
وزارة التــعليم العــــالي والبــــحث العلــــــمي

الحــــــاج لخضـــــر - 1جامــــــعة  باتنــة 

كليــــة العلــــوم االقتصادية والتجـــارية وعلوم التسيـــــير

البشريت الموارد إدارة
9.30 إلى 8.30من : 1ح

14.00 إلى13.00 من: 4ح12.30 إلى 11.30 من: 3ح11.00 إلى 10.00 من: 2ح

القاعةالتوقيتالتاريخالمناقشة        أعضاء لجنةاألستاذ المشرفالموضوعالطالبالرقم

1
حمزة شافٌة+          قٌرود سارة  

-دراسة حالة-دور االتصال الداخلً فً التغٌٌر التنظٌمً بالمؤسسة االقتصادٌة 
قمري حٌاة

11ح20/06/2018بوسلمة حكٌمةخلفً إسمهان

2
مشاشو فاتح

تغالبت عبد الغانً-دراسة حالة-دور القٌادة التحوٌلٌة فً التغٌٌر التنظٌمً 
21ح20/06/2018زٌانً بلقاسمشارف خوجة الطٌب

3
-أثر ادارة الموارد البشرٌة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة هدى بن احمد

-دراسة حالة مؤسسة االسمنت عٌن التوتة
عباس نجمة

31ح20/06/2018العقون سهامكٌالنً صونٌة

4
دحشاش شمٌسة

-دراسة حالة البنك الجزائري للتنمٌة الفالحٌة باتنة-دور التعلم التنظٌمً فً تمكٌن العاملٌن
بوسعد زكٌة

41ح20/06/2018حامدي علًخلفً إسمهان

5
عبدو خولة

حناشً لعلى-دراسة حالة-أثر تطوٌر المسار الوظٌفً فً الرضا الوظٌفً 
27ح20/06/2018جمانً مسعودرحال علً

6
دور اعادة هندسة ادارة الموارد البشرٌة فً تعزٌز اإللتزام بن براهٌم سامٌة

-دراسة حالة-التنظٌمً 
بوسعد زكٌة

23ح20/06/2018نوري منٌرةقمري حٌاة

7
منٌنة كرٌمة

بوسعد زكٌة-دراسة حالة-دور تولٌد المعرفة فٌاالبداع التنظٌمً 
33ح20/06/2018مربعً وهٌبةنوري منٌرة

8
ضغوط العمل وأثرها على األداء الوظٌفً لألطباء        بوزٌد عالء الدٌن

دراسة مٌدانٌة فً المستشفى الجامعً       - المتخصصٌن 
بوقنة سلٌم

43ح20/06/2018صلحاوي سمٌربلخباط جمال

9
+                     خلٌفة عبد الفتاح

           بن الزاوي ٌاسٌن

دراسة حالة -دور ادارة الوقت فً التخفٌف من ضغوط العمل

 -SAAالشركة الوطنٌة للتأمٌن 
عباز زهٌة

14ح20/06/2018مقري زكٌةحفٌظ فطٌمة

10
+         اسماعٌل جهاد محمد امٌن  

       العاٌب مصطفى

دراسة -اهمٌة التعلٌم االلكترونً فً تطوٌر المسار الوظٌفً 

-حالة
بوراس فاٌزة

24ح20/06/2018ٌحٌاوي إلهاممقعاش سامٌة

11
         وغالنت نجالء                 

نجاحً هٌبة    + 

اثر استراتٌجٌة ادارة الموارد البشرٌة فً تحقٌق المٌزة 

-دراسة حالة-التنافسٌة 
ٌحٌاوي نعٌمة

34ح20/06/2018عبد الصمد سمٌرةمربعً وهٌبة

12
ناصري الزهرة

عباز زهٌة-دراسة حالة-السلوك القٌادي واثره على االبداع التنظٌمً
44ح20/06/2018متلف حدةمربعً وهٌبة

13
- دور المسؤولٌة االجتماعٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة مونة حسٌبة

-دراسة حالة مؤسسة نفطال باتنة
واعر وسٌلة

15ح20/06/2018سعودي محمد الطاهرمربعً وهٌبة

14
-دور اإلتصال  فً تحسٌن  أداء العاملٌن فً المؤسسة حاٌدي سمر+ هامل سلمى

-دراسة  مٌدانٌة الجزائرٌة للمٌاه 
مقاوسً صلٌحة

25ح20/06/2018العقون سهامقجة رضا

15
أحمان سارة+لمهل آمنة 

- دراسة حالة إتصاالت الجزائر-دور التحلٌل البٌئً فً صٌاغة إستراتٌجٌة الموارد البشرٌة
صلحاوي سمٌر

35ح20/06/2018نوٌوة عمارواعر وسٌلة
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16
دراسة - دور الذكاء العاطفً  فً إدارة الضغوطات المهنٌة رمضانً بدٌعة+ عواج رحمة

-حالة 
رحالً صلٌحة

45ح20/06/2018جعٌل جمالٌحٌاوي إلهام

17
- دور اإلدارة اإللكترونٌة فً المؤسسة اإلقتصادٌة الجزائرٌة هوادف أنفال+درٌد لبنى 

-دراسة حالة شركة اإلسمنت عٌن التوتة باتنة 
العابد سمٌرة

16ح20/06/2018هماش ساعدزغدود سهٌل

18
دور الوقاٌة واألمن الصناعً فً حماٌة العمال من الحوادث بن نجاعً حمو ٌزٌد+ حداد منٌر

-باتنة- المهنٌة دراسة حالة شركة اإلسمنت عٌن التوتة 
واعر وسٌلة

26ح20/06/2018صغٌرو نجاةشعابنة سمٌرة

19
دراسة -دور الكفاءات البشرٌة  فً تحقٌق المٌزة التنافسٌةمرزوقً خالد+ بولقٌس إلٌاس

-حالة
الطٌب جمعة

36ح20/06/2018عباز زهٌةشعابنة سمٌرة

20
 مهداوي عفاف

تغالبت عبد الغانً-دراسة حالة-دور الحوكمة فً تحسٌن أداء المورد البشري
46ح20/06/2018حامدي علًلطرش محمد

21
اثر اإلستثمار فً رأس المال البشري على النمو اإلقتصادي النوي مراد

للجزائر
تغالبت عبد الغانً

17ح20/06/2018بوزناق حسنحناشً لعلى

22
دور التسٌٌر التقدٌري للوظائف والكفاءات فً تحسٌن اداء منزر سارة+    جاٌلً فطٌمة الزهراء

-دراسة حالة-الموارد البشرٌة
عبد الصمد سمٌرة

38ح21/06/2018واعر وسٌلةحفٌظ فطٌمة

23
أثر اإلدارة اإلستراتٌجٌة للموارد البشرٌة فً تحسٌن أداء بن سباع صحوة+ لقرع سمٌة

-دراسة حالة مؤسسة مطاحن قطٌان - المؤسسة اإلنتاجٌة 
زغدود سهٌل

37ح20/06/2018حناشً لعلىعدوان رشٌد

24
دور تخطٌط المسار الوظٌفً فً رفع كفاءات األفراد بوقبال فاطمة+ اسماعٌل نصٌرة

-دراسة حالة - بالمؤسسة 
بوراس فاٌزة

47ح20/06/2018ٌحٌاوي إلهامواعر وسٌلة

25
أحمد قاٌد خلود+بزالة أمٌنة 

تغالبت عبد الغانً-دراسة حالة-أثر اإلشراف على الرضا الوظٌفً
45ح21/06/2018عبد الصمد سمٌرةموفق عبد القادر

26
- أثر القٌادة اإلستراتٌجٌة فً تحقٌق التمٌٌز المؤسسً عشً مسعودة+بن بالط عفاف 

-دراسة حالة 
شرٌف عمر

214ح20/06/2018سراٌري بلقاسمصلحاوي سمٌر

27
دور تكوٌن الموارد البشرٌة فً إحداث التغٌٌر فً دٌرش إٌمان

دراسة حالة كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة - المؤسسات 
بلخضر شاكر

47ح21/06/2018رحال علًبوقنة سلٌم

28
حدادي وسام

-باتنة-دراسة حالة مؤسسة نفطال-عالقة أنماط القٌادة بمستوٌات التمكٌن اإلداري 
واعر وسٌلة

15ح21/06/2018ساري أحالمسبع حنان

29
دراسة - التمكٌن اإلداري وأثره على آداء الموارد البشرٌة بوتمامٌن أسماء+ هوادفً فضٌلة

-مٌدانٌة 
بوقنة سلٌم

16ح21/06/2018زغدود سهٌلبوعبٌد مٌلود

30
دور تكنولوجٌا المعلومات واإلتصال فً تحسٌن أداء المورد بلخٌر رضوان+ مالح سامً

-دراسة مٌدانٌة - البشري فً المؤسسة اإلقتصادٌة 
بوقنة سلٌم

36ح21/06/2018زغدود سهٌلتغالبت عبد الغانً

31
ٌكن حنان+ بوقبال حكٌمة

-دراسة حالة-الثقافة التنظٌمٌة ودورها فً رفع قدرات القٌادة فً المنظمة
شرٌف عمر

211ح21/06/2018تواتً محمدسراٌري بلقاسم

32
دراسة - أثر رأس المال الفكري فً تحقٌق اإلبداع اإلداري ناصري سلٌمة

-حالة 
عباس نجمة

17ح21/06/2018رحالً صلٌحةشرٌف عمر

33
دراسة مٌدانٌة - إدارة التغٌٌر وأثرها على الرضا الوظٌفً حمادي ولٌد

 -1بجامعة باتنة 
بوقنة سلٌم

27ح21/06/2018حناشً لعلىتغالبت عبد الغانً

34
دراسة حالة - أثر الناخ التنظٌمً على اإللتزام الوظٌفً بوتمجت محمد+مصباح فاتح 

-مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة باتنة بوعقال 
لطرش محمد

37ح21/06/2018بوراس فاٌزةقمري حٌاة

35
دراسة - أهمٌة تقٌٌم أداء العاملٌن فً تطوٌر أداء المؤسسةبشقة عزالدٌن+سعادنة فاتح 

-حالة مؤسسة سونالغاز
عاٌشً كمال

213ح20/06/2018بوقنة سلٌمزغدود سهٌل

36
28ح21/06/2018رحالً صلٌحةحفٌظ فطٌمةطحطوح مسعودالثقافة التنظٌمٌة وأثرها على السلوك التنظٌمًأونٌس خٌر الدٌن

37
- أثر وظائف إدارة الموارد البشرٌة على التغٌٌر التنظٌمً منصور رقٌة+          شرون منٌرة 

-دراسة حالة مستشفى السرطان باتنة 
مقاوسً صلٌحة

1مدرج3ح21/06/2018هماش ساعدٌحٌاوي نعٌمة

38
دراسة -دور المهارات اإلدارٌة فً تحسٌن أداء المؤسسة بوعمرة عبد الكرٌم

-1حالة جامعة باتنة

39ح21/06/2018بن ٌوسف سلٌمرحال علًشرٌف عمر



لقد تم برمجت جميع : مالحظة

المذكرات المودعة وغير المودعة، 

حيث انه ستتم مناقشة المذكرات 

المودعة فقط
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