
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 مصلحة الماستر

الدفعة الثانية للدورة األولى مناقشة رسائل الماستر رزنامة إعالن بشأن  

من الدورة األولى  الثانيةالدفعة يرجى من السادة األساتذة المشرفين والمناقشين لرسائل الماستر       

من أجل سحب المذكرات تحضيرا للمناقشة المبرمجة بداية من  2االتصال بإدارة الماستر 

 ، وذلك حسب البرنامج المرفقCبداية من الساعة التاسعة صباحا بالمجمع  22/60/2602

 نلتمس منكم إعطاء أهمية بالغة لذلك.

 ع/ االدارة

 ل. سي دمحم

 



 

 رزنامة المناقشات الدفعة الثانٌة الدورة األولى

 تسٌٌر الموارد البشرٌة

 

 اللجنة المشرف الطلبة  الموضوع الرقم
 

 القاعة التوقٌت التارٌخ

دور اليقظة االجتماعية  10
في تسيير النزاعات 

 دراسة حالة

 مخناش ياسر
 شرفة ضياء الدين

رحالي 
 صليحة

 ساري أحالم
 شريف عمر

70/70/9702  72:77 70 

أثر الرقابية االدارية  10
على أداء العاملين في 
المؤسسة دراسة حالة 
 في مؤسسة اقتصادية

 غناي أشواق
 معمري نور الهدى

تفرقنيت  زغدود سهيل
 زوليخة

 قيطوني ايمان

95/70/9702  72:77 70 

أثر االلتزام التنظيمي  10
على تحسين األداء 
 الوظيفي دراسة حالة

 حفصاوي حليم
 بوزيدي يوسف

 الطيب جمعة ساري أحالم
 عمر شريف

70/70/9702  07:77 70 

مساهمة الضرائب  3
والرسوم في التنمية 

االقتصادية للجماعات 
المحلية دراسة حالة 
بلدية باتنة للفترة 

0202-0202 

 بوكريشة صفاء
 زياني حمزة

 تواتي دمحم زغدود سهيل
 بوعبيد ميلود

70/70//9702  07:77 78:77 

دور الثقافة التنظيمية  42
في تنمية الروح 

المعنوية لدى العاملين 
مطاحن االوراس  –

 باتنة

 فايزة بوراس بوسعد زكية بزالة منال
 فرحاتي الويزة

70/70/9702  00:77 75 

 

 

 



 

الثانٌة الدورة األولى الدفعة رسائل الماستر برنامج مناقشات  

 تخصص محاسبة وتدقٌق

 اللجنة المشرف الطلبة  الموضوع الرقم
 

 القاعة التوقٌت التارٌخ

خصوصيات عمل  10
محافظ الحسابات في 

الشركات ذات المسؤولية 
المحدودة والتركيبة 

 العائلية

 زرارة ايمان
 قندوز سلمى

 عرقابي عادل مسامح مختار
 خالف لخضر

95/70/9702  72:77 75 

إلى أي مدى أخذت  10
المعايير الجزائرية 

 للتدقيق بالخصوصيات
الجبائية للشركات 

 الوطنية

فرحاتي 
 حبيبة

 عماري لبنى

 عرقابي عادل مسامح مختار
 خالف لخضر

95/70/9702  07:77 75 

االمتيازات الجبائية في  10
مؤسسة اقتصادية دراسة 

 حالة

 يعقوب المية
 بوحيتم نهاد

 دمحم بوشوشة رحال علي
 زايدي حميدة

90/70/9702  72:77 70 

دور محافظ الحسابات  10
في تقييم نظام الرقابة 

 الداخلية

 سفوحي براهيم رحال علي بارو افراح
 بروال بومدين

90/70/9702  07:77 70 

 

 

 

 

 

 

 



 

الدفعة الثانٌة الدورة األولى برنامج مناقشات رسائل الماستر  

 تخصص: اقتصاد نقدي وبنكً

 اللجنة المشرف الطلبة  الموضوع الرقم
 

 القاعة التوقٌت التارٌخ

دور البنوك في تمويل  10
القطاع الفالحي دراسة 

حالة بنك الفالحة 
 والتنمية والريفية

 براهيمي شافية
 بلهوشات عائشة

 زودة عمار رحال علي
 الوافي آسيا

90/70/9702  00:77 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الدفعة الثانٌة الدورة األولى برنامج مناقشات رسائل الماستر  

 تخصص: تسٌٌر المٌزانٌة

 اللجنة المشرف الطلبة  الموضوع الرقم
 

 القاعة التوقٌت التارٌخ

دور االصالح الجبائي  70
في الجزائر في دعم 

 تمويل الميزانية

الدامي عبد  فاضلي مروة
 المنعم

 لعلى حناشي
 بوعبيد ميلود

70/70/9702  72:77 75 

ادارة ميزانية الجماعات  2
حالة المحلية دراسة 

 بلدية عين التوتة

 تواتي دمحم آمنة بلعيد يوسف عاشور
 تيجاني وافية

90/70/9702  72:77 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الدفعة الثانٌة الدورة األولى برنامج مناقشات رسائل الماستر  

 التخصص: تسٌٌر عمومً

 اللجنة المشرف الطلبة الموضوع الرقم
 

 القاعة التوقٌت التارٌخ

الشركات ودورها  حوكمة 22
في تقرير المراجعة 

 الداخلية

 معيري عبد الوهاب
 بن قريشي عادل

 بوسعد زكية سامي مباركي
 واعر وسيلة

95/70/9702  07:77 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الدفعة الثانٌة الدورة األولى برنامج مناقشات رسائل الماستر  

 التخصص: اقتصاد صناعً

   اللجنة المشرف الطلبة الموضوع الرقم
 

 القاعة التوقٌت التارٌخ

دور األمن الصناعي  15
في تحسين األداء 
االنتاجي بالمؤسسة 
 الصناعية، دراسة حالة

 بلفرحي نجلة
 العباسي لميس

 بلعيد أمنة بوحديد ليلى
 بزعي فطيمة

90/70/9702  07:77 78 

أثر تطبيق إدارة الجودة  10
الشاملة في تحقيق 

الزبائن، دراسة  رضى
حالة شركة االسمنت 

 عين التوتة

 عايشي كمال يحياوي الهام براهيمي ايمان
مقاوسي 
 صليحة

70/70/9702  72:77 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الدفعة الثانٌة الدورة األولى برنامج مناقشات رسائل الماستر  

 التخصص: تسوٌق الخدمات

 اللجنة المشرف الطلبة  الموضوع الرقم
 

 القاعة التوقٌت التارٌخ

 


	اعلان للاساتذة
	رزنامة ثانية الدفعة الثانية في الدورة الأولى

