اإلبداع لدى تالميذ الثانوي

سمينة   كتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  مقبول

سليمان  11 بن شة  .التربوي والمهنيتأثير الوضعية المهنية على أداء مستشار التوجيه   حياة عا موضوع  مكتوت صياغة مكرر

  جديد

لقوق   12 لي  .أساليب الضبط في المؤسسة التربوية وعالقتها باألداء األستاذ  رحمة   مقبول  بتقـــــــــــــــــــــــــــــة

ذ  13 سمينة  الدور الخدماتي للمدارس القرآنية  عادل موضوع  كتفـــــــــــــــــــي صياغة مكرر

  جديد

الكب  14 عبد أساليب التنشئة األسرية وعالقتها  بالحفاظ على البيئة الفيزيقية   سليم
  .للمدرسة لدى التالميذ

ة مراعاة  بوساق مع مقبول

  التعديل

زغالش  15 استخدام شبكة التواصل االجتماعي وعالقتها بانتشار ظاهرة الغش   ليندة
  .لدى التالميذ

ة نص قة مراعاة  بونو مع مقبول

  التعديل

علية  16 أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي   لي
  .لدى التالميذ

ة نص قة موضوع  بونو صياغة مكرر

  جديد
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املسيلة   جامعة

جتماعية و سانية العلوم   لية

جتماع علم   قسم

 

ة - شر ال املوارد تنمية اجتماع علم تخصص ماس الثانية السنة ن التكو ق فر اجتماع عن إعادة( مستخرج عد

  )الضبط

املذكرة املشرف املالحظة الطالب عنوان ولقب  الرقم اسم

زة/ أ مقبول  عز التطبيقي جرار املسار ن تحس ب التدر دور

 للعامل

لي زي  01 حر

سفيانبداوي/ د مقبول  التنظيمية محمد املواطنة ترسيخ وافز ا دور

العامل ميدانية-لدى   دراسة

 

فتيحة شطو  02 بن

العيا/ أ مقبول  ي تو داء ز بفعالية وعالقتھ التنظيمي -التعلم

ميدانية   دراسة

 

دى  03 نورال

  

ماس - الثانية السنة ن التكو ق فر اجتماع عن اجتماعمستخرج علم والعملتخصص إعادة(التنظيم عد

  ).الضبط

 

املذكرة املشرف املالحظة الطالب عنوان ولقب  الرقم اسم

يبة/ د مقبول  و املوارد زال إدارة أداء ن تحس ا ودور تمتة

دماتية ا املؤسسات ة شر  ال

مراد  01 دوغة

سليمة/ د مقبول  العمل بوخيط بضغوط ا وعالق ة دار ات املستو

املؤسسة  داخل

ة فوز  02 غميض

السعيد/ د  مقبول  يمينة ام  بن باالل ا وعالق الوظيفي ياة ا جودة

  التنظيمي

يدة ج سات   03  مو

مصطفى/ د  مقبول  بالرضا  بوجالل ا وعالق الليلية املداومة عمل

  الوظيفي

عبد باي ناصر بن

  القادر

04  

يوسف/ د مقبول  أداء جغلو ناء ب ا وعالق الوسطى ة دار القيادة

شري  ال  املورد

سارة  05 راج

  

اجتماع - علم تخصص ماس الثانية السنة ن التكو ق فر اجتماع عن بويمستخرج إعادة(ال عد

  ).الضبط

املذكرة املشرف املالحظة الطالب عنوان ولقب  الرقم اسم

قة.د مقبول  ةبونو للتلميذ نص جتماعية القيم تنمية املدر شاط ال لي دور  01 علية



نجية. د مقبول  املدر مامش داء و التعليمية العملية ة بو املشاركة

 للتلميذ

عبلة  02 معوش

محمد  مقبول  التلميذ  أوصيف لدى بداع نمية ب ا وعالق املدرسية ئة اج  الب ب   03  أيوب

كتفي. د  مقبول  لدى  سمينة التعليمي باألداء وعالقتھ جتما نتماء

  التلميذ

ذ   04  عادل

لي. د مقبول  ن بتقة املعلم بأداء ا وعالق للمدرسية املادية ئة سليمان الب بن  05 حياة

قندوز   مقبول  بوي  من ال باألداء ا وعالق املدرسية القيادة أنماط

  التعليميةباملؤسسة

س رف   06  زكية

  

  رئیس القسم                                                                                                                         رئیس الشعبة

  رئس تخصص علم االجتماع التربوي

  رئیس تخصص علم اجتماع تنمیة الموارد البشریة

  الجتماع التنظیم والعملرئیس تخصص علم ا

 


