وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي
جامعة محمد بوضياف  -المسيلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس

مناقشات مذكرات ماستر تخصص العمل والتنظيم 2016/2015
مناقشات اليوم األول  :األحد  22ماي / 2016

09:30---08:00

الباحث(ة)

عنوان المذكرة

المشرف

حاجي زينب

العدالة التنظيمية وعالقتها بالدافعية لإلجناز ـ دراسة ميدانية باملؤسسة العمومية
االستشفائية بعني امللح املسيلة

د /علوطي عاشور

لجنة المناقشة
د /واضح العمري

رئيسا

فضيلي محمد

احتياجات التدريب ومهارات التدريس من وجهة نظر األساتذة اجلدد بالتعليم
االبتدائي وعالقتها ببعض املتغريات

أ.د /برو محمد

أ.د/عمور عمر

رئيسا

دومي إيمان

اساليب إدارة الصراع التنظيمي وعالقته بضغوط العمل لدى معلمي مدرسة الصم
والبكم باملسيلة

أ /نقبيل بوجمعة

أ/شريفي حليمة

رئيسا

مناقشات اليوم األول  :األحد  22ماي / 2016
الباحث(ة)
نعيمي فضيلة

عنوان المذكرة
األمناط القيادية لدى املشرفني وعالقتها بفاعلية اختاذ القرارات من وجهة نظر عينة من عمال
سونلغاز باملسيلة

محمودي اسماء املناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي لدى أساتذة التعليم املتوسط
قاسيمي مروة

دور املكون يف تنمية التفكري االبتكاري لدى مرتبصي التكوين املهين
ـ دراسة ميدانية مبركز التكوين املهين و التمهني " 03جيدل السعيد" املسيلة

أ /صوالح علي
د طه حمود

أ/بليل عفاف

مناقشا
مناقشا
مناقشا

القاعة
S12
S13
S14

11:30---10:00
المشرف

لجنة المناقشة

د /علوطي عاشور

أ /دوباخ قويدر

رئيسا

د /مغار عبد الوهاب

أ /صوالح علي

أ /عظيمي مسعودة

رئيسا

مناقشا

د /واضح العمري

د/ميمون حدة

رئيسا

أ /بليل عفاف

د/بعلي مصطفى

مناقشا

مناقشا

القاعة
S12
S13
S14

مناقشات اليوم األول  :األحد  22ماي / 2016
الباحث(ة)

14:30---13:00

عنوان المذكرة

المشرف

فلوسية دالل

الربامج التدريبية وعالقتها بالوقاية من حوادث العمل
لدى عمال سونطراك باملسيلة

د /مجاهدي الطاهر

زيتوني امال

اسرتاجتيات ادارة الصراع التنظيمي لدى رؤساء أقسام كلية اآلداب واللغات األجنبية جبامعة حممد
بوضياف باملسيلة

أ /نقبيل بوجمعة

محامدية االمين

القيم التنظيمية وعالقتها باساليب ادارة الصراع التنظيمي لدى عينة من موظفي ديوان مؤسسات
الشباب والرياضة باملسيلة

أ/عظيمي مسعودة

مناقشات اليوم األول  :األحد  22ماي / 2016
الباحث(ة)

القاعة

لجنة المناقشة
أ /جالب مصباح

رئيسا

أ /دوباخ قويدر

مناقشا

د /مغار عبد الوهاب

رئيسا

أ/صوالح علي

مناقشا

د /واضح العمري

رئيسا

أ/بليل عفاف

مناقشا

S12
S13
S14

16:30---15:00

عنوان المذكرة

المشرف

قرطي العياشي

أسباب ختوف العمال من خوصصة مؤسساهتم وعالقتها مبقاومة التغيري التنظيمي

د /مغار عبد الوهاب

حريزي اكرام

الرقابة االدارية وعالقتها بااللتزام التنظيمي

د /علوطي عاشور

عمرون بالل

واقع ممارسة أساتذة التعليم الثانوي قسم البكالوريا لسلوكيات املواطنة التنظيمية
ـ دراسة ميدانية يف بعض ثانويات مدينة املسيلة

أ/عظيمي مسعودة

لجنة المناقشة
أ/جالب مصباح
أ/بليل عفاف
د /مجاهدي الطاهر

رئيسا
مناقشا
رئيسا

أ/دوباخ قويدر

مناقشا

أ.د/ضياف زين الدين

رئيسا

أ /صوالح علي

القاعة
S12

مناقشا

S13
S14

مناقشات اليوم الثاني  :االثنين  23ماي / 2016
الباحث(ة)

09:30---08:00

عنوان المذكرة

المشرف

االتصال التنظيمي وعالقته باألداء التنظيمي لدى عمال مطاحن احلضنة
دراسة ميدانية مبؤسسة مطاحن احلضنة باملسيلة

د /علوطي عاشور

عرباوي قوتة

اجراءات االمن املهين وعالقتها باألداء الوظيفي
دراسة ميدانية مبطاحن احلضنة باملسيلة

أ /عظيمي مسعودة

مقورة وحيد

التدريب املهين وعالقته بالرضا عن املستقبل املهين من وجهة نظر مرتبصي التكوين املهين
والتمهني بأوالد دراج  .تقين سامي يف اإلعالم اآليل أمنوذجا

أ /كتفي عزوز

بن كروش أمباركة

مناقشات اليوم الثاني  :االثنين  23ماي / 2016
الباحث(ة)

عنوان المذكرة

دومي اسمهان

التغيري التنظيمي وعالقته جبودة التعليم العايل لدى األساتذة اجلامعيني
دراسة ميدانية بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية جبامعة املسيلة

د /مجاهدي الطاهر

دهمش سميرة

ابعاد ادارة اجلودة الشاملة وعالقتها بالثقافة التنظيمية

د /علوطي عاشور

بغورة سلمى

التوافق املهين وعالقته باالبداع االداري لدى رؤساء االقسام جبامعة املسيلة

أ/عظيمي مسعودة

مناقشات اليوم الثاني  :االثنين  23ماي 2016

الباحث(ة)

د /مغار ع الوهاب

مناقشا

د/واضح العمري

رئيسا

أ/دوباخ قويدر

مناقشا

أ.د/ضياف زين الدين

رئيسا

أ /مناصرية عمر

S13
S14

مناقشا

لجنة المناقشة
د /ضياف زين الدين

رئيسا

د /مغار ع الوهاب

مناقشا

د /بركات ع الحق

رئيسا

د /دوباخ قويدر

مناقشا

أ/بليل عفاف

رئيسا

 /عزوق جميلة

مناقشا

القاعة
S12
S13
S14

14:30---13:00

عنوان المذكرة

المشرف

متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة يف اجلامعة كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

د /مغار عبد الوهاب

عيسي ايمان

القيادة االدارية وعالقتها بالتسيري الوظيفي الفعال
دراسة ميدانية لدى عينة من عمال مطاحن احلضنة باملسيلة

أ /عظيمي مسعودة

حريزي مليكة

نظم املعلومات وعالقتها باالبداع االداري
دراسة ميدانية على عينة من العمال اإلداريني بسونلغاز املسيلة

د /علوطي عاشور

بن أعمارة علي

أ/جالب مصباح

رئيسا

11:30---10:00
المشرف

/

لجنة المناقشة

القاعة
S12

لجنة المناقشة
أ/كتفي عزوز
أأ/نقبيل بوجمعة
د/واضح العمري

القاعة
رئيسا S12
مناقشا

رئيسا S13

أ /جعالب نور الدين

مناقشا

أ/مكفس ع المالك

رئيسا

أ /مناصرية عمر

مناقشا

S15

