
 
  2016-2015السنة الجامعیة                                    كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر                                                                               

  علوم التسییر قسم
  المذكراتمكتب تسییر 

  

  تخصص صحة و حماية إجتماعية :لجان مناقشة مذكرات الماستر تخصص
 

 

  
مكان 
  المناقشة

 الطلبة  الموضوع  لجنة المناقشة  التاريخ  التوقيت
  مشرفا  رئيسا  ممتحنا

  األحد  سا 14.45-13.30  20ق
5/6/2016  

بوفالطة . أ
 سيفمحمد 

  الدين

عياشي . د
  نورالدين

د عبد الكريم بن .أ
  عراب

تقييم تكاليف التكفل بمرضى السرطان 
 - دراسة حالة المستشفى الجامعي  –

  قسنطينة

هاروق أحمد لعور غفران 
 صالح الدين

اإلثنين   سا 11.45-10.30  24ق
6/6/2016  

بديسي . د.أ
  فهيمة

عيساوي . د
  نصرالدين

مشروع المؤسسة ، أداة تسيير المؤسسة  د براهيم براهمية.أ
 الصحية

  مخناش سلمى
 عزيزي نجم الدين

  األحد  سا 10.15- 9.00  20ق
5/6/2016  

  عياشي. د
  نور الدين

بن . د.أ
  اعراب

تقييم تكاليف عالج القصور الكلوي  بداوي براهيم.د.أ
 المزمن

 بن ناصر لمياء

 األحد  سا 10.15+9.00  19ق
5/6/2016  

عيساوي . د  العابد لزهر .د
  نصرالدين

 عميروش.د
 بوشالغم

الميزة لتنافسية بين القطاع العام و 
 طالب العالجالقطاع الخاص لجلب 

  صيصاي ريم
 لهبيلي شعيب

اإلثنين   سا 13.15-12.00  24ق
6/6/2016  

بوشالغم . د
  عميروش

عيساوي 
 نصرالدين

عياشي . د
  نورالدين

التوازنات لمالية لصناديق الضمان 
االجتماعي في ضل التحوالت الجارية 

  في الجزائر

  خميسي بشرى
 حمزة شيماء

اإلثنين   سا 10.15- 9.00  25ق
6/6/2016  

محمد . د
  بوشريبة

بوشالغم . د
  عميروش

عياشي نور .د
  الدين

إصالحات المنظومة الصحية الجزائرية 
  .بين الواقع و التحديات

  لعقاقين يلى
 عامر دوادي زينب
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  علوم التسییر قسم
  المذكراتمكتب تسییر 

  

  تخصص صحة و حماية إجتماعية :لجان مناقشة مذكرات الماستر تخصص
 

 

الخميس   سا 13.15-12.00  24ق
2/6/2016  

محمد األمين .أ
  فياللي

براهيم . د.أ
  براهمية

  رمرام أحالم  أجهزة العتاد الطبيالرقابة التقنية على   د  بداوي براهيم.أ
 بوقندورة فيروز

  اإلثنين  سا 10.15- 9.00  21ق
 6/6/2016  

زهيوة عبد .د 
  الكريم

بديسي  . د.أ
 فهيمة

نصر الدين . د
  عيساوي

دراسة إستبيانية تخص مدى رضاء 
المواطنين بالخدمات الصحية المقدمة 

  من قبل المؤسسة الصحية الجوارية

  خميسي مروة
 كلوة بثينة

  األحد  سا 13.15-12.00  19ق
5/6/2016  

عيساوي .د  بوقال نسيم. أ
  نصرالدين

فعالية األدوية الجنيسة في العالج حسب   د براهيم براهمية.أ
وجهة نظر ممارسي الخدمة الصحية 

  دراسة استبيانية–وطالبي العالج 

  نوي محمد نجيب
 بن مرخي وفاء

الخميس   سا14.45-13.30  24ق
2/6/2016  

األمين  محمد.أ
  فياللي

بوشالغم . د
 عميروش

تسيير الملف الطبي للمريض في   د  بداوي براهيم.أ
  .المؤسسة االستشفائية في الجزائر

  كربوعي سمية
 فوغالي أميرة

 11.45-  10.30  20ق
  سا

  األحد
5/6/2016  

محمد . د
  بوشريبة

براهيم . د.أ
  براهمية

د عبد الكريم بن .أ
  عراب

للصحة ومسألة تكوين الموارد البشرية 
  .التغطية الصحية في الجزائر

  بن ساعد إيناس
 شيروف ريمة

  األحد  سا 11.45-10.30  19ق
5/6/2016  

بوشالغم . د
  عميروش

نصر الدين . د
  عيساوي

عياشي نور .د
  الدين

األدوية الجنيسة كآلية للتحكم في نفقات 
  -دراسة مقارنة -الضمان اإلجتماعي 

 الطيب يسرى

الخميس   سا14.45-13.30  27ق
2/6/2016  

براهيم . د.أ
 براهمية

بديسي . د.أ
  فهيمة

عياشي نور .د
  الدين

استيراد و إنتاج األدوية في الجزائر في 
  .ضل التحول الصحي الجاري

  أمين خوجة نجوى مروة
 رضوان كنزة
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  اإلثنين  سا 10.15- 9.00  24ق
 6/6/2016  

براهيم . د.أ  محمد النمر.أ
  براهمية

محمد األمين .أ
  فياللي

تسيير النفايات في مخابر التحاليل 
  -دراسة حالة  –الطبية 

  بلحاج حفيزة
 سلطاني  أميرة

الخميس   سا 11.45-10.30  27ق
2/6/2016  

زهيوة عبد .د 
  الكريم

عياشي نور .د
  الدين

تسيير نشاط مصالح الوالدة بعيادات  عميروشبوشالغم.د
  .الوالدة لوالية قسنطينة

  مرابط خولة
 بوسبولة عبير

 


