
وزارة التــعلیم العــــالي والبــــحث العلــــــمي
جامــــــعة  باتنــة 1- الحــــــاج لخضـــــر 

كلیــــة العلــــوم االقتصادیة والتجـــاریة وعلوم التسیـــــیر

إدارة الموارد البشریة
القاعةالتوقیتالتاریخالمناقشة        أعضاء لجنةاألستاذ المشرفالموضوعالطالبالرقم

           شمالل راضیة                1
10:3011 - 11:30 03.06.2018الوافي آسیابلعلمي أسماءخلفي اسمھانأثر المناخ التنظیمي على تنمیة االبداع االداري         حصروري بشرى

2
أھمیة تخطیط الموارد البشریة في ظل التخطیط االستراتیجي -جریبیع عبد العزیز

فرحاتي لویزةدراسة حالة CIAO عین ملیلة الدیوان الجزائري المھني للحبوب-
ساري أحالمخلفي إسمھان

03.06.201810:00 - 9:0013

         تواتیت بثینة                    3
10:3010 - 11:30 03.06.2018بوصوردي صلیحةفرحاتي لویزةتفرقنیت زولیخةدور ادارة المعرفة في تعزیز القدرة التنافسیة -دراسة حالة -       زروال رانیة

12:0010 - 03.06.201813:00بلعلمي أسماءساري أحالمتفرقنیت زولیخةعالقة ادارة الموارد البشریة بالتغییر -دراسة حالة -كباس نادیة4

تحسین كفاءة الموارد البشریة بتطبیق ادارة الجودة الشاملة -       حیواني منال+ یملولي سلیمة5
12:0014 - 03.06.201813:00خلفي إسمھانمرعوش إكرامكیالني صونیةدراسة حالة-

اثر ادارة التغییر على ادء الموارد البشریة في المؤسسة         وھاب نجالء+ بتیرة بسمة6
10:3015 - 11:30 03.06.2018زیاني بلقاسمعایشي كمالزغدود سھیلاالفتصادیة الجزائریة -دراسة حالة-

اثر التطویر التنظیمي على اداء العاملین في المؤسسة الخدمیة -         بوزیدي ایمان+ باھي خلود7
10:302 - 11:30 03.06.2018مقري زكیةعایشي كمالقمري حیاةدراسة حالة-

الكفاءات الجماعیة ودورھا في تطویر فرق العمل-دراسة حالة         غمري سلمى + لعریبي زینة8
12:0013 - 03.06.201813:00قمري حیاةمقعاش سامیةعبد الصمد سمیرةملبنة األوراس باتنة-

12:0012 - 03.06.201813:00عباز زھیةبلجبل عادلیحیاوي نعیمةدور الثقافة التنظیمیة في التغییر التنظیمي -دراسة حالة-یحیاوي امال9

13:3012 - 14:30 03.06.2018مرزوق سعیدةمقاوسي صلیحةیحیاوي نعیمةالثقافة التنظیمیة ودورھا في الرضا الوظیفي -دراسة حالة-          لعور لیلیة + قادري نورة10
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اثر الثقافة التنظیمیة على صیغ القرار في المؤسسة - دراسة حالة رحموني رقیة + محمدي ھدى11
13:3011 - 14:30 03.06.2018عبد الصمد سمیرةطحطوح مسعودشریف عمر-

13:3015 - 14:30 03.06.2018العقون سھامساري أحالمبوصوردي صلیحةالرضا الوظیفي ودوره في تحقیق اإلبداع-دراسة حالةبوحفنة لینة+ بوساحة حلیمة12

9:002 - 03.06.201810:00عباز زھیةتیجاني وافیةقمري حیاةأثر ضغوطات العمل على أداء الموارد البشریة - دراسة میدانیة -نمدیلي خدیجة+ جبایلي ریمة13

12:009 - 03.06.201813:00مدلس شكريبن یوسف سلیمشریف عمرالثقافة التنظیمیة وأثرھا في تحقیق التمیز للمنظمة - دراسة حالة -زغیني وداد +سارسة صونیة14

دور اإلحتیاجات التدریبیة المعاصرة في تنمیة الموارد البشریة - غضابنة نسرین+ العوفي سھیلة15
13:3010 - 14:30 03.06.2018عشي عادلكبوط عبد الرزاققانة الطاھردراسة حالة-

9:0014 - 03.06.201810:00رحالي صلیحةرحال عليلطرش محمددور المناخ التنظیمي في األداء الوظیفي - دراسة حالة -بعطوش ھاجر + بن التومي إیمان16

دور القیادة اإلخالقیة في تعزیز المسؤولیة اإلجتماعیة-دراسة حالة مصمودي نور الھدى+ بوزیدي صفاء17
13:308 - 14:30 03.06.2018زموري مسعودتغالبت عبد الغانيلطرش محمدالمؤسسات اإلستشفائیة-

الرضا الوظیفي وأثره على آداء الموارد البشریة في المنظمة حفصاوي حكیم+ زیادي رشید18
12:0015 - 03.06.201813:00بن دیلمي إسماعیلحامدي محمدصلحاوي سمیردراسة حالة موظفي جامعة باتنة1 الحاج لخضر-

قطافي لیندة19
10:3013 - 11:30 03.06.2018كبوط عبد الرزاقبروال بومدینصلحاوي سمیرأخالقیات العمل ودورھا في تحسین اآلداء الوظیفي - دراسة حالة -

أثر القیادة التحویلیة في إدارة التغییر التنظیمي في المؤسسات قوقة یوسف20
12:0011 - 03.06.201813:00عدوان رشیدبوقنة سلیمزغدود سھیلاإلستشفائیة - دراسة حالة مستشفى أریس -

البیئة التنظیمیة للعمل وأثرھا على الرضا الوظیفي للعاملین - أعبیدري مباركة21
14:30 - 03.06.201815:30مدلس شكريفرحاتي لویزةصلحاوي سمیردراسة حالة جامعة باتنة 1-

تاثیر الضغوطات المھنیة على األداء الوظیفي-دراة حالة جامعة بومخیلة أسماء22
13:301 - 14:30 03.06.2018زعالني محمدزودة عمادصلحاوي سمیرباتنة-1 الحاج لخضر-

ضغوط العمل وأثرھا على الرضا الوظیفي لدى األساتذة الجامعیین -مكنتیشي سلیمة23
9:0012 - 03.06.201810:00زیاني بلقاسمسعودي محمد الطاھرعدوان رشید دراسة حالة كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

الثقافة التنظیمیة ودورھا في تحقیق اإلبداع اإلداري -دراسة حالة قریب رباب24
13:3013 - 14:30 03.06.2018فرحاتي لویزةقالقیل نور الدینمرازقة عیسىموبیلیس-

أثر تمكین العاملین في تعزیز الوالء التنظیمي-دراسة حالة إتصاالت بلعید نور الھدى+ بولیلة ھند25
9:0011 - 03.06.201810:00كیالني صونیةمعلم جمیلةبوسعد زكیةالجزائر-


