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طـيــة الشـعـبـيــةراالجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الديـمـق  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي

 
عليا إلدارة األعمالالمدرسـة ال  

 تلمســــان

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
ECOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT  

T L E M C E N 

 

  2020 فترة أوت  مناقشة مذكرة الماستر  برنامج

  المناقشة عن بعد  تاريخ العنوان  لجنة المناقشة  اللقب و اإلسم 

 الرئيس بن بوزيان محمد   توامي نهاد 5

 المؤطر سعيدي طارق 

  بوعناني حكيمة الممتحن 

 

 L’impact du personnel en 

contact sur le comportement 

de fidélité des clients cas de 

l’hôtellerie   

  2020أوت  30

 1ق صباحا 9على الساعة 

 الرئيس بن بوزيان محمد   ي هدياتكسدو 6

 المؤطر سعيدي طارق 

 الممتحن بوعناني حكيمة

L’impact de 

l’environnement physique 

d’un lieu de service (hôtel de 

luxe) sur la fidélité des 

clients  

 

  2020أوت  30

 1ق صباحا 10على الساعة 

 الرئيس بن بوزيان محمد  نايت إيمان  7

 المؤطر سعيدي طارق 

 سماحي أحمدالممتحن 

L’impact de la publicité sur 

le comportement des 

ménages 

 

  2020أوت  30

 1ق صباحا 11على الساعة 

  سماحي أحمدالرئيس  فراح  جمعي 8

 بن بوزيان محمدالمؤطر 

 سعيدي طارقالممتحن 

إشكالية التنمية المستدامة لقطاع 

الصيد البحري في األقاليم 

الساحلية الجزائرية دراسة حالة 

ميناء الصيد البحري بني صاف 

 عين تموشنت 

  2020أوت  30

 1ق زواال 12على الساعة 

 الرئيس همش عمار   بوديب حسين   9

 المؤطر حايد زهية 

 الممتحن خالدي مصطفى

 

 

 عملية محور الكفاءات استقطاب

 العمومية المؤسسة في التوظيف

 اإلستشفائية  

 

  2020أوت  30

 2ق صباحا 9على الساعة 

 الرئيس  خالدي مصطفى   أمين محمد قريشي 10

 المؤطر حايد زهية 

 الممتحن همش عمر  

طرق و أساليب إعتماد المردودية 

 ميدانية دراسة"كمعيار لترقية 

 للصحة العمومية بالمؤسسة

 سعيدة" والية بالحساسنةالجوارية 

  2020أوت  30

 2ق صباحا 10على الساعة 

 الرئيس خالدي مصطفى كفكف حمزة  11

 المؤطر حايد زهية 

دور التكوين في تنمية و تسيير 

الكفاءات بالمؤسسات العمومية 

 اإلستشفائية 

  2020أوت  30

 2ق صباحا 11على الساعة 
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  الممتحن همش عمر  

 الرئيس همش عمر  طفيفات ربيحة  12

 المؤطر خالدي مصطفى  

 الممتحن حايد زهية

التسيير اإللكتروني لملف المريض 

و أثره في تحقيق رضا المريض 

دراسة دراسة حالة المؤسسة 

اإلستشفائية العمومية بقصر 

 البخاري

  2020أوت  30

 3ق زواال 12على الساعة 

 الجبارالرئيس سالمي عبد  والي رضا  13

 المؤطر أحمد بلبشير وفاء   

 الممتحن خديم أمال 

La communication digitale 

via les réseaux sociaux et 

son impact sur la 

fidélisation de la clientèle 

Etude de cas : Entreprise 

DJEZZY 

  2020أوت  30

 3ق صباحا 9على الساعة 

 الجبار الرئيس سالمي عبد بن عيسى خديجة  14

 المؤطر خديم أمال  

 الممتحن  أحمد بلبشير وفاء

 الجزائري سلوك المستهلك إتجاه

 األدوية الجنيسة  
  2020أوت  30

 3ق صباحا 10على الساعة 

 الرئيس خديم أمال   إسكونن نسيم  15

 المؤطر أحمد بلبشير وفاء   

 الممتحن سالمي عبد الجبار

Le rôle du marketing 

digital dans la confiance de 

la communauté virtuelle 

  2020أوت  30

 3ق صباحا 11على الساعة 

 الرئيس  خديم أمال محمودي أيمن  16

 المؤطر أحمد بلبشير   

 الممتحن سالمي عبد الجبار

دور مكتب الدخول في تحسين جودة 

 الخدمات الصحية

مستشفى مكور حمو :دراسة حالة  

  2020أوت  30

 3ق زواال 12الساعة على 

 الرئيس سعيدي طارق  شريفي نادية   17

 المؤطر براهيمي آسية 

 الممتحن بن عيسى كمال

 
المناخ التنظيمي وأثره على  

األداء الوظيفي للعاملين 

بالمؤسسة الوطنية لألشغال 

-ENGTP البترولية الكبرى -  

 بالرغاية

  2020أوت  31

 1ق صباحا 9على الساعة 

 الرئيس سعيدي طارق  انيس راشدباهي  18

 المؤطر زناسني سمية   

 الممتحن براهيمي آسية  

Management des 

compétences, un levier 

stratégique de 

performance d’entreprises   

 

  2020أوت  31

 1ق صباحا 10على الساعة 
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  تابث دراز إيمانالرئيس  دهياس نفسية  19

 المؤطر زناسني سمية   

 الممتحن بن عيسى كمال

تأثير نظام المعلومات على 

االتصال الداخلي للمؤسسة 

دراسة حالة  اإلستشفائية

اإلستشفائية بغريس  المؤسسة

 والية معسكر

  2020أوت  31

 1ق صباحا 11على الساعة 

  تابث دراز إيمان الرئيس  يشبة وفاء  20

 المؤطر زناسني سمية   

 الممتحن براهيمي آسية 

Les effets de la publicité 

électronique sur l'orientation 

du consommateur : étude 

quantitative sur le cas de 

l'entreprise Mobilis 

 

 

 

  2020أوت  31

 1قزواال  12على الساعة 

21 

 

 

 شقرون مريم الرئيس خالدي فاطمة 

 المؤطر تاج مزيان   

 الممتحن سلهامي سامية

الوظيفي على أداء  تأثير اإلنهاك
 األطباء والشبه طبيين

 دراسة حالة 
ستشفائية المؤسسة العمومية اال
 -أدرار –محمد صديقي برقان 

 

  2020أوت  31

 2ق صباحا 9على الساعة 

22 

 

  شقرون مريمالرئيس  عبسي خديجة 

 المؤطر تاج مزيان  

 الممتحن سلهامي سامية 

أثر أداء مكتب الدخول على رضا 

دراسة حالة               المرضى

المؤسسة العمومية االستشفائية الشهيد 

(جرار بن عبد هللا )تيسمسيلت  

  2020أوت  31

 2ق صباحا 10على الساعة 

 

 شنيني موسىالرئيس  طهار إيمان  23

 المؤطر تاج مزيان  

 بوري صراح الممتحن

تأثير أبعاد ومحددات الثقة بين الطبيب 

العالجيوالمريض على المسار   
  2020أوت  31

 2ق صباحا 11على الساعة 

 الرئيس شنيني موسى برايح فاطمة  24

 المؤطر تاج مزيان  

 الممتحن بوري صراح

واقع تسيير األدوية في المؤسسة 

 العمومية للصحة الجوارية

)دراسة حالة المؤسسة العمومية 

 –زمورة  –للصحة الجوارية 

 والية غليزان(

 

  2020أوت  31

 2ق صباحا 12الساعة على 

 أحمد بلبشير وفاءالرئيس  بغدادي مروان  25

 المؤطر سلهامي سامية

 صحراوي سعيدالممتحن 

دور الموازنة التقديرية في 
 التسيير االستشفائي

  2020أوت  31

 3ق صباحا 9على الساعة 
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 الرئيس أحمد بلبشير وفاء شرفاوي عبد الحق  26

 المؤطر سلهامي سامية

 صحراوي سعيدالممتحن 

 

تطبيق محاسبة تكاليف على أساس 

األنشطة في تحديد تكلفة خدمة 

 الصحية

دراسة حالة محمد بوضياف البيض 

 قسم تصفية الدم

  2020أوت  31

 3ق صباحا 10على الساعة 

 الرئيس نعيم إلهام   فقاوني آمنة  27

 المؤطر إخلف جمال الدين 

 الممتحن موساوي رفيقة 

 

 

 

لتسويق اإللكتروني على جودة 

دراسة  –الخدمات المصرفية 

حالة البنك الوطني الجزائري 

BNA 

  2020أوت  31

 4ق صباحا 9على الساعة 

 الرئيس نعيم إلهام   بوعصيدة نور الهدى  26

 المؤطر إخلف جمال الدين 

 الممتحن موساوي رفيقة

دور اإلتصال التسويقي في 

تحسين أداء الخدمات السياحية  

دراسة حالة الوكاالت  -

 السياحية بالجزائر 

  2020أوت  31

 4ق صباحا 10على الساعة 

31 

 

 الرئيس نعيم إلهام   بخيتية شيماء 

 المؤطر موساوي رفيقة

 الممتحن إخلف جمال الدين 

آثار التأمين الصحي على 

العنصر البشري دراسة حالة 

التكفل اإلجتماعي : لصندوق 

الضمان اإلجتماعي لفئة العمال 

فرع بريزينة  –بوالية البيض  –  

  2020أوت  31

 4ق صباحا 11على الساعة 

 الرئيس إخلف جمال الدين بلعابدي إحسان  28

 ر موساوي رفيقةطالمؤ

 الممتحن نعيم إلهام  

دور التدريب في تأحسين أداء 

الموارد البشرية دراسة حالة 

 –مؤسسة إتصاالت الجزائر 

 لوالية غليزان 

  2020أوت  31

 4قزواال  12على الساعة 

 الرئيس بن بوزيان محمد محمودي بسمة  29

 المؤطر خالدي محمد

 الممتحن مطعيش محمد األمين

Impact de la gestion 

relation client sur la 

fidélisation de la 

clientèle d’Algérie 

télécom à Tlemcen   

  2020سبتمبر  1

  1 ق 9على الساعة 

 الرئيس  مطعيش  م أمين    بوعالمات إيمان  30

 المؤطر بن بوزيان محمد 

 الممتحن رحالي سعاد 

The impact of 

organizational learning 

on organizational 

commitment in the 

algerian enterprises: 

A discriminant function 

analysis 

 

  2020سبتمبر  1

 1ق 10 على الساعة 
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 الرئيس  بن بوزيان محمد قادري صارة  31

 المؤطر مطعيش محمد االمين    

 الممتحن  رحالي سعاد

The impact of digital 

communication on a 

company’s performance 

 

  2020سبتمبر  1

 1ق  11 على الساعة 

 الرئيس  مطعيش محمد االمين     لشهب إيمان 32

 المؤطر بن بوزيان محمد 

 الممتحن  سعيدي طارق

L’impact de l’image de 

marque sur le 

comportement et l’attitude 

des individus (cas de OPPO). 

 

  2020سبتمبر  1

 1ق 12على الساعة 

 الرئيس  قارة تركي آسية  قارة وسام  33

 المؤطر خالدي مصطفى    

 الممتحن  بوسعدية هشام 

طرق حساب التكلفة اإلستشفائية 

دراسة حالة المؤسسة  - 

محمد  –العمومية اإلستشفائية 

 بوضياف بالمدية  

  2020سبتمبر  1

 2ق 9على الساعة 

 الرئيس  قارة تركي آسية نسمةمكيوي  34

 المؤطر خالدي مصطفى    

 الممتحن  بوسعدية هشام

عصرنة نظام الضمان 

اإلجتماعي تجربة بطاقة الشفاء 

  

  2020سبتمبر  1

 2ق 10على الساعة 

 الرئيس  صحراوي سعيد قانة رابح  35

 المؤطر بوعناني حكيمة     

 الممتحن  شيخي كمال 

وأثره على التسوق عبر االنترنت 

 سلوك المستهلك

 

  2020سبتمبر  1

 3ق 9على الساعة 

 الرئيس  صحراوي سعيد لمهال حورية  36

 المؤطر بوعناني حكيمة     

 الممتحن  شيخي كمال

 

 

 

تأثير التعبئة و التغليف على 

القرار الشرائي للمستهلك 

 الجزائري دراسة حالة العطر 

  2020سبتمبر  1

 3ق 10على الساعة 

 

 

 الرئيس شيخي كمال  ليماني ياسين  37

 المؤطر همش عمر 

 الممتحن  بوعناني حكيمة 

مخطط تسيير الموارد البشرية 

في المؤسسة العمومية 

 اإلستشفائية

 

  2020سبتمبر  1

 3صباحا ق 11على الساعة 

 الرئيس  بسوح نظيرة  سوالم سيدي محمد  38

 المؤطر شيخي كمال

تأثير التسويق بالعالقات على 

قرار الشراء للمستهلك 

الجزائري دراسة حالة متعامل 

 الهاتف النقال موبليس 

  2020سبتمبر  1

 3زواال ق 12على الساعة 
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 الممتحن  بن بوزيان محمد 

 الرئيس  بن عيسى كمال  لسان ناصر هشام  39

 المؤطر براهيمي آسية 

 الممتحن  حايد زهية 

Le Lean management et 

son rôle dans la créativité 

des employées  

Etude de cas : L’entreprise 

CERAMIG DIVENDUS 

 

  2020سبتمبر  1

 4ق  10على الساعة 

 

 و داغوجيةللهياكل البي ألخير التنسيقيو هذا عمال بتوصيات االجتماع  بعدالمناقشات تتم عن  مالحظة : 

  .من سنة ألفين و عشرينبتاريخ الثامن العشر من شهر أوت المؤرخ ب 

  يجب احترام البروتوكول الصحي بشكل صارم. 

  من الدخول بأي صفة .) بالمناقشة(  معنيين باألمرغير الشخاص لألعدم السماح 

 . يجب إحترام التوقيت المشار إليه أعاله بشكل دقيق 

  إستعمال تطبيقZoom   أوGoogle meeting    لتحقيق المناقشة عن بعد. 

 

 


