
العنوان

املواضيعالتخصصاسم ولقب األستاذ

إدارة  الثقة على مستوى العالقة رئيس مرؤوسإدارة موارد بشريةالفة مزيو

تأثير توجه المسير على قيادة   العمل  بفريقإدارة موارد بشريةالفة مزيو

اثر التسويق الداخلي على الرضا الوظيفي من وجهة نظر العاملينإدارة موارد بشريةإيمان نورالدين

اثر ضغوط العمل في ظل جائحة كورونا على  الرضا الوظيفي للعاملينإدارة موارد بشريةإيمان نورالدين

أثر العدالة التنظيمية على الصراع التنظيميإدارة موارد بشريةأحالم خان

أثر القيادة األخالقية على الثقة التنظيميةإدارة موارد بشريةأحالم خان

أثر ضغوط العمل على إدارة الصراع التنظيمي بالمستشفياتإدارة موارد بشريةأحالم خان

أثر الصراع التنظيمي في الثقافة التنظيميةإدارة موارد بشريةبركان دليلة

أثر القيادة التشاركية في سلوك المواطنة التنظيميةإدارة موارد بشريةبركان دليلة

جودة الحياة الوظيفية ودورها في االحتراق الوظيفي إدارة موارد بشريةبركان دليلة

مساهمة جودة الحياة الوظيفية في تحقيق االلتزام التنظيميإدارة موارد بشريةبركان دليلة

اثر  القيادة الروحية في تعزيز االستقامة التنظيميةإدارة موارد بشريةبرني لطيفة

اثر الرشاقة التنظيمية  في تحقيق رضا العمالءإدارة موارد بشريةبرني لطيفة

عالقة القيادة الروحية باالستغراق الوظيفيإدارة موارد بشريةبرني لطيفة

دور  الترقية في  تحقيق  التفوق التنافسي في إدارة المورد البشرية/ أثر الترقية الموارد البشرية لتحقيق التفوق التنافسي في المؤسسة / واقع الترقية في إدارة الموارد البشرية إدارة موارد بشريةبن التركي زينب

أثر الثقافة التنظيمية على أداء الموارد البشريةإدارة موارد بشريةبنوناس صباح

أثر القيادة التحويلية على الرضا الوظيفي إدارة موارد بشريةبنوناس صباح

أثر إدارة المعرفة على أداء الموارد البشريةإدارة موارد بشريةبنوناس صباح

عائق للتغيير التنظيمي: الصمت التنظيميإدارة موارد بشريةجوهرة أقطي

العالقة بين الصمت التنظيمي وااللتزام العاطفيإدارة موارد بشريةجوهرة أقطي

أثر فقدان المواهب على ثقافة التعلمإدارة موارد بشريةجوهرة أقطي

اإللتزام التنظيمي وعالقته باإلستقرار الوظيفيإدارة موارد بشريةجيجخ فايزة

أثر الثقة التنظيمية في تحسين األداء الوظيفي  لدى العاملينإدارة موارد بشريةجيجخ فايزة

دور اإلتصال الدخلي في إدارة التغييرالتنظيميإدارة موارد بشريةحسام الدين غضبان

دور إدارة المخاطر اإلجتماعية في تحقيق الميزة التنافسيةإدارة موارد بشريةحسام الدين غضبان

اثر التشارك المعرفة على التمكين االداري إدارة موارد بشريةداسي وهيبة

اثر التعلم  التنظيمي على  بناء القدرات الرياديةإدارة موارد بشريةداسي وهيبة

اثراستخدام  الحوسبة السحابية  على   االداء الوظيفي  إدارة موارد بشريةداسي وهيبة

أثر الثقافة التنظيمية  على تطبيق االدارة االلكترونيةإدارة موارد بشريةداسي وهيبة

. دراسة حالة مجموعة من الموظفين:  دور تدقيق ظروف العمل في تحسين المناخ التنظيمي بالمؤسسات الصحية إدارة موارد بشريةدبلة فاتح 

. مساهمة االدوات الحديثة لقياس الرأسمال البشري في تحقيق العدالة التنظيميةإدارة موارد بشريةدبلة فاتح 

وعالقته برأس المال الفكري" رأس المال االجتماعي"دراسة المفهوم الجديد إدارة موارد بشريةرياض بن صوشة

دراسة حول اعداد إستراتيجية إدارة االبتكار لدى منظمة تنشط في مجال اقتصاد المعرفة إدارة موارد بشريةرياض بن صوشة

دراسة حول اعداد إستراتيجية إدارة المعرفة لدى منظمة تنشط في مجال اقتصاد المعرفةإدارة موارد بشريةرياض بن صوشة

لدى عدد من المنظمات التي تنشط في مجال معين" الميزة التنافسية المستمرة"دراسة مقارنة حول إدارة موارد بشريةرياض بن صوشة

اثر نظم المعلومات البشرية على رضا  العاملينإدارة موارد بشريةسامية جودي

أثر التمكين اإلداري على أداء الموارد البشريةإدارة موارد بشريةسعيدة  دوباخ

أثر الرضا الوظيفي على االلتزام التنظيميإدارة موارد بشريةسعيدة  دوباخ

أثر إدارة المعرفة على اإلبداع لدى العاملينإدارة موارد بشريةسعيدة  دوباخ

أثر أنماط القيادة االدارية على االلتزام التنظيميإدارة موارد بشريةسعيدة  دوباخ

أثر ادارة الكفاءات في دعم التميز التنظيميإدارة موارد بشريةسناء  جبيرات

أثر جودة الحياة الوظيفية في التخفيف من ظاهرة االغتراب الوظيفيإدارة موارد بشريةسناء  جبيرات

أثر تسويق الموارد البشرية في االداء البشري: شافعي فاطمة الزهراء، حسنين مريمإدارة موارد بشريةسناء  جبيرات

أثر القيادة التحويلية في تعزيز االستغراق الوظيفي:  شرقي رقية، حميدة سوسن نورهانإدارة موارد بشريةسناء  جبيرات

أثر عوامل الثقافة التنظيمية في دعم الكفاءات الجماعية: مفتاح سماح،  رفافة سارةإدارة موارد بشريةسناء  جبيرات

اثر العدالة التنظيمية في بلورة التماثل التنظيمي في المؤسسة إدارة موارد بشريةشنافي نوال

أثر العدالة التنظيمية على التمكين اإلداري إدارة موارد بشريةشنافي نوال

أثر القيادة التحويلية على الرضا الوظيفي إدارة موارد بشريةشنافي نوال

أثر رأس المال الفكري على اإلبداع اإلداري إدارة موارد بشريةشنافي نوال

-بسكرة- سيدي عقبة Bifaالتعلم التنظيمي الخارجي وأثره على اكتساب ميزة تنافسية مستدامة دراسة حالة مؤسسة إدارة موارد بشريةصباح ترغيني 

إدارة المعرفة وتأثيرها على الرفع من مستويات األداء المؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة كوندور برج بوعريرجإدارة موارد بشريةصباح ترغيني 

توليد المعرفة كآلية لتطوير معرفة جديدة دراسة  ميدانية على مركز البحث للحبوب الجافة برناويإدارة موارد بشريةصباح ترغيني 

دراسة حالة جامعة بسكرة .واقع وآفاق..نموذج نوناكا لتوليد المعرفة بالمؤسسة الجامعية إدارة موارد بشريةصباح ترغيني 

أثر  التمكين اإلداري في مرونة المؤسسة إدارة موارد بشريةعادل بومجان 

تكامل ممارسات إدارة المواهب وإدارة المعرفة في  تعزيز رأس  المال الفكري إدارة موارد بشريةعادل بومجان 

مساهمة التشارك المعرفي   في التعلم التنظيميإدارة موارد بشريةعادل بومجان 

تخطيط المسار الوظيفي و عالقته بجودة الحياة الوظيفية، دراسة مقارنة بين الوظيف العمومي والخاص لحملة شهادة الماسترإدارة موارد بشريةعواطف سليمان

دور الذكاء العاطفي  في التحكم في االحتراق الوظيفي إدارة موارد بشريةعواطف سليمان

ال املك عنوانإدارة موارد بشريةعواطف سليمان

ال أملك عنواناإدارة موارد بشريةعواطف سليمان

اثر   الضغوط المهنية على دوران العملإدارة موارد بشريةفاطمة الزهراء طاهري

اثر الممارسات االدارية على عدم االلتزام لدى  الموظفينإدارة موارد بشريةفاطمة الزهراء طاهري

دور   ادارة  خطر المواهب في تحقيق الميزة التنافسيةإدارة موارد بشريةفاطمة الزهراء طاهري

يرجى من الطلبة التقرب من القسم مللء استمارة اختيار املواضيع: مالحظة 
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دور االتصال التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسيةإدارة موارد بشريةفاطمة الزهراء طاهري

ذراع فاطمة الزهرة تلي الزهرة  (ليس نهائي)انعكاس ضغوط العمل على الوالء التنظيمي عند المراة العاملة إدارة موارد بشريةفالتة اليمين

  لحلوحي دنيا زاد بلخيري حنان (مقترح فقط)أهمية الرضا الوظيفي في تحقيق االنتماء الزظيفي إدارة موارد بشريةفالتة اليمين

بوزيد خولة بومزراق لينة دراسة مقارنة تأثير ضغوط العمل على الوالء التنظيمي إدارة موارد بشريةفالتة اليمين

أثر االغتراب الوظيفي على جودة الحياة المهنيةإدارة موارد بشريةفهيمة بوروبة

أثر القيادة اإلدارية في تحقيق التغيير التنظيميإدارة موارد بشريةفهيمة بوروبة

دور االتصال الداخلي في تحقيق الرضا الوظيفيإدارة موارد بشريةفهيمة بوروبة

دور التمكين النفسي في نجاح التغيير التنظيمي إدارة موارد بشريةفهيمة بوروبة

أثر االتصاالت اإلدارية في المسار الوظيفيإدارة موارد بشريةالمية دالي علي

دور التعلم التنظيمي في تنمية الكفاءاتإدارة موارد بشريةالمية دالي علي

دراسة حالة جامعة بسكرة: العالقة بين اإللتزام التنظيمي واألداء الوظيفي في مؤسسات التعليم العالي الجزائريةإدارة موارد بشريةمحمد قريشي

أثر الرضا الوظيفي في اإللتزام التنظيمي لدى أساتذة جامعة بسكرةإدارة موارد بشريةمحمد قريشي

دراسة مسحية على الموظفين بإدارات الموارد البشرية في جامعة بسكرة/ دور الرقمنة في تحسين أداء إدارات الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي الجزائريةإدارة موارد بشريةمحمد قريشي

اثر  الثقافة  التنظيمية   في ادارة  الصراع التنظيميإدارة موارد بشريةمليكة عاللي

اثر الثقة التنظيمية في االلتزام التنظيميإدارة موارد بشريةمليكة عاللي

اثر العدالة التنظيمية  على االداء الوظيفيإدارة موارد بشريةمليكة عاللي

اثر العدالة التنظيمية في االلتزام التنظيميإدارة موارد بشريةمليكة عاللي

التوجه الريادي وتأثيره في التميز التنظيميإدارة موارد بشريةموسي سهام

تأثير القيم التنظيمية على االداء الوظيفي إدارة موارد بشريةموسي سهام

دور السلوك االستراتيجي القيادي في تعزيز الثقة التنظيميةإدارة موارد بشريةموسي سهام

 سلوكيات المواطنة التنظيمية ودورها في تحقيق النجاح االستراتيجيإدارة موارد بشريةموسي سهام

 أثر إدارة الموارد البشرية في تعزيز الذكاء التنظيميإدارة موارد بشريةوفاء رايس

 أثر فجوة المعرفة على األداء التنظيمي للمؤسسة االقتصاديةإدارة موارد بشريةوفاء رايس

االستثمار في رأسمال البشري كوسيلة لتحسين األداء الماليإدارة موارد بشريةوفاء رايس

أثر ممارسات إدارة المعرفة على االبداع لدى العاملينإدارة موارد بشريةيوسف مدوكي

(راوية حنافي)أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية والثقة التنظيمية على االلتزام التنظيمي إدارة موارد بشريةيوسف مدوكي

      (ايمان بوعدي)دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين فعالية أداء الموارد البشرية إدارة موارد بشريةيوسف مدوكي


