
وزارة التــعلٌم العــــالً والبــــحث العلــــــمً

-باتنة–جامــــــعة الحــــــاج لخضـــــر 

كلٌة العلـوم االقتصادٌة والتجـارٌة وعلوم التسٌٌر

مواضـــيع مذكــــرات التخـرج 

الخدمـــــــات تسويـــــــــــق

المناقشة        أعضاء لجنةاألستاذ المشرفالموضوعالطالبالرقم

الطٌب جمعةلحول سامٌةطحطوح مسعودأثر تسوٌق الخدمات على المٌزة التنافسٌة فً المإسسات الخدمٌةبلعٌد منصف1

هٌمة نادٌةبن زٌان إٌمانكٌالنً صونٌة-دراسة حالة– دور المزٌج التروٌجً فً تحسٌن الخدمات المصرفٌة حداد سكٌنة2

بوصوردي صلٌحةبن زٌان إٌمانهٌمة نادٌة-دراسة مٌدانٌة– كٌفٌة إعداد إستراتٌجٌة تسوٌقٌة فً مإسسة خدمٌةسودانً أمال سعاد3

العاٌب عبد الغانًقالقٌل نور الدٌنمولحسان آٌات هللامناخ االستثمار السٌاحً فً الجزائربورافة محمد رقٌب+حلٌس سمٌر4

نوري منٌرةبوصوردي صلٌحةمرعوش إكرامأثر إدارة عالقة الزبون فً تحسٌن الحصة التسوٌقٌة فً مإسسة خدمٌةمهادة فاطمة الزهراء5

خاطر طارقبوفطٌمة فؤادبن عروس جمالتحقٌق رضا الزبون من من خالل التسوٌق الداخلً دراسة مٌدانٌةخٌوانً كمال6

جعٌل جمالبن زٌان إٌمانبن عروس جمال-دراسة مٌدانٌة– قٌاس أثر آلٌة الدفع اإللكترونً على اتجاهات المستهلكٌن مزوز محمد7

بن دٌلمً اسماعٌلمباركً سامًقالقٌل نور الدٌن-دراسة حالة إتصاالت الجزائر-تفعٌل رضا الزبون فً مجال الخدمات شافعة عبد هللا+بن خرور عبد الكرٌم8

عبٌدي شهرزادحناشً لعلىبوفطٌمة فإادالمزٌج التسوٌقً المصرفً وتؤثٌره على األداء التسوٌقًعنصر شٌماء+عنصر هند9

عبٌدي شهرزادعباس نجمةبن عروس جمال-دراسة مٌدانٌة-مدى مساهمة التسوٌق اإللكترونً على تنمٌة الخدمات السٌاحٌة خادم إبتسام+بشٌر فاطمة الزهراء10

عبد هللا سلٌمةبوصوردي صلٌحةمرعوش إكراممساهمة لوضع استراتٌجٌة تسوٌقٌة لوكالة سٌاحٌة جدٌدة دراسة مٌدانٌةحشاش وحٌدة11 غالم بوبكر

مرعوش إكرامغالم بوبكر+مزعاش مراد

ربعً مرٌم+سواكرٌة صباح13

مدى مساهمة التسوٌق االلكترونً فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة فً المإسسات الخدمٌة 

عبد هللا سلٌمةلوشن محمدبن عروس جمال-دراسة مٌدانٌة–

سبع حنانعباس نجمةبن زٌان إٌمانتطبٌق إدارة عالقة الزبون فً شركة موبٌلٌسحالسة مالك+بوشارب عبد الوهاب14

سبع حنانبن زٌان إٌمانعبد هللا سلٌمة-دراسة مٌدانٌة– دور نظم المعلومات التسوٌقٌة فً تحسٌن إدارة العالقة مع الزبون لقزالً مرٌم+أزروال نوال15

عبد هللا سلٌمةمرعوش إكرامبن زٌان إٌمانآفاق تطبٌق إدارة العالقة مع الزبون االلكترونٌة فً شركة الخطوط الجوٌة الجزائرٌةعونالً حسٌنة16

بوصوردي صلٌحةمرعوش إكرامبن زٌان إٌماناالتصال التسوٌقً فً ظل تكنولوجٌا المعلومات واالتصالروٌبً أحمد17

معلم جمٌلة 12
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عبد هللا سلٌمة-دراسة مٌدانٌة– إدارة العالقة مع الزبون ودورها فً إعداد اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة 



مقاوسً صلٌحةهٌمة نادٌةلحول سامٌةالتسوٌق العقاريشكور محمود+شبً فاروق18

مباركً سامًلطرش محمدقالقٌل نور الدٌندور تكنولوجٌا المعلومات  واالتصال فً تحسٌن االتصال الداخلًقطافً مرٌم19

بزعً فطٌمةبن عروس جمالبن دٌلمً اسماعٌل-دراسة حالة–تؤثٌر اإلعالن اإللكترونً فً اتجاهات األفراد بوترٌد رانٌا20

خلفً إسمهانمرعوش إكراملحول سامٌةأثر المقاٌٌس الدولٌة على المإسسات الجزائرٌةاوراغ مدنً+شلٌحً عبد اللطٌف21

"بلخضر فضٌلة22 مقري زكٌةمولحسان آٌات هللالحول سامٌةدراسة استطالعٌة" التسوٌق الفندقً والتنمٌة السٌاحٌة 

طحطوح مسعودعٌسانً عامربوفطٌمة فإادقٌاس اتجاهات الزبائن نحو المزٌج التسوٌقً لوكالة سٌاحٌةعلوي سارة+قٌدوم سارة23

بحري زٌن الدٌن+منصور رام24ً

وكالة شركات )خدمة الدفع اإللكترونً كؤداة لعصرنة قطاع الخدمات فً شركات االتصال 

بن عروس جمالبوفطٌمة فؤادبن لعلى مجد أوراس(االتصال باتنة

لوشن محمدصلحاوي سمٌرقالقٌل نور الدٌندور التسوٌق االلكترونً فً تحسٌن خدمة العمالءٌحً باي مسعودة+بن فرحات صفٌة25

عبد هللا سلٌمةلحول سامٌةمرعوش إكرام-دراسة حالة وكالة سٌاحٌة– واقع المسإولٌة االجتماعٌة فً المإسسة الخدمٌة مخلوف احالم+منصور رمٌسة26

عشً عادلالعمودي مٌنةكاهٌة أحمد شكٌباستراتٌجٌات التكامل العمودي وتؤثٌرها على التسوٌق فً المإسسة الخدمٌةمٌلودي نور الهدى27

بن دٌلمً اسماعٌلالعاٌب عبد الغانًمولحسان آٌات هللا(المإسسات الفندقٌة فً الجزائر)مساهمة قطاع السٌاحة فً التشغٌل بلمرداسً ٌامن28

نوري منٌرةبن زٌان إٌمانمرعوش إكرامدور استخدام مواقع التواصل اإلجتماعً فً تروٌج الخدمة السٌاحٌةعبدو نوال+بوسعدٌة حلٌمة29

بعزٌز آمنة+بن اسباع فاطمة30

دراسة مٌدانٌة لعٌنة من -فعالٌة األتصاالت التسوٌقٌة عبر مواقع التواصل االجتماعً 

تٌجانً وافٌةهٌمة نادٌةبن زٌان إٌمان-مستخدمً موقع فاٌس بوك

بن دٌلمً اسماعٌلمولحسان آٌات هللاحامدي محمد-دراسة حالة-أثر تطبٌق نظام الجودة على تحسٌن مستوى التعلٌم العالً خذري عمر لٌمٌن+مرزوق نبٌل31

عشً صلٌحةكٌالنً صونٌةبن زٌان إٌماندور اإلنترنت فً تفعٌل التسوٌق السٌاحًبلعٌد رمٌساء32

كاهٌة أحمد شكٌبعشً عادلبوفطٌمة فإادتؤثٌر المزٌج التسوٌقً للخدمات على الصورة الذهنٌة للعالمة التجارٌةلعور لوٌزة+خلخال سامٌة33

34

بن خراف حمة +سعٌدي عبد السالم

بوفطٌمة فؤادعباس نجمةبن لعلى مجد أوراستسوٌق التؤمٌنات فً قطاع المركبات وأثره على سلوك المستهلكرضا

عدوان رشٌدزٌتونً عمارعاٌشً كمالدور الوكاالت السٌاحٌة فً إنعاش القطاع السٌاحً فً الجزائرخرشوش نهلة+مرداسً خدٌجة35

العاٌب عبد الغانًمولحسان آٌات هللاقالقٌل نور الدٌن-دراسة حالة نومٌدٌا-محاولة لتقٌٌم اإلرشاد السٌاحً من وجهة نظر السٌاحبلٌدي وفاء+بلٌدي حسناء36

لطرش محمدحناشً لعلىبوفطٌمة فإادتقٌٌم جودة الخدمات فً المطار دراسة مٌدانٌة بمطار مصطفى بن بولعٌد باتنةقرفً وجدان هدٌل38

طحطوح مسعودبوفطٌمة فؤادحناشً لعلىدور اإلبتكار التسوٌقً فً تطوٌر العمل التطوعًموري عبد الرإوف39

بوفطٌمة فؤادبوقنة سلٌملحول سامٌةالمقاوالتٌة كآلٌة لتسوٌق مخرجات التعلٌم العالً دراسة مٌدانٌة بجامعة باتنةبوقلعة إٌمان40

واعر وسٌلةعٌسانً عامرعشً صلٌحةدور التسوٌق االلكترونً فً تنشٌط قطاع السٌاحةبن خمٌس رشٌدة41

تفرقنٌت زولٌخةمقاوسً صلٌحةلحول سامٌةدور التسوٌق الصحً فً التنمٌة الصحٌة المستدامةراهم رانٌا42

خاطر طارقمقري زكٌةطحطوح مسعودتؤثٌر اإلعالن االلكترونً على سلوك المستهلكعبد العزٌز خالد43

عشً صلٌحة لحول سامٌةمقري زكٌةدراسة سلوك المستهلك الجزائري نحو منتجات الطب البدٌلفحلول أمٌنة37



عباس نجمةهٌمة نادٌةبن دٌلمً اسماعٌل-دراسة حالة– على العمل البنكً  (TIC)إنعكاسات استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال  حلٌس صالح الدٌن44

بن عروس جماللحول سامٌةالطٌب جمعةتؤثٌر األلوان فً اإلعالن على المستهلكعبد النور حنان45

عٌسانً عامرواعر وسٌلةعشً صلٌحةالسمعة اإللكترونٌة للمإسسة االقتصادٌةحمود محمد+أمزٌان عادل47

بن عروس جمالعٌسانً عامرحامدي محمدأثر التروٌج على زٌادة الحصة السوقٌةلعنانً زك48ً

49

بوعزٌز +بوعصٌدة محمد الشرٌف 

كرٌم

دراسة حالة المإسسة العمومٌة للصحة -جودة الخدمات الصحٌة فً المإسسات العمومٌة 

عشً صلٌحةٌحٌاوي إلهامزعالنً محمد-2007/2017الجوارٌة بالمعذر 

50

مهمات محمد سلٌمان +طرباق كرٌم

العاٌب عبد الغانًقالقٌل نور الدٌنمولحسان آٌات هللاأثر سلوك المستهلك على تصمٌم الرسائل اإلعالنٌة فً تروٌج الخدماتأحمد

العقون نادٌةهٌمة نادٌةحفٌظ فطٌمةالتسوٌق اإلستراتٌجً وتؤثٌره على سلوك المستهلكبن دٌب ولٌد51

نوري منٌرةمولحسان آٌات هللاقالقٌل نور الدٌن-دراسة حالة والٌة باتنة– دور التسوٌق فً ترقٌة السٌاحة الداخلٌة عمرانً ماٌسة46


