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 الطلبة الموضوع اللجنة
 مشرفا رئيسا ممتحنا

 ريةالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائاإلستراتيجية في  واقع تطبيق اليقظة هروم عز الدين د.سايبي صندرة حنان علي موسىأ.
 دراسة عينة من المؤسسات في واليات قسنطينة

 خداش رميساء
 موشموش ريان 

 شنيب  فاتن دور اليقظة اإلستراتيجية في تحسين األداء التجاري بالمؤسسة اإلقتصادية حنان علي موسى صندرةد.سايبي  أ.هروم عز الدين

 يهوال سارة  دور التحليل المالي في تحسين المردودية زينب حوري  د.جمال معتوق  بوحادة عبد الكريمأ.
 بوشجرة احالم 

 علي موسىأ. أ.نابتي سامي
 حنان

إتجاهات األساتذة الجامعيين نحو الصراعات التنظيمية  دراسة حالة كلية العلوم  محمد الصالح قريشي
 الحميد مهري  ه 2اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيير  جامعة قسنطينة 

 ريبة كلثوم ع
 زيتوني رتيبة 

 مباركي لويزة المنظمة صراع األجيال في محمد الصالح قريشي بلكرمي  ودادد.  جادلي سميرأ.

 من وجهة نظر أصحاب األنشطة  ،لقطاع الرسميإلى امعوقات التحول  جغلوف ثلجة نوال د.قارة مالك السيمة فريبلعلى نأ.
 غير رسمية

 بوزيان سليمة 
 عزوزي اسماء

 لعريبي اسماء ر اإلبداع التنظيمي على أداء العاملينثأ العابد لزهر د.بوجعدار خالد أ.دريوش شهيناز
 بن زروق منية  حالة سونلغاز-تحسين جودة العالقات مع الزبائن في المؤسسة االقتصادية منيعي فتيحة د.ديب نورة د. قارة مالك

 حفاف يمينة
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 بلعلى نسيمةأ. أ.شايب حنان

 فريال
 طلبة صبرينة

 
 بولمدايس فلة -دراسة مقارنة -اإلستراتيجيات المقاولية في الم ص و م 

بلعلى نسيمة أ. بونوالة مريم
 فريال

 بوزياني زهية مرافق(-أثر كفاءة المرافقة في المسار المقاولي)دراسة العالقة مقاول صبرينةطلبة 
 حيرش خلود

 زعبار كريمة -دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات–أثر جودة الخدمة على والء الزبون  جموعي فطيمة الزهراء أ.بوعزيز نسرين أ.بوباح عالية
ليس دراسة حالة موبي-واقع استخدام التسويق العالئقي و أثره على والء العمالء جموعي فطيمة الزهراء أ.عزيزي ندير أ.بولودان نجاح

 -لإلتصاالت
 مجدوب سعيدة
 نايلي كوثر

 بومدين رندة أثر إدارة التغيير على الثقافة التنظيمية للمؤسسة لبجيري نصيرة أ.عزيون زهية أ. بوتاعة سليمة
 عكاشة سارة

د.زهيوة  عبد  د.قارة مالك
 الكريم

 حراث رندة تحقيق الميزة التنافسية علىمات اإلستراتيجية و نظم المعل أثر هدى بن محمد
 كشاو آسيا

د.شرابي  عماد  د.بن محمد هدى
 الدين

 لشهب صونية بداع  و االبتكار في إبراز الميزة التنافسية في المؤسسةإلدور ا بلعيدي محمد
 بن عثمان سهام

 نابتي سامي شلغوم حنانأ. شهيناز . دريوشأ
 

 بوربيع عبد الحق القيادة في تحقيق  والء العاملين نمطدور 

 نابتي سامي أ.عزيون زهية أ.دريوش شهيناز
 

 اكرا م عايب -دراسة حالة-أثر الثقافة التنظيمية على نمط القيادة المتبع بالمؤسسة 
 حليمي الهام
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 مرابط زينب -دراسة حالة والية قسنطينة-سوية نالمقاولية ال بلعلى نسيمة فريال طلبة صبرينةأ. بونوالة مريمأ.
جغلوف ثلجة  أ.شايب حنان

 نوال
السلوك اإلستراتيجي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  دراسة حالة عينة من  بلعلى نسيمة فريال

 المؤسسات
 بريك بسمة

 غيش هاجرز م
 عبد د.زهيوة أ. منيعي فتيحة

 كريمال
 بلكرفة آمال واقع و آفاق -تسيير العقار الصناعي نديرعزيزي 

 ديب مريم
 بولودان نجاح د.قارة مالك دينة منيرةو أ.بن أ

 
 جبري سهيلة دارة عالقات الزبائن في تحسين جودة الخدمةإدور 

 لغريب سمية
 بوكالل سارة دارة المعرفة في تحسين قيمة الزبون إدور  بولودان نجاح لرقم ريم .أ دينة منيرةو أ.بن أ

 سعيدي غزالن
جموعي أ.  أ.عزيزي ندير

 فاطيمة الزهراء
 بولودان نجاح

 
 امناسن رستم أثر التسويق بالعالقات على الميزة التنافسية

 بوجوادة علي
 حمزة جحيش للمقاولية في قسنطينةالنظام البيئي  ندرة سايبيص أ.منيعي  فتيجة مريمبونوالة   أ.
 مرجانة محمد الطاهر دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنويع اإلقتصادي ندرة سايبيص د.هادف حيزية مريمبونوالة ر  أ.

 بولحبال نور االسالم
دراسة حالة مصنع - تشخيص الوظيفة اإلنتاجية في المؤسسة االقتصادية ديب نورة د.قارة مالك أ.منيعي فتيحة 

 -اإلسمنت بحامة بوزيان
 مريم مطمط

 أميرةدرويش 



                                                                                                                                      2015-2014السنة الجامعية                                                                                  االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم 
  قسم علوم التسيير
 مصلحة المذكرات

 

 لجان مناقشة مذكرات الماستر تخصص: إدارة األعمال العامة
 

 
                                                                       
 

 

 

 

 غردي عبد الرزاق المؤسسة اإلقتصاديةدور القيادة اإلدارية في تحسين أداء  ديب نورةد. ر خالدبوجعداد. أ.دريوش شهيناز
 مراح اسكندر

 قسام خديجة  واقع تسيير المهارات في المؤسسة االقتصادية بلكرمي وداد د.ديب نورة  بوتاعة سليمة أ.
 حمزاوي نورة

د.زهيوة عبد  د.بن محمد هدى
 الكريم

ة دراسة حالة المؤسسة العمومي -وجيا المعلومات في تحسين التسييردور تكنول ناجي بن حسين
 -اإلقتصادية للجرارات الفالحية بالخروب

 بكوش سميحة
 بن ديب رانيا

 العمراني أشواق إشكالية مخرجات التعليم العالي بين التوجه الكمي و التوجه النوعي بوفالطة سيف الدين نوال  رنمو  .أ أ.بن عمار حسيبة
 بلحناش هاجر


