
وزارة التعلين العالي والبحث العلوي 

-1 -باتنت- جاهعت الحاج لخضر  

 2016/2017: السنت الجاهعيت                                                                        كليت العلوم االقتصاديت و التجاريت وعلوم التسيير

 قسن العلوم التجاريت

 

  *وإستراتيجيـتتسويـق * هـاستـر 

 األساتذة المناقشٌن األستاذ المشرف المـوضـوع الطـالب الرقم

 واعر وسٌلة خضر فً الحد من التلوث البٌئً دراسة حالة شركة نفطال-أثر التسوٌق األ سراٌري سارة 01
 بزعً فطٌمة -

 تفرقنٌت زولٌخة -

 دور المزٌج التروٌجً فً التأثٌر على سلوك المستهلك دراسة حالة خامس سعٌدة 02
 حناشً لعلى

 

 لوشن محمد -

 لطرش محمد -

03 
 الزاوي رٌمة

 معلم رٌمة 
 هٌمة نادٌة  أثر تبنً إدارة التغٌٌر على اإلبداع فً المؤسسة

 لحول سامٌة -

 بوصوردي صلٌحة -

- دراسة حالة –البٌع الشخصً فً المؤسسات االقتصادٌة  عوفً عامر 04  مقعاش سامٌة 
 عباس نجمة -

 واعر وسٌلة -

-دراسة مٌدانٌة- واقع اإلعالم السٌاحً فً الجزائر  بوبشال آسٌا 05  بن زٌان إٌمان 
 مرعوش إكرام -

 عبد هللا سلٌمة -



 لوشن محمد أهمٌة ودور التسوٌق األخضر فً زٌادة تنافسٌة المؤسسات بوترٌد حنان 06
 طحطوح مسعود -

 سعٌدانً نبٌلة -

 لوشن محمد واقع استخدام المزٌج التسوٌقً وأثره على والء الزبائن مسامح نجمة 07
 مقاوسً صلٌحة -

 سباع حنان -

 بن دٌلمً اسماعٌل أثر التوزٌع اإللكترونً على جودة الخدمات البنكٌة بن عكاف آمنة 08
 مولحسان آٌات هللا -

 مباركً  سامً -

 بن عروس جمال التسوٌق بالعالقات وأثره على اتجاهات المستهلكٌن بلكبٌر رندة 09
 بن زٌان إٌمان -

 بوهنتالة نور الهدى -

10 

 

 بلهادي سلمى

 غضبان مالك
   قالقٌل نور الدٌن   دور نظم المعلومات التسوٌقً فً تقدٌم منتج جدٌد

 مولحسان آٌات هللا -

 العاٌب عبد الغنً -

 عباس نجمة مساهمة اإلبداع التكنولوجً فً تحسٌن أداء المؤسسة زادم خلود 11
 بن زٌان إٌمان -

 بوهنتالة نور الهدى -

 بن زٌان إٌمان التسوٌق اإللكترونً فً قطاع الخدمات السٌاحٌة بن خراف محمد سامً 12
 عباس نجمة -

 بن دٌلمً اسماعٌل -

 مرازقة عٌسى اإلستراتٌجٌات التسوٌقٌة لطرح منتج جدٌد جوامع أسماء 13
 مولحسان آٌات هللا -

 قالقٌل نور الدٌن -

 بوصوردي صلٌحة دور إدارة العالقة مع الزبون فً تحسٌن صورة المؤسسة تمرحولت نبٌلة 14
 مرعوش إكرام -

 عبد هللا سلٌمة -

15 
 أونٌسً محمد ولٌد

 جاب هللا رفٌق 
 مولحسان آٌات هللا التسوٌق الداخلً وأثره على صورة المؤسسة

 قالقٌل نور الدٌن -

 بن دٌلمً اسماعٌل -

 هٌمة نادٌة - بوصوردي صلٌحة  دور التسوٌق السٌاحً فً تحقٌق رضا الزبون بن سالم نسٌمة 16



 عشً صلٌحة -

 صلحاوي سمٌر أثر تطبٌق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على المٌزة التنافسٌة بو عبد هللا سارة 17
 لوشن محمد -

 بوفطٌمة فؤاد -

18 
 قانً أمال- 

 زروال سعٌدة-

واقع وآفاق إدارة العالقة مع الزبون فً مؤسسات الهاتف النقال فً 

 الجزائر

 بن زٌان إٌمان

 

 عباس نجمة -

 اسبع حنان -

19 
 جزار إكرام-

 بن زٌدة زٌنة- 

 دراسة –مساهمة التسوٌق االبتكاري فً تحسٌن صورة المؤسسة الوطنٌة 

-مٌدانٌة  

 بن عروس جمال

 

 

 طحطوح مسعود -

 بوفطٌمة فؤاد -

20 
 دراجً نور الهدى-

 بونوٌرة فاٌزة-
 قالقٌل نور الدٌن األنماط الشخصٌة لألطباء وأثرها على جودة الخدمات الصحٌة

 مولحسان آٌات هللا -

 مباركً سامً -

21 
 بٌطام عبٌر-

 مشاشطً أمٌنة-
(دراسة حالة)دور التسوٌق الداخلً فً تحقٌق الرضا الوظٌفً   الطٌب جمعة 

 مقري زكٌة -

 طحطوح مسعود -

22 
 منزر مرٌم-

 بوخنشوش رانٌة-
(دراسة حالة)أثر جودة الخدمة الصحٌة فً درجة والء المرضى   الطٌب جمعة 

 

 مقري زكٌة -

 بوهنتالة نور الهدى -

 

23 
 لخضر فرٌحة مسٌكة-

 بقور زهٌة-

 دراسة –مدى اعتماد المؤسسات الجزائرٌة على نظام المعلومات التسوٌقً 

-حالة  
 بن زٌان إٌمان

 اسبع حنان -

 عبد هللا سلٌمة -

 بن عروس جمال - بوفطٌمة فؤاد اإلعالن التلفزٌونً وتأثٌره على قرار شراء النساء لمنتجات التجمٌل بن ناصر إٌمان 24



 صلحاوي سمٌر -

25 
 محمدي سارة-

 طوالً هاجر-
 مرعوش إكرام العوامل المؤثرة فً شراء مستلزمات األطفال لدى األمهات

 هٌمة نادٌة -

 بوصوردي صلٌحة -

26 
 بوطهرة رندة-

 علٌكة سارة-

دراسة حالة –دور جودة الخدمات االلكترونٌة فً تعزٌز المٌزة التنافسٌة 

(جٌزي- موبٌلٌس- أورٌدو)قطاع اإلتصاالت   
 العمودي مٌنة

 الطٌب جمعة -

 بن عروس جمال -

 هٌمة نادٌة  إدارة التغٌٌر وأثرها على األداء التسوٌقً للمؤسسة أوجحٌح وحٌدة- 27
 لحول سامٌة -

 اسبع حنان -

28 
 جاب هللا رؤفة-

 جهٌر أسماء- 
 بوصوردي صلٌحة تسوٌق منتج جدٌد فً السوق الدوائٌة

 هٌمة نادٌة -

 واعر وسٌلة -

29 
 بن خالف مونٌة-

 لخلف لٌندة-

3أثر إدارة عالقات الزبائن على تحقٌق الخدمات   

- دراسة مٌدانٌة–السٌاحٌة   
 بن عروس جمال

 عشً صلٌحة -

 لطٌب جمعةا -

30 
 زرقاوي إٌمان-

 زرقاوي محمد األمٌن-
 هٌمة نادٌة دور اإلدارة التقدٌرٌة للكفاءات فً تحسٌن اإلبداع فً المؤسسة

 بوهنتالة نور الهدى -

 واعر وسٌلة -

31 
 لعنانً خالدة-

 شٌبانً سمٌة-
 دور بحوث التسوٌق فً تحسٌن القرارات فً المؤسسة

 

 بوصوردي صلٌحة

 

 لحول سامٌة -

 الطٌب جمعة -



32 
 بوتلٌخت رسٌم-

 خلٌف عبد الحق-
 مولحسان أٌات هللا التسوٌق السٌاحً فً الوطن العربً واقع وآفاق

 

 قالقٌل نور الدٌن -

بن دٌلمً اسماعٌل     -   

33 

 زرقٌن رفٌدة-
دراسة "أثر الخداع التسوٌقً فً بناء الصورة الذهنٌة لدى المستهلكٌن 

"مٌدانٌة  
 لحول سامٌة

 

 مرعوش إكرام -

 هٌمة نادٌة -

34 
 محمد مرٌم-

 مباركً مرٌم-
- دراسة حالة–دور استخدام تطبٌقات الهواتف الذكٌة فً تنشٌط المبٌعات  مرعوش إكرام 

 لحول سامٌة  -

 عبد هللا سلٌمة -

 

35 
 بن سدٌرة شٌرٌن-

 صٌفً إٌمان-
- دراسة مٌدانٌة–أثر الخدمات المصرفٌة اإلسالمٌة على رضا العمٌل   بن عروس جمال 

صلحاوي سمٌر -   

بزعً فطٌمة-   

 

36 
 أفرن هشام-

 براكنة حسن-
 طحطوح مسعود تأثٌر الصورة الذهنٌة للمؤسسة على كسب مٌزة تنافسٌة

بن عروس جمال-   

بزعً فطٌمة-   

37 
 بن ٌحً إكرام-

 عبة ماجدة-
 طحطوح مسعود اإلعالن فً األفالم ودوره فً تحسٌن الصورة الذهنٌة 

 

بوفطٌمة فؤاد-    

عشً عادل-   



38 

 براجل هدى -

 ربعً فاطمة -

دراسة حالة شهر -التغٌر فً السلوك الشرائً لدى المستهلك الجزائري

-رمضان  
 كاهٌة أحمد شكٌب

 

 بن زٌان إٌمان -

 عباس نجمة -

39 

 زروال أسماء -

 بوهنتالة أسماء  -
 لحول سامٌة  التسوٌق االستراتٌجً لألدوٌة البٌطرٌة

 عشي صليحة -

 معلم جميلة -

 زاوي سفٌان - 40
-واقع استخدام تكنولوجٌا المعلومات و اإلتصال فً التسوٌق دراسة حالة 

-  باتنة–حالة وكالة تٌمقاد للسفر   
 بوفطٌمة فؤاد

 

بن عروس جمال     -   

الطٌب جمعة  -   

41 
 ساكري كرٌمة -

 رٌحانً وفاء -

 األبعاد التسوٌقٌة للمسؤولٌة االجتماعٌة ودورها فً تحقٌق رضا المستهلك

- دراسة مٌدانٌة–   
 عبد هللا سلٌمة 

 

 مرعوش إكرام -

 بوصوردي صلٌحة -

 

42 
 بن فٌالة أسامة -

    برقوق ولٌد    -
-  دراسة مٌدانٌة–أثر تغٌٌر العالمة التجارٌة على سلوك المستهلك   عبد هللا سلٌمة  

 

 بوصوردي صلٌحة -

 سبع حنان -

43 
 وناس نور اإلسالم  -

 زعطوط بالل  -

 –دور إدارة العالقة مع الزبون فً تحسٌن المٌزة التنافسٌة للمؤسسة       

-دراسة مٌدانٌة   
 عبد هللا سلٌمة 

 

 بن زيان إيمان -

 العاٌب عبد الغنً -



 

 لحول سامٌة  تسوٌق المنتجات والبٌئة والتجارة العادلة منٌنة خدٌجة - 44

 

 مقري زكية -

 فالحي صالح -

45 
 طحرور محمد األمٌن -

 عكاش خطٌب -
 حناشً لعلى تأثٌر التروٌج اإللكترونً على سلوك المستهلك

 

 بوفطيمة فؤاد -

 العاٌب عبد الغنً -


