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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 سبتمبر فترة 3رقم  مناقشة مذكرة الماستر  برنامج

  المناقشة عن بعد  تاريخ العنوان  لجنة المناقشة  اللقب و اإلسم 

قطاف إيمان فاطمة  44

 الزهراء 

 خالدي مصطفى    الرئيس  

  قارة تركي آسية  المؤطر 

 تابث دراز إيمانالممتحن  

االلتزام الصحي و أثره في إنتكاس 

الحالة الصحية للمريض و عالقته 

 بتكاليف العالج 

  2020سبتمبر  22

 1ق  9على الساعة 

   بسوح نظيرةالرئيس   سالمي سيليا  45

  قارة تركي آسية  المؤطر 

 خالدي مصطفى الممتحن  

 Le Département 

d’Informations Médical  
 (DIM) et réorganisation 
de système de santé : cas 

de CHU « Nadir 

Mohammed Tizi-Ouzou » 

  2020سبتمبر  22

 1ق  10على الساعة 

 قارة تركي آسية الرئيس  بن عيسى أمينة 46

  خالدي مصطفى   المؤطر

 مزيان تاج الممتحن  

 في الصحية الخدمات واقع

 العمومية الصحية المؤسسة

 الجزائرية

 المؤسسة على حالة دراسة

 للصحة العمومية

 "لخضر مدية"الجوارية

 بغليزان

  2020سبتمبر  22

 1ق  11على الساعة 

 بسوح نظيرة الرئيس  بلقاسم باتول  47

  قارة  تركي آسية   المؤطر

 شنيني موسى الممتحن  

  2020سبتمبر  22 

 1ق  12على الساعة 

 الرئيس  بن بوزيان محمد    منصوري مالك  48

 المؤطر مطعيش م االمين     

 الممتحن  شيب جازية 

 

 

The Roll of Relationship 

Marketing in building 

customer loyalty 

 CASE STUDY: OXXO 

SPA ALGERIE 

 

  2020سبتمبر  22

 2ق  9على الساعة

 محمدالرئيس بن بوزيان   منيش أميرة شيماء 49

 المؤطر مطعيش م األمين 

 الممتحن  شيب جازية 

 L’effet de la 

communication digitale sur 

la notoriété de l’entreprise  

Cas de l’entreprise BENSON 

SHOES 

  2020سبتمبر  22

 2ق  10على الساعة 

 بوسعدية هشام الرئيس  عرارية عائشة  50

  طاهير فاطمة المؤطر 

 
 Le processus de création 
d’entreprises en Algérie  

- Cas de création d’une 

  2020سبتمبر  22

 2ق  11على الساعة 
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 - crèche d’enfants زناسني سمية الممتحن  

 

 شيخي كمال الرئيس  براهيمي فراح  51

  مزيان تاج  المؤطر 

 براشد آمنة الممتحن  

Gestion des risques et 

prévention hospitaliere 

en cas de pandémie en 

Algérie .Cas crise 

sanitaire générée par la 

pandémie Covid-19 en 

Algérie. 

  2020سبتمبر  22

 3ق  9على الساعة 

 مطعيش م األمين الرئيس  كرمية عبد الكريم  52

  شيخي كمال    المؤطر

 زناسني علي الممتحن  

 ضمن األخضر التسويق
 :المستدامة التنمية متطلبات

 بعض لتجارب تحليلية دراسة
 الدول

  2020سبتمبر  22

 3ق  10على الساعة 

 همش عمر الرئيس  شريفي أمينة  53

  شيخي كمال    المؤطر

 رحالي سعاد الممتحن  

 
 L’intelligence artificielle 

et le management des 
entreprises :  

Cas de la solution Hs 

etVR de  l’entreprise 
algérienne Brenco 

  2020سبتمبر  22

 3ق  11على الساعة 

 إزناسني علي الرئيس  عباشي مسعودة  54

  خديم أمال المؤطر 

 طاهير فاطمة الممتحن 

 

Le rôle du CRM dans la 

satisfaction client  

Cas : Ooredoo Algérie  

 

  2020سبتمبر  22

 3ق  12على الساعة 

 كبيري فتيحة الرئيس  لبقة عبد اللطيف  55

 بوري صراح  المؤطر

 سلهامي ساميةالممتحن  

دور التجارة اإللكترونية في 

 تحسين الميزة التنافسية

 دراسة حالة شركة موبيليس

-فرع والية البيض-   

  2020سبتمبر  22

 4ق  9على الساعة 

 شقرون مريم الرئيس  لشهب إيمان  56

  بن بوزيان محمد   المؤطر

 موساوي رفيقة الممتحن  

L’impact de l’image de 

marque sur le 

comportement et 

l’attitude des individus 

(cas de OPPO). 

 

  2020سبتمبر  22

 4ق  10على الساعة 

 بوري صراحالرئيس   مداني عدادة فريدة 57

  شقرون مريم    المؤطر

Le Leadership et 

Management 

d'Innovation cas de  

  2020سبتمبر  22

 4ق  11على الساعة 
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 l'Entreprise Sonatrach تابث دراز إيمان الممتحن  

 

 مزيان تاجالرئيس  يحي شريف  توفيق  58

  كبيري فتيحة   المؤطر

 حايد زهية الممتحن  

تقييم جودة الخدمات الصحية من 

 وجهة نظر المرضى

دراسة حالة المؤسسة العمومية 

ـاالستشفائية ـ عشعاشة   

 

  2020سبتمبر  22

 4ق  12على الساعة 

 براهيمي آسية الرئيس  عولة رحيمة  59

  صحراوي سعيد   المؤطر

 أحمد بلبشير وفاءالممتحن  

Impact de la diversité 

culturelle sur les 

pratiques 

managériales au sein 

des entreprises 

« Cas d’Ooredoo » 

  2020سبتمبر  23

 2ق  9على الساعة 

 رحالي سعاد الرئيس  يحياوي عبد  الباقي  60

  سلهامي سامية    المؤطر

 صحراوي سعيدالممتحن  

 

 تنفيذ على المالية الرقابة
 و اإلستشفائية العمومية النفقات

 ترشيدها
 العمومية المؤسسة حالة دراسة
 وادي الجوارية للصحة
 - – األبطال

  2020سبتمبر  23

 2ق  10على الساعة 

 مزيان تاج الرئيس  بوخالفة آمنة  61

  شنيني موسى     المؤطر

 سالمي عبد الجبار الممتحن  

 

 Planification 

stratégique des 

ressources humaines et  

 performance 

individuelle au travail: 

existe-t-il une  relation 

? Cas : SIEGE LQS/ 

AVAL de 

SONATRACH 

  2020سبتمبر  23

 2ق  11على الساعة 

 كبيري فتيحة الرئيس  بن مداح شفاء  62

 شنيني موسى  المؤطر

 طاهير فاطمة الممتحن  

Les déterminants de la 

performance des 

ressources humaines 

Cas de la société des 

ciments de Béni Saf 

(SCIBS) 

  2020سبتمبر  23

 2ق  12على الساعة 

 براشد آمنة الرئيس  بن حامد نذير  63

  بوسعدية هشام     المؤطر

 خديم أمال الممتحن  

Le Marketing 

Territorial Au Service 

Du Développement 

Local Durable 

Cas du Projet DevLoc 

  2020سبتمبر  23

 3ق  9على الساعة 

 L’impact des pratiques موساوي رفيقة الرئيس  حدوش فريال  64

de bonne gouvernance 
  2020سبتمبر  23
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  بوسعدية هشام     المؤطر

  سالمي عبد الجبار الممتحن 

sur la performance de 

l’entreprise 

Cas de la " SEROR "- 

Tlemcen 

 3ق  10على الساعة 

 أمالخديم الرئيس  إيخو صونية  65

  شنيني موسى      المؤطر

 بوري صراحالممتحن 

 
 Etude de la relation 

management des talents/ 

fidélité au sein des 

entreprises en Algerie 

  2020سبتمبر  23

 4ق  9على الساعة 

 بوعناني حكيمة  الرئيس  شعبان عادل  66

  خالدي محمد     المؤطر

  حايد زهية  الممتحن 

Le rôle des ressources 

humaines dans le 

changement organisationnel 

Etude de cas : la Banque 

Crédit Populaire d’Algérie 

 

  2020سبتمبر  23

 4ق  10على الساعة 

 بوعناني حكيمة  الرئيس  بلميلود بوثينة  67

  بن عيسى كمال      المؤطر

  براهيمي آسية الممتحن 

في دعم الميزة  دور االبتكار
 التنافسية للمؤسسة االقتصادية

  2020سبتمبر  23

 4ق  11على الساعة 

 بوري صراحالرئيس  بناجي وهيبة  68

 زناسني سمية  المؤطر

 نعيم إلهام الممتحن 

تأثير تقييم األداء على جودة 

دراسة حالة:  الخدمات الصحية

- المؤسسة العمومية االستشفائية 

 عشعاشة

  2020سبتمبر  23

 4ق  12على الساعة 

 بسوح نظيرةالرئيس  لوسيني جميلة  69

 بكوش عبد المالك   المؤطر

 خديم أمالالممتحن 

L’approche 

managériale intégrée du 

système « marché 

hebdomadaire de 

Remchi 

  2020سبتمبر  23

 1ق  10على الساعة 

 بسوح نظيرةالرئيس  حنين إيمان  70

  إزناسني علي       المؤطر

 مزيان تاج الممتحن 

Les facteurs de la 

surconsommation des 

médicaments en Algérie 

 

  2020سبتمبر  23

 1ق  11على الساعة 

 شيخي كمال الرئيس  واعمر بنان  71

  همش عمر       المؤطر

 بوسعدية هشام الممتحن 

 

 Partenariat, stratégie 

les ambitions et les 

objectifs atteignent  

Étude de cas: GICA 

  2020سبتمبر  23

 1ق  12على الساعة 
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 بن بوزيان محمد الرئيس  صمود هاجر  72

  سماحي أحمد        المؤطر

 شقرون مريم الممتحن 

Système d’évaluation des 

performances et 

son impact sur la motivation 

des employés 

Cas de SONATRACH 

  2020سبتمبر  24

 1ق  10على الساعة 

 بن بوزيان محمد الرئيس  بولهبال محمد عبد الجليل  73

  سماحي أحمد        المؤطر

 سعيدي طارق الممتحن 

 
 La construction d’un 

avantage concurrentiel 
dans les entreprises 

Algériennes, en utilisant 

les stratégies des coûts  

Etude de cas : 
L’entreprise MAPFRE 

Algérie Assistance 

  2020سبتمبر  24

 1ق  11على 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. 

 


