كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

مناقشات الماستر ليوم الثالثاء  19جوان 2018
التوقيت

القاعة
04

09:00 -08:00

05
06
07
08
09
10
BN1
BN2

الطلبة
خالص ناجح

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

10:00 -09:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

04

راهن زكرياء

العابدي عبد الكريم

اقتصاد نقدي و بنكي

د .سعيد منصور

أد .بن عناية

د .ظريف عبد اهلل

05

رايت يوسف

ناصر عبد القادر

اقتصاد و تسيير المؤسسة

أد .آيت زيان

د.شيشة نوال

د .سعيد الطيب

06

بوراس جمال

علي وليد

اقتصاد و تسيير المؤسسة

أد.أميمي حورية

د .غيدة فلة

د .حاج صدوق

07

عمر بويحي

نورين محمد عبد الحكيم تسيير الموارد البشرية

د .واكلي كلتوم

د .خبازي ف الزهراء

د .سلماني هناء

08

كروش أحمد

حساني حمزة

تسيير الموارد البشرية

د.أحمد بن يحيى

د .بن جياللي مغراوة

د .حناشي حياة

09

مطامر محمد

عطا نور االسالم

تسيير الموارد البشرية

د.بزارية امحمد

د .بناولة حكيم

د .بلحمدي سيد علي

10

سليمان حفيظة

تسويق الخدمات

د .قاضي نجاة

د .بكوش كريمة

د.زمالة عمر

BN1

بن حاجة علي

شباب محمد

اقتصاد نقدي و بنكي

د .زروقي نسرين

د.قسول ف الزهراء

د.ملياني فتيحة

BN2

قيراط جمال

تمام بلقاسم

ادارة أعمال

د.عبد اهلل الحرتسي

د .توبين علي

د .خثير محمد

11:00 -10:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

04

بوكلتوم محمد

كونيز أحمد

ادارة أعمال

د .شيشة نوال

أد .بن عناية

د .زيان عبد القادر

05

بوغرقة محجوبة

بن زرودة فتيحة

تسيير الموارد البشرية

د.غيدة فلة

د .حاج صدوق

د .زنني فريدة

06

سردو ثلجة

بنعاس زينب

ادارة أعمال

د .سعيد منصور

د.سعيد الطيب

د.بطاهر حميد

07

لعريبي شريف

تسويق الخدمات

د .بن حاج جياللي مغراوة

د .كواش زهية

د .حفيفي صليحة

08

فقير ابراهيم

محاسبة و تدقيق

د .بلحمدي سيد علي

د.تبري يوسف

د .د .بزارية امحمد

09

مصراوي أمينة

اقتصاد نقدي و بنكي

د .خليفة منية

د.ملياني فتيحة

د.عبد القادر خداوي

10

سلطاني فاطمة

ادارة أعمال

د .خثير محمد

د.أحمد بن يحيى

د.بوزيان الرحماني

BN1
BN2

بسكري هادي
شاوش يمينة

التوقيت القاعة

12:00 -11:00

الطلبة

المشرف

الرئيس

الممتحن

04

بوهراوة زورة

05

قويدر جلول المهدي

اقتصاد و تسيير المؤسسة

06

سليمان سمير

تسويق الخدمات

د .بغدادي بالل

07

كرفاح أسماء

تسويق الخدمات

د.خلفاوي حكيم

د.خالفي خالد

08

بربارة جمال

تسويق الخدمات

د .قاضي نجاة

د.مقراب سارة

د .مسعودي نادية

09

هاشمي نعيمة

جالل صبرينة

اقتصاد نقدي و بنكي

د .خبازي ف الزهراء

د .حفيفي صليحة

د .واكلي كلتوم

10

غزالة منيرة

قويدر جلول

اقتصاد نقدي و بنكي

د .مدادي عبد القادر

د.خثير محمد

د .بزارية امحمد

عيدي عائشة

دوشة نصيرة

تسيير الموارد البشرية

د.أحمد بن يحيى الربيع

د .سردون مهدية

د .فرحي محمد

BN1
BN2

بواشري محمد

التخصص

لجنة المناقشة

ادارة أعمال

د .شيشة نوال

أد بن عناية جلول

د .غيدة فلة

د .فشيت حميد

د.زمالة عمر

د .حواسني صليحة

د.روالمي عبد الحميد

د .بكوش كريمة
د.بلحمدي سيد علي

التوقيت القاعة

13:00 -12:00

الطلبة
أدوش صورية

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

اقتصاد التأمينات

أد .بن عناية

د .سعيد منصور

د.سعيد الطيب

04

الدي صفية

د .غيدة فلة

د .شيشة نوال

د .حاج صدوق

05

ضياف عائشة

تسيير الموارد البشرية

د.خالفي خالد

د.بلحمدي سيد علي

06

حفيف فتيحة

تسويق الخدمات

د.خلفاوي حكيم

د .ملياني فتيحة

07

بلعسل محمد

كرموش رضا

تسيير الموارد البشرية

د .قسول ف الزهراء

د .سردون مهدية

08

بلحاج ايمان

عبد القادر خداوي أمينة

اقتصاد نقدي و بنكي

د.بزارية امحمد

د.توبين علي

د.تبري يوسف

09

عربوز خديجة

صدوقي ابراهيم

اقتصاد و تسيير المؤسسة

د.بناولة حكيم

د.بكوش كريمة

د.زروقي نسرين

10

بن جلول ع الباقي

كراروبي لقواس وفاء

ادارة أعمال

د .أحمد بن يحيى

د .خثير محمد

د.سعيداني رشيد

BN1

فتحة مولود

قلمام جياللي

ادارة أعمال

د .فرحي محمد

د.بوزيان الرحماني

د .زوبير محمد

BN2

بشارف رضوان

اقتصاد نقدي و بنكي

د .كواش زهية

د .مسعودي نادية

د.خلفاوي مونية

14:00 -13:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

04

لعرابي أمال

05

جعبوب آمنة

جغالل سلمى

06

أوهرار رزيقة

دليخر العالية

تسويق الخدمات

07

مرباح عبد الكريم

بن عامر رشيد

ادارة أعمال

د.خلفاوي حكيم

08

بودالي سيد علي

موح فاروق

تسيير الموارد البشرية

د.روالمي ع الحميد

د .ظريف عبد اهلل

09

بوزيان رزيقة

تسيير الموارد البشرية

د.بناولة حكيم

د.خالفي خالد

د.مجبر محمد

10

يخلف أحمد

عوامر عمر

تسيير الموارد البشرية

د.احمد بن يحيى

د.بوكريطة ع القادر

د .زمالة عمر

BN1

تامر بلقاسم

بوبكر أمين

تسويق الخدمات

د.فرعون امحمد

د.بوكدرون يوسف

د.زروقي نسرين

BN2

تسويق الخدمات

د .سيشة نوال

د.زنني فريدة

د .سردون مهدية

ادارة أعمال

أد .بن عناية

د .سعيد منصور

د .سعيد الطيب

د .حاج صدوق

د .غيدة فلة

د .لعريبي محمد

د .بلحمدي سيد علي

د.توبين علي
د.عبد اهلل الحرتسي

التوقيت القاعة

15:00 -14:00

الطلبة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

04

بسكري أحمد

لزوني مصطفى

اقتصاد التأمينات

د .لعريبي محمد

د .غيدة فلة

د .حاج صدوق

05

بوزار زهية

بوزار خديجة

محاسبة و تدقيق

أد .بن عناية

د .بغدادي بالل

د .روالمي ع الحميد

06

ليفيف أحمد

هاشمي توفيق

تسيير الموارد البشرية د .سعيد الطيب

د .حواسني صليحة

د .حواسني يمينة

07

آيت أودية حسان

تسويق الخدمات

د .بكوش كريمة

د .شيشة نوال

د.بناولة حكيم

08

محيجيبة حسين

سعيدي عبد اهلل

محاسبة و تدقيق

د.ساحل محمد

د.خالفي خالد

د.مجبر محمد

09

مقدم أسماء

بلعيسة هشام

ادارة أعمال

د .بوكريطة ع القادر

د .ظريف عبد اهلل

د.فرعون امحمد

10

بن شيبان حبيبة

ادارة أعمال

د .سردون مهدية

د.مقراب سارة

د.مسعودي نادية

خثير ايمان

اقتصاد نقدي و بنكي أد .خثير محمد

د.تبري يوسف

د.توبين علي

BN1
BN2

16:00 -15:00

التوقيت

القاعة

التخصص

الطلبة

لجنة المناقشة
المشرف

04

نفيدسة محمد

05

كبيري أميرة

مغيلي أمينة

06

بلمشري كلتوم

جمعي رزيقة

تسيير الموارد البشرية

07

حاج اعمر ايمان

ملحة ايمان

ادارة أعمال

د .خثير محمد

08

قويدر التومي عبد العزيز

تسويق الخدمات

د .فرعون امحمد

09
10
BN1
BN2

الرئيس

الممتحن

تسويق الخدمات

د .بناولة حكيم

د .سعيد الطيب

د.بطاهر حميد

تسيير الموارد البشرية

أد .بن عناية

د.شيشة نوال

د.زمالة عمر

د .بغدادي بالل

د.زروقي نسرين

د .ظريف عبد اهلل

د.مجبر محمد

د.بلحمدي سيد علي

د.بكوش كريمة

د.بوكدرون يوسف

التوقيت

القاعة
04

17:00 -16:00

05
06
07
08
09
10
BN1
BN2

الطلبة
أحمد عيسى ف الزهراء قرنون جويدة
طيبي عبد الغاني

بوجلدة ابراهيم

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

محاسبة و تدقيق

أد .بن عناية

د.ظريف عبد اهلل

د.بغدادي بالل

ادارة أعمال

د.سعيد الطيب

د.عبد القادر خداوي

د .زمالة عمر

