
وزارة التــعليم العــــالي والبــــحث العلــــــمي

الحــــــاج لخضـــــر - 1جامــــــعة  باتنــة 

كليــــة العلــــوم االقتصادية والتجـــارية وعلوم التسيـــــير

مواضـــيع مذكــــرات التخـرج 

صناعي إقتصاد

المناقشة        أعضاء لجنةاألستاذ المشرفالموضوعالطالبالرقم

بلجبل عادلبوهٌدل سلٌمعقاري زكرٌاء-دراسة حالة- أثر المؤسسات الصناعٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة عبٌدي طه1

جمعونً هندالطٌب جمعةهٌمة نادٌةدور المسؤولٌة اإلجتماعٌة واألخالقٌة فً رفع جودة المؤسسات الصحٌةزلٌخ صورٌة+ أوشن زهٌرة2

محبوب أسامة+ معطاهلل هان3ً
شٌخة لٌلىسرار عبد العزٌزعرقابً عادل(DJEZZY)دراسة حالة مؤسسة - دور اإلبتكار فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة فً المؤسسة اإلقتصادٌة الجزائرٌة 

4
هدال فاروق+ حصروري أمحمد

سفوحً إبراهٌمجمعونً هندطحطوح مسعوداإلمتٌازات الضرٌبٌة ودورها فً تحسٌن تنافسٌة القطاع الصناعً

5
بن +مخناش عبد الرحمن

سماعٌن وائل أشرف الدٌن
بن علً عبد الغانًجمعونً هندعقاري زكرٌاءدور الرقابة فً تحسٌن جودة المنتوج

لحول سامٌةكاهٌة أحمد شكٌبمقري زكٌةرٌادة األعمال وفكرة مشروع مبتكربلغوٌل فهٌمة6

بن علً عبد الغانًتفرقنٌت زولٌخةبوهنتالة نور الهدىالتكامل بٌن وظٌفتً الشراء والتخزٌن ودوره فً تقلٌص التكلفة لدى المؤسسات اإلقتصادٌةمدور خولة+ عثمانً شٌماء7

زٌتونً عمارٌحٌاوي إلهامفرحاتً لوٌزة-دراسة حالة - دور إدارة الجودة الشاملة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة غنام الخنساء8

زموري مسعودكاهٌة أحمد شكٌبعشً عادلتقٌٌم االداء البٌئً للمؤسسات الصناعٌة باستخدام  مغلف البٌاناتغضبان فوزٌة9

بن لعلى مجد أوراسعبد الصمد سمٌرةعبٌدي شهرزادالمحاذاة اإلستراتٌجٌة لتكنولوجٌا المعلومات ودورها فً تعزٌز المٌزة التنافسٌة للمؤسسات اإلقتصادٌةمزاش حسناء10

ٌحٌاوي نعٌمةرحالً صلٌحة ٌحٌاوي إلهام-دراسة حالة -  لتحسٌن األداء التسوٌقً بالمؤسسة الصناعٌة 9001تطبٌق نظام إدارة الجودة اإلٌزوإسماعٌل نسرٌن11

قانة الطاهرعقاري زكرٌاءقالقٌل نور الدٌن-دراسة حالة مؤسسة إقتصادٌة - تأثٌر التعبئة والتغلٌف على سلوك المستهلكمقالتً كنزة12

العمودي مٌنةبن عروس جمالأمغار جمالدور إعادة هندسة العملٌات الصناعٌة فً تحسٌن اإلنتاجٌةتاولٌلٌت خلٌل13

عطٌر آسٌا+ بن ترسٌة لمٌاء14
صغٌرو نجاةعنانً السعٌدبلخضر شاكر-دراسة حالة - دور الٌقظة اإلستراتٌجٌة فً تعزٌز المكانة التنافسٌة للمؤسسات 

موفق عبد القادرزموري مسعودٌحٌاوي إلهام-دراسة حالة - تطبٌق مبادئ إدارة الجودة الشاملة لتحسٌن األداء اإلنتاجً بالمؤسسة الصناعٌة بوخالفة رحمة+ حداد نرٌمان15

16
+           بوختاش عبد الرؤوف

          بن عتاسً عماد
سعودي محمد الطاهرشرٌف عمرطحطوح مسعودأثر اإلستثمار فً الطاقات المتجددة  على التنمٌة المستدامة فً الجزائر

صغٌرو نجاةتٌجانً وافٌةعرقابً عادلهٌكل الصناعة ودوره فً تحدٌد خٌارات إستراتٌجٌات المؤسسة اإلقتصادٌةناصري رشٌدة+ الطٌب رحمة17
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بوفطٌمة فؤادكٌالنً صونٌةعرقابً عادلدور إستراتٌجٌة طرح منتوج جدٌد فً رفع أداء المؤسسةٌحٌاوي رقٌة+ صٌد أنوار18

بن علً عبد الغانًعقاري زكرٌاءبلخضر شاكردور إستراتٌجٌة التمٌٌز فً تعزٌز تنافسٌة المؤسسات الصناعٌةرحمانً ربٌعة+بوطً ربٌعة19

بن لعلى + شنوف نور الهدى20

نسٌبة
نونة عبد الناصرمقعاش سامٌةبن لعلى مجد اوراس-الجزائر - دور السٌاسات الصناعٌة فً تطوٌر القطاع الصناعً 

أمغشوش سٌلٌا21
العابد سمٌرةالعقون نادٌةشعابنة سمٌرةالواقع واآلفاق:دراسة مقارنة للتجارة اإللكترونٌة فً الجزائر وتونس 

الوافً آسٌاالعمودي مٌنةفرحاتً لوٌزة-دراسة حالة - اإلبداع كمدخل لتحقٌق مٌزة تنافسٌة مستدامة داغة عبلة22

فرحاتً لوٌزةبن دٌلمً إسماعٌلعبد الصمد سمٌرةالمسؤولٌة اإلجتماعٌة ودورها فً تحقٌق اآلداء المتمٌز بالمنظاتخاللفة عبلة+ متوش جمعة23

كبابً كلثومقٌطونً إٌمانمقعاش سامٌة-دراسة حالة كوندور فرع باتنة - دور إستراتٌجٌة التنوٌع فً تحسٌن أداء المؤسسة الصناعٌة روابح رمٌساء24

بن ناصر مٌلود25
قمري حٌاةرحالً صلٌحةأمغار جمالحدود العملٌات اإلتتاجٌة فً ظل محدودٌة الطاقة

ساري أحالمالطٌب جمعةعباس نجمةاإلبداع التكنولوجً وأثره على تطوٌر المنتجات فً المؤسسات الصناعٌةمقٌدش مروى+ عبٌدي لٌلى26

بلخضر شاكربوقنة سلٌم مرازقة عٌسى-دراسة حالة خط النقل باتنة آرٌس - دراسة جودة خدمات النقل مابٌن المدن ٌحٌاوي وناسة+ حنفوق خلود27

صغٌرو نجاةبوراس فاٌزةعباس نجمةأثر اإلبداع التكنولوجً فً تحسٌن جودة المنتجات دراسة حالة مؤسسة اإلسمنت عٌن التوتةالعاٌب وسام+ بلعلوي كنزة28

مدلس شكريسعودي محمد الطاهربن دٌلمً اسماعٌلدور الوكالة الوطنٌة لدعم وتشغٌل الشباب فً توسٌع النسٌج الصناعًازروال عقبة+ حركات بدر الدٌن29

منصوري كمالمتلف حدةشعابنة سمٌرة-دراسة حالة - دور الصحة والسالمة المهنٌة فً تحسٌن أداء العاملٌن فً المؤسسات الصناعٌة بن ساعد سماح+ بن ساعد أحالم30

جمعونً هندزٌتونً عمارعرقابً عادلدور الٌقظة اإلستراتٌجٌة فً تحسٌن آداء المؤسسةخمٌس رمزي+ مقورة بسام31

32
شوشان ٌونس+زكور سٌف الدٌن

-دراسة حالة - دور اإلمداد فً تعزٌر المٌزة التنافسٌة فً المؤسسة الصناعٌة 
منصوري كمالبلخضر شاكرعقاري زكرٌاء

بروال بومدٌنعبٌدي شهرزادعقاري زكرٌاء-دراسة حالة - واقع تطبٌق أنظمة المعلومات الحدٌثة فً تحسٌن تنافسٌة المؤسسات الصناعٌة مخربش رحمة+ جوالة خولة33

زغدود سهٌلمرازقة عٌسىصلحاوي سمٌررأس المال الفكري وأثره على المٌزة التنافسٌة للمؤسسة اإلقتصادٌةٌحً آسٌا34

رحال علًعرقابً عادلجعٌل جمال-دراسة حالة - دور الحوكمة فً تفعٌل أبعاد المسؤولٌة اإلجتماعٌة فً المؤسسات اإلقتصادٌة مسعودي هاجر35

زٌدانً عبد هللا+بوقرورة هشام36
سرار عبد العزٌزتفرقنٌت زولٌخةبلخضر شاكر-الواقع واآلفاق- إشكالٌة إدارة المخزونات فً المؤسسات الصناعٌة 

37
بوعافٌة عقٌلة+ دربالً صلٌحة 

المناطق الصناعٌة ودورها فً تحقٌق التنمٌة اإلقتصادٌة
تٌجانً وافٌةبوهٌدل سلٌمعقاري زكرٌاء

كرشوش خالد+بلحواس  فؤاد38
كبابً كلثومقمري حٌاةزٌانً بلقاسم-دراسة حالة وحدة المصبرات نقاوس باتنة-اإلستراتٌجٌة التنافسٌة ودورها فً أداء المؤسسة اإلقتصادٌة 

معلم جمٌلةقانة الطاهرشٌبان وردةاإلستراتٌجٌة الصناعٌة الجدٌدة فً الجزائرحركاتً محمد لمٌن+ جفال امٌن 39

قٌطونً إٌمانمتلف حدةمربعً وهٌبةدور التمكٌن اإلداري فً تحسٌن عملٌات إدارة المعرفة بالمؤسسةحارك عصام40

عطلة أكادٌمٌة/عثمانً حسام الدٌن41



(ة)منقطع/مرزوق كرٌمة42


