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-1باتنة  –جامعة الحاج لخضر   

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 مجمع الماستر

2020-2019مذكرات الماسترمناقشة  برنامج  

  محاسبة وتدقيقتخصص: 

  الساعة  القاعة
تاریخ 
  المناقشة

االساتذة 
  المناقشین

األستاذ 
 المشرف

 رقم اسم ولقب الطالب عنوان المذكرة

21  08h15 01 جویلیة  
  لقویرة سمیر
 عرقابي عادل

محمد 
 بوشوشة

دور التنظیم المھني في تحسین أداء مھنة محافظ 
 الحسابات في الجزائر

 قودة وفاء
 1 رحموني حنان

04  13h30  30 جوان  
 قادة سلیم

 خالف لخضر
بولخوخ 

 عیسى
واقع التحقیق الجبائي المعمق في ظل تبني النظام 

 لةدراسة حا - المحاسبي والمالي 
 بن یربح أمیرة
 2 زراد لینة خولة

04  14h15  30 جوان  
 خدومة الوردي
 بوخالفة علي

بولخوخ 
 عیسى

 - دور المراجعة الداخلیة في مراقبة حسابات الخزینة
 خزار أمال

 3 بوجنیبة وسام

04  15h00 30 جوان  
 خالف لخضر
 بلجبل عادل

بولخوخ 
 عیسى

أھمیة التدقیق الداخلي في الحفاظ على أصول 
  - لمؤسسةا

 جرادي خولة
 4 لونیس یسرى
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04  13h30  01 جویلیة  
 بلخوخ عیسى
 بوخالفة علي

 بلجبل عادل
دور المحقق الجبائي في مجمل الوضعیة الجبائیة في 

 الحد من أسالیب الغش الضریبي
 قماز سیف الدین

 5 النوي مھدي

14  08h30  01 جویلیة  
 بولخوخ عیسى
 بوخالفة علي

خدومة 
 الوردي

 

دقیق الداخلي في تحسین االداء المالي دور الت
 للمؤسسة االقتصادیة

 بویلي اسامة
 6 یحة ماسینیسا

14  08h30  02 جویلیة  
 بوسلمة حكیمة
 تفرقنیت زلیخة

عبد الصمد 
 نجوى

تقدیر مخاطر التدقیق ودوره في تحسین فعالیة 
 دراسة حالة -الفحص واالثبات الجزائریة 

 بلومي فھیمة
 7 عبد الحق إیمان

13  09h30  01 جویلیة  
 بولخوخ عیسى
 خالف لخضر

خدومة 
 الوردي

استخدام محافظ الحسابات لإلجراءات التحلیلیة 
 للكشف عن األخطاء والغش بالقوائم المالیة

 بلیل أمینة
 8 حواس سلیمة

04  14H15 01 جویلیة  
  خالف لخضر
 بولخوخ عیسى

 بوخالفة علي
 - ) scfاعمال نھایة الدورة في ظل النظام المحاسبي (

 دراسة حالة

 تمرابط عمار
 زروال عالء الدین

 معامیر عبد اللطیف
9 

04  15H00  01 جویلیة  
  خالف لخضر
 فحلول مبارك

 بوخالفة علي
دور نظم المعلومات المحاسبیة في تحسین األداء 

 دراسة حالة -المالي للمؤسسة االقتصادیة 
 عماد بندي

 10 مروان نفیسي

13  11h30 30 جوان  
  يعمار زیتون

 مختار مسامح
 رحال علي

الرقابة الداخلیة في البنوك التجاریة ودورھا في 
 تحقیق المیزة التنافسیة

 یزة نور الھدى
 11 علیوة خدیجة
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21  09h30 01 جویلیة  
  لقویرة سمیر
 عرقابي عادل

بوشوشة 
 محمد

مساھمة لتحسین نظام الضریبة على أرباح الشركات 
 في الجزائر

 بن سخریة وسیم
 12 ميبوخلوف را

21  10h00 01 جویلیة  
 بوشوشة محمد
  لقویرة سمیر

عرقابي 
  عادل

دور المدقق الخارجي في تحسین نظام الرقابة 
  الداخلیة في المؤسسة

  طیطح عماد الدین
  لغریب رمزي
  ناصر رمزي

13 

04  11h30  01 جویلیة  
 بولخوخ عیسى
  مسامح مختار

خدومة 
  الوردي

تحسین  دور تكنولوجیا المعلومات المحاسبیة في
  مستوى أداء المدقق الخارجي

  حسین دالل
  قني فایزة

14  

13  13h30  02 جویلیة  
 بلخضر شاكر
  شعبان أسامة

  دور التحقیق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائیة  زودة عماد
  شرقي أسماء
  رزقي المیة

15 

13  14h15  02 جویلیة  
 بلخضر شاكر
  شعبان أسامة

  زودة عماد
دراسة  –في اتخاذ القرارات مساھمة التدقیق الداخلي 

  SAAحالة الشركة الجزائریة للتأمین 
  غنام جنات 

  مباركي فاطمة
16 

13  15h00  02 جویلیة  
 بلخضر شاكر
  لطرش محمد

  زودة عماد
التحلیل المالي للقوائم المالیة وفق النظام المحاسبي 

  المالي
  تواتي إیمان
  شعبان إیمان

17  

04  13h30  02 جویلیة  
 قادة سلیم

  نانسة رمضانلو
  لوشن محمد

رقمنة نظام المعلومات المحاسبي ودوره في فعالیة 
   دراسة میدانیة –الرقابة الداخلیة 

  فالق زھیر
بن شادي زین 

  العابدین
18  
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04  14h15  02 جویلیة  
 قادة سلیم

  عقاري زكریاء
  لوشن محمد

التدقیق الداخلي ودوره في تقییم نظام المعلومات 
  المحاسبي في المؤسسة

  قالي حسام الدین
  رابحي فارس

19 

21  10h45 01 جویلیة  
 عرقابي عادل
  بوشوشة محمد

  لقویرة سمیر
دور المدقق الخارجي في كشف أسالیب المحاسبة 

  اإلبداعیة

سعادنة عبد 
  الرؤوف

  رویبي ابتسام
20 

21  11h30 01 جویلیة  
 عرقابي عادل
  بوشوشة محمد

  ى القوائم المالیةالمحاسبة اإلبداعیة وأثرھا عل  لقویرة سمیر
  بعداش نسیبة
  مباركي إلھام

21 

21  13h30 01 جویلیة  
 عرقابي عادل
  بوشوشة محمد

  العوامل المؤثرة على جودة التدقیق الخارجي  لقویرة سمیر
  شنخلوفي أمیرة
  شنخلوفي آیة

22 

21  10h00 30 جوان  
 بولخوخ عیسى
  مناعي حكیمة

  بلجبل عادل
قرارات المؤسسة  دور المحاسبة التحلیلیة في ترشید

  دراسة حالة شركة اإلسمنت عین التوتة -االقتصادیة

  قاسمي خلیل
بوبشیش محمد 

  أمین
23 

14  15h00 30 جوان  
 بروال بومدین
  بن براح سمیر

  عادل عشي
مخاطر نظم المعلومات المحاسبیة االلكترونیة على 

  عمل مدققي الحسابات

  بعزي بھاء الدین
  شطارة عماد
  حیدوس أكرم

24 

14  13H30 30 جوان  
 بروال بومدین
  مدلس شكري

  دور التدقیق الداخلي في تفعیل نظام الرقابة الداخلیة  عادل عشي
  العلمي كنزة
  نعمة خاوة

25 
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14  14H15  30 جوان  
 عشي عادل

  مدلس شكري
بروال 
  بومدین

التزام مدقق الحسابات في تحقیق متطلبات معاییر 
  دراسة میدانیة –العمل المیداني للتدقیق 

  مرداسي محمد
  بوعلي عبد الحلیم

26 

21  09H15  02 جویلیة  
 قمري حیاة

  مرعوش إكرام
بوصوردي 

  صلیحة
  دور اإلدارة باألھداف في تحقیق االلتزام الوظیفي

 مزیاني سارة

  كروشة حلیمة
27 

13  14H15 01 جویلیة  
 عادل عشي
  زودة عمار

بن براح 
  سمیر

دراسة  –دراسة جبایة المؤسسات الخدماتیة محاسبیا 
  + حالة

  كبي ربیعة
  بن عمر كوثر

28 

13  15H00 28 جوان  
 بروال بومدین

  الدامي عبد المنعم
بن براح 

  سمیر

معالجة مصاریف البحث والتطویر وفق النظام 
ومعاییر المحاسبة واالبالغ  SCFالمحاسبي المال 

 IAS/IFRSالمالي الدولیة 

  بوقول تقي الدین
زروال سیف 

  الدین
29 

13  14H15 28 جوان  
 بروال بومدین
  مدلس شكري

بن براح 
  سمیر

دور اإلدارة الجبائیة في تحقیق فعالیة المنازعات 
  دراسة حالة –الضریبیة 

  بن عریوة لمیس
سعدون نور 

  جیھان
30 

21  13H30  30 جوان  
 یحیاوي نعیمة

  سي محمد لخضر
بوسلمة 
  حكیمة

التدقیق الخارجي كآلیة لتطبیق حوكمة الشركات في 
  مال الجزائریةبیئة األع

  بوحفاني مروة
  لطرش سارة

31 

21  14H15  30 جوان  
 یحیاوي نعیمة
  بن براح سمیر

بوسلمة 
  حكیمة

 –دور التدقیق الخارجي في التصدي إلدارة األرباح 
  عرض تجارب مختارة

  حمودي أسامة
بلقاسم بوزیدة 

  راویة
  سعدي مروة

32 
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14  09H15 02 جویلیة  
 عبد الصمد نجوى
  تیفرقنیت زلیخة

بوسلمة 
  حكیمة

مساھمة المراجع الخارجي في زیادة مصداقیة القوائم 
  المالیة في ظل تطبیق حوكمة الشركات في الجزائر

  زیداني أمیرة
  رداح زینب

33  

14  13H30 28 جوان  
 مناعي حكیمة
  دریاس نادیة

بوسلمة 
  حكیمة

دور حوكمة الشركات في دعم التكامل بین التدقیق 
  دراسة تحلیلیة –ائر الداخلي والخارجي في الجز

  قدور شرین
  مدفوني أمال

34  

14  10H00  02 جویلیة  
 عبد الصمد نجوى

  قمري حیاة
بوسلمة 
  حكیمة

لجنة التدقیق كآلیة للحد من ممارسات المحاسبة 
قراءة  –اإلبداعیة وتعزیز الثقة بالقوائم المالیة 

  تحلیلیة

  وزاني ھدى
  رداس توتة

35  

13  13H30 01 جویلیة  
 السالمفنغور عبد 

  بن براح سمیر
سي محمد 

  لخضر
المتابعة المحاسبیة والجبائیة للرسم على القیمة 

  دراسة حالة –المضافة 

  العمري نوال
  بوعافیة شیماء
  بوعافیة مراد

36  

14  14H15  28 جوان  
 عرقابي عادل
  مناعي حكیمة

كیالني 
  صونیة

  دور التدقیق الداخلي في رقابة المخزونات
  دریس ابتسام

  ةلكحل رند
  فالح أمینة

    
37 

14  11H30 02 جویلیة  
  بن براح سمیر

 قمري حیاة

عبد الصمد 

 نجوى

تقییم نظام الرقابة الداخلیة في ضوء متطلبات نموذج 
COSO -  دراسة حالة 

 قوردل وفاء
 38 بن اجراد زلیخة

21  15H00  30 جوان  
 بوسلمة حكیمة

  سي محمد لخضر
عبد الصمد 

 نجوى
نسبیة في التدقیقمعاییر تقدیر االھمیة ال  

 دراسة حالة

 بوزیان الزھرة
 بن داوي وسام
نةقواجلیة صبری  

39  
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14  10H45 02 جویلیة  
 عبد الصمد نجوى

  قمري حیاة
بوسلمة 
 حكیمة

ام الرقابة التدقیق الداخلي ودوره في تحسین فعالیة نظ
 الداخلیة في ظل المعاییر الدولیة دراسة حالة  

 

 بومجان ذكرى
  40 عایب حیاة 

14  13H30 01 جویلیة  
بن علي عبد 

 الغاني
  زودة عماد

 زودة عمار
 

یل من مساھمة الموازنة التقدیریة للخزینة في التقل
 مخاطر السیولة

 للمؤسسة االقتصادیة _ دراسة حالة

 العقون رحمة
  41 زیاد شیماء

14  15H00  01 جویلیة  
بن علي عبد 

  الغاني
  بن براح سمیر

 زودة عمار

المالي  الدینامیكي لتقییم االداء دور التحلیل المالي
 للمؤسسة 

 االقتصادیة _دراسة حالة

لموشي فاطمة 
 الزھراء

 لموشي شیماء
42  

04  11H15  02 جویلیة  
  بولخوخ عیسى
  بوخالفة علي

 خالف لخضر
مـدى تـطـبـیـق أدوات وإجـراءات الـتـدقـیـق مـن 
قـبـل مـحـا فـضـي الـحـسـابـات فـي الـجـزائـر 

یـدانـیـة بـوالیـة بـاتـنـة.دراسـة مـ  

بن صالح نور 
 الھدى

 شافعي دونیا 
 كعرار حلیمة

43  

04  10h45  02 جویلیة  
  مقاوسي صلیحة
  كیالني صونیة

بیةدور التدقیق الجبائي في معالجة األخطاء المحاس لحول سامیة  

 اونیس خلیفة
بن عكاف عبد 

 الرحیم
 رحماني وردة  

44  
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   اقتصاد صناعي تخصص:

  الساعة  اعةالق
تاریخ 
  المناقشة

االساتذة 
  المناقشین

األستاذ 
 المشرف

 عنوان المذكرة
اسم ولقب 

 الطالب
 رقم

04  09H15 02 جویلیة  
 لحول سامیة

 رحالي صلیحة
مقاوسي 
 صلیحة

 1 لطرش فایزة أثر إستراتجیات الزیادة في تحقیق المیزة التنافسیة

13  08h30 01 جویلیة  
 نور الدین قالقیل

 خضرشاكر بل
لونانسة 
 رمضان

واقع الصناعة التحویلیة ورسكلة المواد المستعملة في 
دراسة حالة شركة مابالك لرسكلة العجالت -الجزائر 

 -المستعملة
 2 زروال نھى

04  13h30 29 جوان  
 علي عماري
 محمد لطرش

 بلخضر شاكر
في إدارة  optدور تطبیق تكنولوجیا اإلنتاج األمثل 

 -حالةدراسة - عملیة اإلنتاج 
  خننو شیماء

 معاش زھیرة
3 

04  14h15  29 جوان  
 لطرش محمد
 عماد زودة

 بلخضر شاكر
دراسة -دور الجودة في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة 

 -حالة

صالح الدین 
  عقاقبة

عبد المؤمن 
 بوعالق

4 

13  09h15 02 جویلیة  
 جعیل جمال

 لونانسة رمضان
عقاري 
 زكریاء

دراسة - األجرة في الجزائر  جودة خدمات النقل لسیارات
 - حالة مدینة باتنة

  بلخیر خدیجة
 مخناش أسماء

5 

14  10h45  01 جویلیة  
 عیسى مرازقة
 كاھیة شكیب

عقاري 
 زكریاء

المقاولة االقتصادیة كأداة لتطویر و استمرار المؤسسات 
 -دراسة حالة  -الصغیرة والمتوسطة 

  رفیس سامیة
 مالخسو أحالم

6 
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  وبنكياقتصاد نقدي تخصص:

  الساعة  القاعة
تاریخ 
  المناقشة

االساتذة 
  المناقشین

األستاذ 
 المشرف

 عنوان المذكرة
اسم ولقب 

 الطالب
 رقم

04  10h00 1 جویلیة  
 سلیم بوقنة

 طحطوح مسعود
 ھماش ساعد

البنوك اإلسالمیة ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامة تجربة 
 دولة معینة

 1 شلف ناصر

14  11H30 28 جوان  
 اق حسنبوزن

 عماري علي
 حامدي علي

دراسة حالة -دور األسواق المالیة في تدعیم التنمیة االقتصادیة 
 المغرب -األسواق المالیة في بورصة مصر

 بوختاش سلمى
 بوختاش سلوى

2 

04  10h00 30 جوان  
 سمیر بن براح
 مراد خروبي

 ة بنكدراسة حال-دور الرقابة في تحسین أداء البنوك التجاریة  سامي مباركي
 عبد السالم أصالة

 عیسى إبتسام
3 

13  10h45 30 جوان  
 عمار زیتوني
 مراد خروبي

 دور البنوك في تمویل المشاریع االستثماریة سامي مباركي
قاضي شھیناز 

 عائشة
 بوزیدي جیھان

4 

04  11H30 28 جوان  
 قالقیل نور الدین

 عمر شریف
أوراس بن 

 لعلى
حالة القرض الشعبي  دراسة-الرقابة على البنوك التجاریة 

 307الجزائري وكالة باتنة 
 قعودة عمر
 نزار محمد

5 

13  08h30 28 جوان  
 خلوط عالوة
 عرقابي عادل

عبد السالم 
 ھالل

-أثر تقلبات سعر الصرف على المیزان التجاري في الجزائر 
 -دراسة حالة 

 بوترعة رابح
سابن حبرو ماسینی  

6 
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13  09h15  28 جوان  
 جماني مسعود

 عادل عرقابي
عبد السالم 

 ھالل
 تقییم تجربة استعمال وسائل الدفع المصرفي في الجزائر

 كریم مجوج
 عجرود یوسف

7 

4  13h30 28 جوان  
 جعیل جمال

 نور الدین قالقیل
لونانسة 
 رمضان

دراسة -كیفیة معالجة القروض المتعثرة في البنوك التجاریة 
 93حالة في البنك الجزائر الخارجي وكالة باتنة 

اعیلي سلیمانسم  
 معزیز وائل

8 

13  10h00 28 جوان  
 ھارون العشي
 عرقابي عادل

ھالل عبد 
 السالم

حالة البنوك  –النظام المالي ودوره في تمویل التنمیة االقتصادیة 
 الجزائریة

 أنیس تور
 ربیع یخلف

9 

13  11h30 1 جویلیة  
مجد لعلى 

 أوراس
 كاھیة شكیب

 10 طبش حازم -التكوین نموذجا-رونیة وسبل تطبیقھا مستقبل العمالت االلكت عقاري زكریاء

4  14h15  28 جوان  
 بوعبید میلود
  بلخباط جمال

كبوط عبد 
 الرزاق

 محاولة تحدید نظام الصرف االمثل في الجزائر
 خرف هللا فاطمة

 بري لطیفة
11 

14  10h45  28 جوان  
  مشنان بركة
  عماري علي

 سابق نسیمة
-ادي أثر اإلستثمارات األجنبیة المباشرة على النمو اإلقتص

 دراسة حالة الجزائر
 12 مرقاجي حسام

13  10h00 29 جوان  
  خروبي مراد
  بحشاشي رابح

  
 نویوة عمار

تصادیة التمویل الغیر تقلیدي و أثره على بعض المؤشرات االق

 13 شراد یاسمین في الجزائر
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  إدارة الميزانية تخصص:

  لساعةا  القاعة
تاریخ 
  المناقشة

االساتذة 
  المناقشین

األستاذ 
 المشرف

 عنوان المذكرة
اسم ولقب 

 الطالب
 رقم

13  08h30 29 جوان  
 عدوان رشید
 خروبي مراد

 دور اإلدارة االلكترونیة في حوكمة المصالح الجبائیة زیتوني عمار
 عبد السالم غادة
 بضیاف سعاد

1 

04  09h15  01 جویلیة  
 بوقنة سلیم

بت عبد تاغال
 الغاني

لونانسة 
 رمضان

قطاع متطلبات تفعیل آلیة الرقابة والتدقیق الداخلي في ال
إدارة دیوان مؤسسات الشباب لوالیة  حالة:دراسة -العمومي 

 باتنة

 بیطام عادل
 بوعبد هللا الحاج

2 

21  09h15  30 جوان  
 قالقیل نور الدین
 عقاري زكریاء

حفیز االستثمار األجنبيدور السیاسة المالیة في ت  مرازقة عیسى ساملعلى و   3 

13  09h15  29 جوان  
 خروبي مراد
 زغدود سھیل

المیزانیة العامة في الجزائر وإعداد الحوكمة  زیتوني عمار  
لبعل فاطمة 

 الزھراء
4 

13  10h00  27 جوان  
 عایشي كمال

 قالقیل نور الدین
 زیتوني عمار

 –یة لمحلمصادر تمویل البلدیات ودورھا في تحسن الجماعات ا
 دراسة حالة بلدیة باتنة

 5  غبغوب أسامة
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13  08h30 27 جوان  
 عایشي كمال
 عدوان رشید

 6 یحي فریدة اإلنفاق العام ودوره في التنمیة زیتوني عمار

13  10h45  28 جوان  
  العشي ھارون
 قالقیل نورالدین

ھالل عبد 
 السالم

لة دراسة وفعالیة الجبایة المحلیة في تمویل المیزانیة العامة للد
 حالة الجزائر

ربیعي عبد 
 الرحمان

7 

13  10h45 30 جوان  
  ساري احالم

 صلحاوي سمیر
قالقیل نور 

 الدین
 دور الجمارك في حمایة االقتصاد الوطني

 شطارة وسیم
 تامرابط یمینة

8 

14  10h00  28 جوان 
  موفق عبد القادر
  بحشاشي رابح

ةة الجماعات المحلیدور الرقابة المالیة في تنفیذ میزانی خلوط عالوة  9 حریقة سلوى 

14  09h15  30 جوان  
  شاكر بلخضر
  اسامة شعبان

تغالبت عبد 
 الغاني

 دور الضرائب في تنمیة الجماعات المحلیة دراسة حالة
 كعنیت إشراق
 بن نایلي خولة

10 
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  تسيير عمومي تخصص:

  الساعة  القاعة
تاریخ 
  المناقشة

االساتذة 
  المناقشین

األستاذ 
 المشرف

 نوان المذكرةع
اسم ولقب 

 الطالب
 رقم

13  10h45  27 جوان  

 قالقیل نور الدین

 ھماش سعد
 ساري أحالم

الة دراسة ح –واقع اإلدارة االلكترونیة في المؤسسة العمومیة 

 عینة من مؤسسات بلدیة باتنة

 حضراوي رشید

 عقابي محمد على
1 

14  08h30  29 جوان  

 بوفطیمة فؤاد

 بوسعد زكیة
حبحشاشي راب  

أثر التھرب عن تسدید حقوق استغالل األمالك العقاریة البلدیة 

  دراسة حالة بلدیة باتنة-في إعداد میزانیة التجھیز واالستثمار

 بن قلة سفیان

 مرزوقي ھشام
2 

04  10H45  28 جوان 

 عمر شریف

 مدلس شكري
حبحشاشي راب  

ومیة دور رقابة المحاسب العمومي على تنفیذ الصفقات العم

دراسة حالة – 15/247لمحلیة في إطار القانون للجماعات ا  

 رملي نصیرة

 
3 

14  09h15  28 جوان 
  خلوط عالوة

  عقاري زكریاء
 ساري أحالم

دور التخطیط اإلستراتیجي في المؤسسات العمومیة ودوره في 

  دراسة حالة -تحقیق التنمیة المستدامة 

نبن زیدة محي الدی  

 بن عزة رمزي
4 

04  08h30 01 جویلیة  

 طیمة فؤادبوف

 بوقنة سلیم

تغالبت عبد 

 الغاني
دراسة حالة –الحوكمة كآلیة لتحسین التسییر العمومي   

 قریشي رفیدة

 لفتاحة لبنى
5 

21  08h30  28 جوان  

 بركة مشنان

 عماري علي
 سابق نسیمة

 –ومیة أثر التسییر العمومي الجدید على حكامة المؤسسات العم

 دراسة حالة

 بن صالح كھینة

نور  عیسى مبرك
 الھدى

6 
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21  09h15  28 جوان  

  بركة مشنان

 عماري علي
  دراسة حالة –الرقابة ودورھا في حمایة المؤسسات العمومیة   سابق نسیمة

  لمباركیة أسماء

 عدواني بھیة
7 

04  10h00 29 جوان  

 زغدود سھیل

 بوقنة سلیم
 ساعد ھماش

واقع متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في المؤسسة العمومیة 

  الجزائریة

 مسعودي بالل

 بلبج ساعد
8 

13  10h00  02 جویلیة  

 قالقیل نور الدین

 بحشاشي رابح
 آلیات تحسین الخدمة العمومیة في الجزائر عقاري زكریاء

زروال محمد 
 زكریاء

 عبدو عصام
9 

21  10h00  28 جوان  

  جوماني مسعود

  بلجبل عادل
 ساري أحالم

 –الخدمة العمومیة دور االدارة االلكترونیة في تحسین جودة 

 بلدیة باتنة -دراسة حالة

 عزوز محمد نعیم

 بن راحلة زكریاء
10 

21  10h45 30 جوان  
 فرحاتي لویزة

 بلخضر شاكر
 عماري علي

نظام الحوافز كمدخل لتحسین أداء الموارد البشریة في 

دراسة حالة –المؤسسات العمومیة   

 عشي تقي الدین

 
11 

13  08h30 30 جوان  

 زیتوني عمار

 عدوان رشید

قالقیل نور 

 الدین
وجیساوادراسة مقارنة بین مدینتي دبي وف -تسییر المدن الذكیة  

 عرباوي أمیرة

 نعون یسمین

 العوفي لیدیا

12 
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14  10h45 29 جوان  

  ھماش ساعد

 ھبال عبد العالي

قالقیل نور 

 الدین
 اإلتصال ودوره في تحسین أداء الخدمة العمومیة

 بن ناصر رفیقة

لبن داوي دال  
13 

14  09h15 01 جویلیة  

 عقاري زكریاء

  شیخة لیلى

كاھیة محمد 

 شكیب
میةالتدقیق الداخلي ودوره في تحسین أداء المؤسسات العمو  

 فوزي حمزة

 سعددي شریف
14 

04  11h30 30 جوان  

مولحسان أیات 

 هللا

  مباركي سامي

 بوھیدل سلیم
عة امدراسة حالة ج -آلیات مراقبة تنفیذ الصفقات العمومیة  

الحاج لخضر. 1باتنة  

 حناشي فتحي

 سلیم بزیان
15 

04  10h00  27 جوان  

 بحشاشي رابح

  عقاري زكریاء
 ساري أحالم

ودة خدمة أثر تطبیق نظم المعلومات اإللكترونیة في تحسین ج

دراسة میدانیة –النقل   

 ھالة محمد زكاریاء

ن أبركان سیف الدی
 عاشور

16 
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  تسيير الموارد البشرية تخصص:

  الساعة  القاعة
تاریخ 
  المناقشة

االساتذة 
  المناقشین

األستاذ 
 المشرف

 عنوان المذكرة
اسم ولقب 

 الطالب
 رقم

04  08h30 28 جوان  
 جمعوني ھند
مقاوسي 
 صلیحة

 یحیاوي إلھام
مساھمة نظام معلومات الموارد البشریة في إعداد لوحة 

 دراسة حالة-القیادة االجتماعیة 
 حداد یونس

 لونانسة حمزة
1 

13  11H30  29 جوان  
قالقیل نور 

 الدین
 لحول سامیة

 مقري زكیة
واقع مخرجات التعلیم المھني وسوق الشغل الجزائري 
من وجھة نظر أساتذة متخصصین في التكوین والتعلیم 

 دراسة میدانیة بمعھد التعلیم المھني باتنة–المھنیین 

  سلطاني منیرة
  مراح رفیقة

2 

13  11H30  28 جوان  
 لوشن محمد
 عشي عادل

مدلس 
  شكري

  دور إدارة اإلبداع في تحقیق المیزة التنافسیة
  مرزوقي رابعة
  حجوج وردة

3 

04 10H00 28 جوان  
 بوھیدل سلیم
 عمر شریف

مدلس 
  شكري

  دراسة حالة –تأثیر ظروف العمل على الرضا الوظیفي 

قدیر عبد 
  الرؤوف

غریب محمد 
  مھدي

  سالم ماریا

4 

04  08h30 30 جوان  
 یلزغدود سھ

 لطرش محمد
تغالبت عبد 

  الغاني
 أثر التدریب على تنمیة الموارد البشریة دراسة حالة

  

محلول عبد 
  الرحیم

  بوزناق عمار
  بلكبیر یونس

5 
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04  15h00 29 جوان  
 زودة عماد

 بلخضر شاكر
  دراسة حالة –دور القیادة اإلداریة في التغییر التنظیمي   لطرش محمد

  حمیة نور الھدى
  بونجار آسیا

6 

13  09h15 27 جوان  
 عایشي كمال
قالقیل نور 

 الدین
  أثر ضغوط العمل على اإلبداع لدى العاملین  زیتوني عمار

  بن الدب صوریة
  بن لمبارك خولة

7 

04  09h15  29 جوان  
 بوفطیمة فؤاد
 خاطر طارق

  سلیم بوقنة
دراسة إستشرافیة إلمكانیة تطبیق أسلوب العمل عن بعد 

  دراسة میدانیة –جزائریة في المؤسسات االقتصادیة ال
  دراجي رانیا
  بوخالفة فریال

8 

04  10h45  29 جوان  
 بوفطیمة فؤاد
تغالبت عبد 

 الغاني
  سلیم بوقنة

دور القیادة في تعزیز الثقافة التنظیمیة في المؤسسات 
  دراسة حالة - االقتصادیة

 9  بوصوف سمیحة

13  10H00  01 جویلیة  
 بحشاشي رابح

طحطوح 
 مسعود

  نظمة الذكیة وإدارة المعرفةالم  شریف عمر
بركان فاطمة 

  الزھراء
10 

13  10h45  01 جویلیة  

بلعلى مجد 
 االوراس
طحطوح 

 مسعود

  إدارة المعرفة وتنمیة كفاءات األفراد  شریف عمر
  بوسخاب أمین

  نزار سارة
11 

14  09h15  29 جوان  
 بلخضر شاكر
 لطرش محمد

تغالبت عبد 
  الغاني

  دراسة حالة–جور دور نظم المعلومات في تسییر األ
بن مسعودة نور 

  الدین
  سعدي عیسى

12 
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21  10h45 28 جوان  
 خلفي اسمھان
 العقون سھام

  عباز زھیة
واقع توظیف ذوي االحتیاجات الخاصة في المؤسسة 

  الجزائریة

  زیاني سكندر
بوزیدي عبد 

  اللطیف
13 

13  13H30  28 جوان  
قالقیل نور 

 الدین
 مدلس شكري

  لوشن محمد
 -لتحفیز الستقطاب الكفاءات في المنظومة  آلیة تفعیل ا

  دراسة میدانیة في مؤسسة صناعیة
  بن شادي لمیس

  جوزة فریدة
14 

21  11h30 30 جوان  
 عماري علي
طویل بھاء 

 الدین
  بلخضر شاكر

 –دور التكوین في تحقیق الرضا الوظیفي لدى العاملین 
  دراسة حالة

  العمراوي إیمان
  عاشورة یسمینة

15 

13  09h15 30 جوان  
 عمار زیتوني
 سامي مباركي

  دراسة حالة- التدریب كآلیة لتحسین أداء الموارد البشریة  خروبي مراد
  زیاني وفاء
  بتیرة شیماء

16 

04  11h30 29 جوان  
 خاطر طارق
تغالبت عبد 

 الغاني
  بوقنة سلیم

واقع تخطیط المسار الوظیفي في المؤسسة االقتصادیة 
  دراسة میدانیة –

  كعروش سارة
  وش حنانكعر

17 

21  08H30  02 جویلیة  
 قمري حیاة

 مرعوش اكرام
بوصوردي 

  صلیحة
  دور اإلدارة باألھداف في تحقیق اإللتزام الوظیفي

  كروشة حلیمة
  مزیاني سارة

18 

04  09h15 30 جوان  
 عایشي كمال
 زیتوني عمار

 زغدود سھیل
افسیة في دور اإلبداع التكنولوجي في تحقیق المیزة التن

ت دراسة حالة وحدة إنتاج قارورا - ناعیة المؤسسة الص
 الغاز

  مناصریة سارة
  بن عائشة رانیا

19 
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04  09h15  28 جوان  
 لحول سامیة
 جعیل جمال

 یحیاوي إلھام
رد انعكاسات االحتراق النفسي المھني على أداء الموا

دراسة حالة –البشریة   

  مساعدیة إنصاف
  رحماني فیروز
عبد الرحمان 

  ھاجر

20 

04  10h45 30 جوان  
 زغدود سھیل
 لطرش محمد

 تغالبت عبد
 الغاني

راسة د –تأثیر الضغوط المھنیة على الوالء التنظیمي 
 حالة

  تبیب تركیة
  بورزان أمینة

21 

13  10h00 30 جوان  
 زیتوني عمار
 زغدود سھیل

قالقیل نور 
 الدین

ة في أثر التكوین والتدریب على آداء الموارد البشری
ة حالة: مدیریة الخدمات دراس –المؤسسة العمومیة 

 الجامعیة باتنة بوعقال

بن یزة عبد 
  السالم

  خنشالي یونس
22 

14  10h00 01 جویلیة  
عقاري 
 زكریاء

 شیخة لیلى

كاھیة محمد 
 شكیب

 أھمیة تحویل المعرفة بین األجیال للحد من فقدان
 المعرفة في المؤسسات الجزائریة

  بلحاج صبرینة
  ھزیل إكرام

23 

14  11H30  30 نجوا  

قالقیل نور 
 الدین

صلحاوي 
 سمیر

مدلس 
 شكري

دور تكنولوجیا االتصال في تحسین أداء الموارد 
 - دراسة حالة  -البشریة 

 24  ھامل نھاد

14  10h00  29 جوان  
  لطرش محمد

  شاكر بلخضر

 تغالبت عبد
 الغاني

ةدور إدارة المعرفة في تحسین اداء الموارد البشری  
 طرابسھ أیمن

 بلقاسم بالل
25 
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04  08h30 29 جوان  
  بوقنة سلیم

 زغدود سھیل

 تغالبت عبد
 الغاني

وجیھ دور اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة في ت
دراسة حالة –السلوك التنظیمي   

مناصریة ذكرى 
 خضرة

 مباركي رانیة
26 

21  11h30 28 جوان  
  عشي صلیحة

  عباز زھیة
 العقون سھام

ي دور المسار الوظیفي في رضى المورد البشر
دراسة حالة –بالمنظمة   

  مرزوقي إلیاس
  حایدي محمد

27 
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  تسويق الخدمات تخصص:

  تاريخ المناقشة  الساعة  القاعة
االساتذة 

  المناقشين

األستاذ 

 المشرف
 رقم اسم ولقب الطالب عنوان المذكرة

04  08h30  02 جويلية  
 حلول سامية

 مقاوسي صليحة
 مقري زكية

-زرق يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة دور إسرتاجتية احمليط األ

 - اجلزائر باتنة اتصاالتدراسة حالة مؤسسة 

بن مخيس سامي 

  حممد

 سرايري عبد احلكيم

1 

04  10h00  02 جويلية  
 حلول سامية

 مقاوسي صليحة
 كيالني صونية

- أثر دراسة سلوك املستهلك على صياغة اإلسرتاجتية الرتوجيية 

 - دراسة حالة

  ةتيفرنت نصري 

عبد الصمد فاطة 

 الزهراء

2 

14  10h00  30 جوان  

تغالبت عبد 

 الغاين

 بلخضر شاكر

 فؤاد بوفطيمة
 - املزيج التسويقي لوكالة سياحية وتأثريه على األداء التسويقي 

 - دراسة ميدانية لوكالة إيثري للسياحة واألسفار

  بومعزة سيف الدين

 بشو رضا
3 

13  10h45 29 جوان  
 مقري زكرية

 عودطحطوح مس
 لحول سامية

دور احلمالت اإلعالنية املمولة يف حتسني الصورة الذهنية دراسة 

 باتنة zakividangeميدانية للمستهلكني خدمات مؤسسة 

  زكرياء بورنان

 نذير خملويف
4 

04  10h45 1 جويلية  
 بوقنة سليم

 حبشاشي رابح
 املزيج التسويقي الفندقي وتأثريه على رضا الزبائن بوفطيمة فؤاد

  ودة رمحةق

 قحام شيماء
5 
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21  10H00  29 جوان  
 اكرام مرعوش

 خلفي امسهان
 تسويق خدمات التسلية والرتفيه ودوره يف تنمية السياحة احمللية لحول سامية

  سايغي بالل

قاضي حممد عبد 

 احلليم

6 

13  11h30 27 جوان  
 لوشن حممد

  ساري أحالم

قالقيل نور 

 الدين
 األداء التسويقيدور الرقابة التسويقية يف حتسني 

  سناء سي عامر

 ليلى منصوري
7 

 

 




