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 الطلبة
 الموضوع 

مكان   التوقيت  التاريخ  اللجنة
 ممتحنا رئيسا  مشرفا  المناقشة

بن مالك .أ أثر التمكين على جودة الخدمة في المنظمة عيشونة حنان
 عمار

بوتاعة  .أ نمور نوال .أ
  سليمة

اإلثنين 
6/6/2016  

  20ق  سا 11.45-  10.30

  تيورماس رقية
 بلعمري عبير

أداء العاملين في  أثر ضغوط العمل على
 المؤسسة الصحية

بن عمار .أ
 حسيبة

بن أودينة  .أ
 منيرة

  األحد  نمور نوال .أ
5/6/2016  

  8م  سا 10.30-11.45

دور آليات التشغيل في امتصاص البطالة  شهيناز بن زاغو
 الجزائر حالة

بن عمار .أ
  حسيبة

بوحسان .أ
 سارة كنزة

  األحد  رماش هاجر .أ

5/6/2016  
  6م  سا 13.30-14.45

بن أحمد مروة ايناس 
  علي قشي نسرين

ور على دورات العمل في أثر تحسين األج
 تصاديةإلقالمؤسسة ا

بن عمار .أ
  حسيبة

رماش  .أ
  هاجر

الخميس   نمور نوال .أ
2/6/2016  

  24ق  سا 11.45-  10.30
  

  خناوي حورية
  الغة رشيدة

إتجاهات العاملين نحو سياستي التطوير و 
  الصيانة

محمد الصالح .د
 قريشي

بوفاطة سيف .أ
 الدين

هروم عز  .أ
  الدين

اإلثنين 
6/6/2016  

  20ق  سا 10.15- 9.00

  بعداش سعاد
 زيتون أمينة

أثر التمكين اإلداري على السلوك التنظيمي 
  للعاملين

  

حنان علي  بوقال نسيم.أ
 موسى

الخميس   مزازرة آمنة.أ
2/6/2016  

  23ق  سا 10.30-11.45
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الوظيفي على أداء  أثر تسيير المسار بوكلوة وليد
  العاملين داخل منظمات األعمال

عزيون  .أ بوقال نسيم.أ
 زهية

بوحسان .أ
  سارة كنزة

الخميس 
2/6/2016  

  26ق  سا 12.00-13.15

  فندي إيناس
  بن الشيخ الحسين

دراسة تحليلية لحوادث العمل بين أعوان 
 الحماية المدنية

بن أودينة . أ  مزازرة آمنة.أ بوقال نسيم.أ
  منيرة

 األحد
5/6/2016  

  8م  سا 10.15- 9.00

  بومانة سماح
 عاقل سالف

تحسين ظروف العمل في  القائد في دور
 المؤسسة

بوتاعة .أ نابتي سامي .أ
 سليمة

  األحد  مزازرة آمنة.أ
5/6/2016  

  8م  سا 13.30-14.45

  بن مخلوف اسمهان
 لزقع سميحة

دور الرأسمال الفكري في تحقيق األداء 
  المتميز في المنظمة

قريشي  .د  دهان محمد. د
 محمد الصالح

عزيون  .أ
  زهية

  األحد
5/6/2016  

  21ق  سا 12.00-13.15

  بن عقاب محمد الهادي
 بونعاس أسامة

في للموارد البشرية فعالية لوحة القيادة 
  تسيير الموارد البشرية

بديسي . د.أ
  فهيمة

بلكرمي .د
 وداد

اإلثنين   جادلي سمير.أ
6/6/2016  

  20ق  سا 12.00-13.15

واقع أخالقيات العمل في المؤسسات   بهناس أميرة
  اإلستشفائية

بوفالطة محمد .أ
  سيف الدين

بوحسان .أ  جادلي سمير.أ
  سارة كنزة

  األحد
5/6/2016  

  25ق  سا 10.15- 9.00

  كنتوش منال
  عميراوي إيمان

أثر التكوين على تحسين أداء المحاسبين في 
  ظل النظام المحاسبي المالي

جغلوف ثلجة .أ
  نوال

اإلثنين   بكرمي وداد.د ديب نورة.د
6/6/2016  

  23ق  سا 10.15- 9.00

  حمالوي شبيلة
  غمراني نبيل

دور البرامج التنظيمية و الذاتية في التقليل 
  من ضغوط العمل

بن موفق . د
  سهيلة

بوحسان .أ
 سارة كنزة

  األحد  مزازرة آمنة.أ
5/6/2016  

  6م  سا 12.00-13.15
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