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 القاعة التوقيت التاريخ المناقشة لجنة المناقشة األستاذ المـشرف عنـوان المــوضوع االســم والمـقب

 رئيسابوهروم ع الحكٌم      بوطرفة نوال التمثالت االجتماعٌة للمورد البشري داخل المؤسسة جاب هللا غادة .1

 بوشارب مرٌم        عضوا

 08ب 9.30-10.30 04/06/2018

 رئيسابوهروم ع الحكٌم      بوطرفة نوال إدارة الجودة الشاملة  فً المؤسسة الصناعٌة الجزائرٌة بخوش مروة .2

 بوشارب مرٌم        عضوا

 08ب 11.45 -10.45 04/06/2018

 رئيسامنجل جمال           بوالشرش نور الدٌن دور التدرٌب فً تنمٌة الموارد البشرٌة قبعاش سلٌمان .3

 مرانً حسان        عضوا

   مؤجل لسبتمبر

 دور اإلدارة االلكترونٌة فً تحسٌن الخدمة العمومٌة بوشارب أمال .4

 

 رئيسابوطرفة نوال           عسوس أنٌسة

 غاصب امال           عضوا

 01ب 9.30-10.30 05/06/2018

 رئيساغاصب امال            عسوس أنٌسة التسٌب االداري فً ادارة الموارد البشرٌة وأثره فً أداء العاملٌن بطاش سلمى .5

 بوطرفة نوال          عضوا

01ب 11.45 -10.45 05/06/2018  

رئيسا غاضب امال          عسوس انٌسة اثر الحوافز على أداء العاملٌن فً المؤسسة الجزائرٌة عثمانً مروة .6
 بوطرفة نوال        عضوا

01ب 12-13 05/06/2018  

 ارئيسمرانً حسان           بوالشرش نور الدٌن االتصال وتنمٌة الموارد البشرٌة مسٌخ شوقً .7

 منجل جمال           عضوا

05ب 9.30-10.30 06/06/2018  

التسٌٌر االستراتٌجً للموارد البشرٌة فً المؤسسة االقتصادٌة  راشدي صلٌحة .8

 العمومٌة الجزائرٌة

 رئيسامنجل جمال             بوالشرش نور الدٌن

 مرانً حسان         عضوا

05ب 11.45 -10.45 06/06/2018  

 رئيسامرانً حسان           بوالشرش نور الدٌن نزاعات العمل فً المؤسسة االقتصادٌة الجزائرٌة عنون وهاب .9

 منجل جمال           عضوا

03ب 12-13 12/06/2018  
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سوسٌولوجٌا الرسائل الجامعٌة عناصر لقراءة نقدٌة دراسة على عٌنة  كحٌط خدٌجة .10

2من رسائل ماستر   

 رئيساعسوس أنٌسة          بوشارب مرٌم

 بوطرفة نوال          عضوا
 

 02ب 9.30-10.30 06/06/2018

 رئيساعسوس أنٌسة          بوشارب مرٌم تسٌٌر الطالب الجامعً للوقت سلٌمانً سمٌة .11

 بوطرفة نوال          عضوا

02ب 11.45 -10.45 06/06/2018  

 رئيساعسوس أنٌسة          بوشارب مرٌم كفاءة األستاذ المهنٌة وعالقتها بأداء التالمٌذ سالطنٌة نعٌمة .12

 بوطرفة نوال          عضوا

02ب  مؤجمة 12-13 06/06/2018  

 رئيسامنجل جمال             بوالشرش نور الدٌن واقع التكوٌن فً المؤسسة التربوٌة نغوش نعٌمة .13

 مرانً حسان         عضوا

05ب 9.30-10.30 07/06/2018  

 رئيسامرانً حسان            منجل جمال أثر الحوافز على أداء العاملٌن دلهوم حسان .14

 بوالشرش نور الدٌن عضوا

05ب 11.45 -10.45 07/06/2018  

 رئيسابوالشرش نور الدٌن   مرانً حسان الضغوط المهنٌة وعالقتها باألداء الوظٌفً بشاري هدى .15

          عضوامنجل جمال   

05ب 12-13 07/06/2018  

بوشارب عبد  .16

 الرحمان

 رئيساعسوس أنٌسة          بوشارب مرٌم طبٌعة التكوٌن البٌداغوحً للمعلمٌن وانعكاساته على األداء التربوي

 بوطرفة نوال          عضوا

02ب 9.30-10.30 07/06/2018  

 رئيساعسوس أنٌسة          بوطرفة نوال أخالقٌات المهنة لدى الطبٌب الجزائري سعٌود لٌندة .17

 بوشارب مرٌم         عضوا

02ب 11.45 -10.45 07/06/2018  

 رئيساعسوس أنٌسة          بوطرفة نوال الرضا الوظٌفً عند اساتذة الجامعة غفار سناء .18

 بوشارب مرٌم         عضوا

02ب 12-13 07/06/2018  

واقع التأمٌنات االجتماعٌة ضد حوادث العمل فً المؤسسة الجزائرٌة  معطار سارة .19

 الخاصة

 رئيسارماش صبرٌنة زٌتونً عائشة بٌة

 هند بوشالغم          عضوا

 01ب 11.45 -10.45 07/06/2018
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دور التكوٌن فً تثمٌن المورد البشري المتواجد بالمؤسسة العمومٌة  كدي أمال .20

/ الجزائرٌة . دراسة مٌدانٌة بمدرٌة الشؤون الدٌنٌة واالوقاف بوالٌة عنابة  

 رئيساهند بوشالغم زٌتونً عائشة بٌة

 رماش صبرٌنة        عضوا

 06ب 12-13 07/06/2018

 رئيساعسوس أنٌسة          بوشارب مرٌم أثر التدرٌب فً تنمٌة الموارد البشرٌة هاللة نبٌلة .21

 بوطرفة نوال          عضوا

 03ب 9.30-10.30 10/06/2018

 رئيسابوطرفة نوال           عسوس أنٌسة الرقابة اإلدارٌة وعالقتها باألداء الوظٌفً بوحناش عائشة .22

 بوشارب مرٌم        عضوا

 03ب 11.45 -10.45 10/06/2018

مهدار عماد  .23

 الدٌن

الرضا الوظٌفً وتأثٌره على أداء العاملٌن فً المؤسسة العمومٌة دراسة 

".المدٌرٌة الجهوٌة"مٌدانٌة بمخبر األشغال العمومٌة للشرق   

بوطوطن محمد 

 الصالح

 رئيسامنجل جمال            

 زرزونً جهٌدة       عضوا

 03ب 9.30-10.30 10/06/2018

دور التكنولوجٌا فً أداء الموارد البشرٌة فً المؤسسة الخاصة  بنور ولٌد .24

CAPROMET 

بوطوطن محمد 

 الصالح

 رئيسازرزونً جهٌدة        

 منجل جمال            عضوا

 03ب 11.45 -10.45 10/06/2018

بوحدة بوبكر  .25

 اسكندر

بوطوطن محمد  دور التدرٌب فً تحسٌن أداء العاملٌن فً المؤسسة العمومٌة

 الصالح

 رئيسامنجل جمال             

 زرزونً جهٌدة       عضوا

   مؤجل

 رئيسازٌتونً عائشة بٌة رماش صبرٌنة أسالٌب الرقابة اإلدارٌة واألداء الوظٌفً فً المؤسسة االقتصادٌة الجزائرٌة سعدون سارة .26

 نصٌب لندة            عضوا

 03ب 9.30-10.30 10/06/2018

االستثمار فً إدارة المعرفة فً المؤسسة المعرفٌة جامعة باجً مختار  طٌبً عبد الكرٌم .27

.نموذجا  

 رئيساعلٌوات سمٌحة         نصٌب لندة

 زٌتونً عائشة بٌة   عضوا
 

 

 03ب 11.45 -10.45 10/06/2018

المسؤولٌة االجتماعٌة للمؤسسة تجاه المستهلك والموارد البشرٌة دراسة  حنان بن ضٌف .28

 مٌدانٌة

 رئيساعلٌوات سمٌحة         هند بوشالغم

 نصٌب لندة            عضوا

 03ب 12-13 10/06/2018
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دور تنمٌة الكفاءات فً تطوٌر اإلدارة العمومٌة دراسة مٌدانٌة فً مدٌرٌة  حومانً مهدٌة .29

 التجارة عنابة

 رئيسابوشارب مرٌم           مناجلٌة الهذبة

 بوطرفة نوال          عضوا

 06ب 9.30-10.30 11/06/2018

دور العالقات العامة فً تحسٌن صورة المؤسسة العمومٌة الحدٌثة دراسة  خنوشً عذرة .30

 مٌدانٌة فً المؤسسة الوطنٌة لعتاد األشغال العمومٌة

 رئيسابوشارب مرٌم           مناجلٌة الهذبة

 بوطرفة نوال          عضوا

 06ب 11.45 -10.45 11/06/2018

اإلبداع اإلداري ودوره فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة دراسة مٌدانٌة فً  سنانً زٌنة .31

 مدٌرٌة التجارة لوالٌة عنابة

 رئيسابوشارب مرٌم           مناجلٌة الهذبة

 بوطرفة نوال          عضوا

 06ب 12-13 11/06/2018

 رئيسازرزونً جهٌدة        علٌوات سمٌحة الحوافز المعنوٌة وأثرها على أداء المعلم المدرسة االبتدائٌة نموذج حناشً فاطمة .32

 غاصب امال          عضوا

 03ب 9.30-10.30 11/06/2018

 رئيسابوشارب مرٌم         عسوس انٌسة دور برامج السالمة المهنٌة فً الحد من حوادث العاملٌن دراج مرٌم .33

 بوطرفة نوال         عضوا
 

 03ب 9.30-10.30 12/06/2018

 رئيسابوطرفة نوال           عسوس انٌسة ضغوط العمل وتأثٌرها على االدى الوظٌف للعامل بلدي أمٌر .34

 بوشارب مرٌم        عضوا

 03ب 9.30-10.30 11/06/2018

 رئيساعسوس أنٌسة          بوشارب مرٌم التدرٌب وعالقته بأداء العاملٌن فً المؤسسة عصام سارة .35

 بوطرفة نوال          عضوا

 03ب 11.45 -10.45 12/06/2018

عقاقنً بدر  .36

 الدٌن

 رئيسامرانً حسان            منجل جمال دورالقٌادة فً تنمٌة الموارد البشرٌة

 بوطوطن  م الصالح  عضوا
 

 03ب 9.30-10.30 13/06/2018

 رئيسابوطوطن م الصالح     منجل جمال التدرٌب ودوره فً رفع أداء العاملٌن بوزرٌبة جمال .37

 مرانً حسان          عضوا

 03ب 11.45 -10.45 13/06/2018

 03ب 12.00 -13.00 10/06/2018 رئيساغاضب امال             بوطرفة نوال الرقابة االلكترونٌة فً المؤسسة الجزائرٌة مقدمً حورٌة .38
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 رماش صبرٌنة        عضوا

 رئيساغاضب امال            رماش صبرٌنة أسالٌب التدرٌب واألداء الوظٌفً فً المؤسسة العمومٌة الجزائرٌة سالط بالل .39

 بوطرفة نوال          عضوا

 03ب 11.45 -10.45 10/06/2018

 رئيسابوطرفة نوال            غاضب امال األمن المهنً والرضا الوظٌفً درٌسً بالل .40

 رماش صبرٌنة        عضوا

   مؤجل

التكوٌن ودوافع التشغٌل فً الجزائر دراسة مٌدانٌة بمركز التكوٌن المهنً  بوسنة سعاد .41

 شطاٌبً

 رئيساعلٌوات سمٌحة         زرزونً جهٌدة

 هند بوشالغم          عضوا

 03ب 9.30-10.30 12/06/2018

عوادي امٌر  .42

 الدٌن

 رئيسارماش صبرٌنة غاضب امال تكنولوجٌا المعلومات والتكٌف المهنً

 بوطرفة نوال          عضوا

   مؤجل

واقع تطبٌق إدارة المعرفة فً المؤسسة االقتصادٌة دراسة مٌدانٌة بمركب  عبد غرس امٌنة .43

 الحجار عنابة

 رئيسارماش صبرٌنة هند بوشالغم

 غاصب امال          عضوا

 03ب 11.45 -10.45 13/06/2018

النقابة المستقلة الكنابست )واقع الصراع التنظٌمً بقطاع التربٌة والتعلٌم لطرش خدٌجة .44

(نموذجا القسم الفرعً بعنابة  

 رئيسابوالشرش نور الدٌن   هند بوشالغم

 رماش صبرٌنة       عضوا

 03ب 12-13 13/06/2018

 التحفٌز واألداء الوظٌفً فً المؤسسة االقتصادٌة الجزائرٌة سدراتً اسٌا .45

 

 رئيسابوستٌل زهٌرة         رماش صبرٌنة

 هند بوشالغم         عضوا

 03ب 9.30-10.30 14/06/2018

تقٌٌم فعالٌة التكوٌن بالمؤسسة االقتصادٌة الجزائرٌة دراسة مٌدانٌة  سلطان عاٌدة .46

 بالمؤسسة المٌنائٌة عنابة

 رئيسابوطرفة نوال          بوستٌل زهٌرة

 غاصب امال         عضوا

 03ب 12-13 13/06/2018

 رئيسابوالشرش نور الدٌن   رماش صبرٌنة الضغوط المهنٌة وتأثٌرها على األداء الوظٌفً مساعدة سلٌمة .47

 زٌتونً عائشة بٌة    عضوا

 05ب 09:30-10:30 19/06/2018
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 رئيساعلٌوات سمٌحة        غاصب امال المناخ التنظٌمً واألداء الوظٌفً صناعً راضٌة .48

 زرزونً جهٌدة       عضوا

 03ب 9.30-10.30 14/06/2018

 رئيسازرزونً جهٌدة        علٌوات سمٌحة دور ادارة الوقت فً تحقٌق فاعلٌة االلتزام التنظٌمً لعور سمٌرة .49

 غاصب امال          عضوا

 03ب 11.45 -10.45 14/06/2018

 رئيسازرزونً جهٌدة        علٌوات سمٌحة التدرٌب ودوره فً تنمٌة الموارد البشرٌة برجم خولة .50

 غاصب امال          عضوا

 03ب 12-13 14/06/2018


