كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

مناقشات الماستر ليوم األربعاء  20جوان 2018

10:00 -09:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

01

قرصاني محفوظ

رحمون معمر

ادارة أعمال

أد .بن عناية

د .سعيد منصور

د .سعيد الطيب

02

أمقران كريم

بوتوشنت بلقاسم

اقتصاد نقدي و بنكي

د .شويرب جلول

د.دحمان ع القادر

د.زحوفي نور الدين

03

تواب منال

بواشري الهادي

تسيير الموارد البشرية

د.شيشة نوال

د.بغدادي بالل

د .زروقي نسرين

04

جلولي جازية

بومزراق نصيرة

اقتصاد نقدي و بنكي

د.روالمي ع الحميد

د.بوكدرون يوسف

د.بزارية امحمد

06

عزوز ايمان

سعيدي جهاد

اقتصاد نقدي و بنكي

د.موالدي سليم

د.مادي محمد

د .توبين علي

07

رمعون فاتح

فرج رياض

محاسبة و تدقيق

د.بوركايب محمد

د.حايد مروان

د.دوايدية سليم

08

سفال زوليخة

سمعان وسيلة

ادارة أعمال

د .ملياني فتيحة

د .قسول ف الزهراء

د .خلوف زهرة

09

بن حمو حمزة

غالب ع الرحمان

ادارة أعمال

د.بناولة حكيم

د.فشيت حميد

د .زمالة عمر

10
BN1
BN2

التوقيت القاعة

11:00 -10:00

الطلبة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

01

برادعية حميد

دوار عبد القادر

ادارة أعمال

د .سعيد منصور

أد .بن عناية

د .خلوف زهرة

02

سعدوت حميد

بوعبد اهلل عمر

اقتصاد نقدي و بنكي

د .شيشة نوال

د.زروقي نسرين

د .ظريف عبد اهلل

03

حمادوش عبد الحميد

بوعبد اهلل محمد أمين

اقتصاد نقدي و بنكي

د .اليفي محمد

د .ساحل محمد

د .دوايدية سليم

04

بوزيان فيصل

بن عمر أمين

محاسبة و تدقيق

د .سيد محمد

د.حايد مروان

د .طايلب فاتح

06

فتوش موسى

خليلي ع القادر

اقتصاد و تسيير المؤسسة

د .موالدي سليم

د.حميدوش امحمد

د.توبين علي

07

طواهير زكية

بن صيفية رزيقة

محاسبة و تدقيق

د .زحوفي نور الدين

د.بناولة حكيم

د .ابراهيم شيخ التهامي

08

أحمد جميعي

دهيلي حنان

تسويق الخدمات

د .فشيت حميد

د.بلحمدي سيد علي د .مناصري يحيى

09
10
BN1
BN2

التوقيت القاعة

12:00 -11:00

الطلبة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

01

العاقل سمية

حاج الطاهر ربيعة

ادارة أعمال

د.شيشة نوال

د.بغدادي بالل

د .شويرب جلول

02

بن حاج مكي خديجة

السرير كنزة

اقتصاد نقدي و بنكي

د .ملياني فتيحة

د.ظريف عبد اهلل

أد .بن عناية جلول

03

مسعودي نصيرة

شيباح فوزية

اقتصاد نقدي و بنكي

د.زروقي نسرين

د.خلوف زهرة

د .زنني فريدة

04

بن حاج الطاهر سهام

محاسبة و تدقيق

د.بوركايب محمد

د.سيد محمد

د .ابراهيم شيخ التهامي

06

حباك مخفي

بن حاج الطاهر خيرة

اقتصاد و تسيير المؤسسة

د.مناصري يحيى

د.فشيت حميد

د.وزاع محمد

07

جدري فضيلة

عبير فاطمة

تسيير الموارد البشرية

د .بناولة حكيم

د.سعيد الطيب

د .قسول ف الزهراء

08

حاج أحمد مريم

حاج جيالني سارة

محاسبة و تدقيق

د .كارش سعيد

د.زحوفي نور الدين د.طايلب فاتح

09

زعموم ياسين

دراوي مصطفى

ادارة أعمال

د .مولدي سليم

د.حميدوش امحمد د.توبين علي

10
BN1
BN2

13:00 -12:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

01

تواق ف الزهراء

بورزامة خديجة

اقتصاد نقدي و بنكي

د .اليفي محمد

د.ظريف عبد اهلل

د .زروقي نسرين

02

غالم رضا

قرون بلقاسم

تسيير الموارد البشرية

د .فشيت حميد

د.توبين علي

د.بوكدرون سيد أحمد

03

حالل أحمد

سواعدي محمد

تسيير الموارد البشرية

د.بزارية امحمد

أد .بن عناية جلول

د.بومازونة كريم

04

بن لشهب محمد

بداوي أمين

محاسبة و تدقيق

د.سيد محمد

د.حايد مروان

د .ابراهيم شيخ التهامي

06

عبد السالم صفاء

دحماني صفاء

اقتصاد نقدي و بنكي

د.مناصري يحيى

د .عبد القادر خداوي

د .اليمي شهاب

07

سعد سعود فاتح

زواقي نور الدين

اقتصاد نقدي و بنكي

د .بهوري نبيل

د.سعيداني رشيد

د .دحمان ع القادر

08

حدادو حنان

بوبقار ف الزهراء

اقتصاد نقدي و بنكي

د.سعيد منصور

د .سعيد الطيب

د .بغدادي بالل

09

يوسف طوايبي

عمر شنتير احمد

تسويق الخدمات

د.بناولة حكيم

د .بكوش كريمة

د .خلوف زهرة

10

بوجالل محمد

بن حليمة علي

ادارة أعمال

د .بوزياني جياللي

د.زحوفي نور الدين

د.يحياوي ع الرحمان

BN1
BN2

14:00 -13:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

د .ملياني فتيحة

د.زروقي نسرين

د .شيشة نوال

محاسبة و تدقيق

د.دوايدية سليم

د.زنني فريدة

د.ظريف عبد اهلل

محاسبة و تدقيق

د.بوركايب محمد

د.سيد محمد

د .يحياوي ع الرحمان

د .بكوش كريمة

أد .بن عناية جلول

د.فرعون امحمد

د.بناولة حكيم

د.بوكدرون يوسف

د.شيخ التهامي ابراهيم د.بهوري نبيل

عبد الكريم شهرزاد اقتصاد نقدي و بنكي

01

مديروش بهية

02

ليفيف بالل

قايد زكرياء

03

جالب حنان

بن دريس حكيمة

04

زوقار صفية

تسويق الخدمات

06

بسكري علي

اقتصاد و تسيير المؤسسة

د.فشيت حميد

07

روان محمد عالء الدين عدالحين نجية

اقتصاد و تسيير المؤسسة

د.حايد مروان

الممتحن

08

عيساوي صالح

محرز عيسى

تسيير الموارد البشرية

د .زحوفي نور الدين

د .اليمي شهاب

د.زمالة عمر

09

غليلي فايزة

بوعزيز نعيمة

محاسبة و تدقيق

د .موالدي سليم

د.بزارية امحمد

د.مادي محمد

10

رايب أسامة

ادارة أعمال

د .بوزياني جياللي

د.مناصري يحيى

د .وزاع محمد

BN1
BN2

15:00 -14:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

01

نومري محمد

داودي عبد المنعم

اقتصاد نقدي و بنكي

د .زروقي نسرين

د.ظريف عبد اهلل

د .شيشة نوال

02

بوزار قوادري سمية

هواري حسناء عائشة

محاسبة و تدقيق

د.زحوفي نور الدين

د .سيد محمد

د.كارش سعيد

03

جوابي سفيان

بن علي عبد اهلل

اقتصاد نقدي و بنكي

د .سعيد منصور

د.سعيد الطيب

د .حاج صدوق

04

مولوج اسماعيل

توايت أحمد شوقي

اقتصاد و تسيير المؤسسة

د.فشيت حميد

د .بوكدرون يوسف

د .مناصري يحيى

06

سبع منال

تسويق الخدمات

د.خلوف زهرة

د.قاضي نجاة

د.بناولة حكيم

07

سيف أمينة

بن زينة سهام

اقتصاد نقدي و بنكي

أد .بن عناية جلول

د.موالدي سليم

د .دحمان ع القادر

08

حالل حكيمة

بلقاسم نسرين

محاسبة و تدقيق

د .بلحمدي سيد علي

د .بزارية امحمد

د .توبين علي

09

العابدي أحمد

دوايدية محمد

ادارة أعمال

د.سعيداني جمال

د.فرعون امحمد

د .بغدادي بالل

10
BN1
BN2

16:00 -15:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

01

زحوفي رشيدة

منصوري فاطمة

محاسبة و تدقيق

د .سيد محمد

د.فشيت حميد

د .كارش سعيد

02

بن سونة عبد الرحمان

بن هني سمير

اقتصاد و تسيير المؤسسة

د.سعيد منصور

أد .بن عناية

د.حاج صدوق

03

ميلودي خيرة

ميلودي فتيحة

ادارة أعمال

د.خلوف زهرة

د .شيشة نوال

د .محمد بلكبير خليدة

04

فتاح سليمان

عيادة خليفة

ادارة أعمال

د.سعيد الطيب

د.عبد القادر خداوي د .زمالة عمر

06

رشيدي أحمد

رواف أحمد

ادارة أعمال

د .بوزياني جياللي د .زحوفي نور الدين

07
08
09
10
BN1
BN2

د .يحياوي ع الرحمان

التوقيت

القاعة

المشرف

الرئيس

الممتحن

01

مطايرية حمزة

معزوزي أمين

ادارة أعمال

د .بوكدرون يوسف

د .سعيد منصور

د .بغدادي بالل

02

مدرس يونس

شريفي محمد

محاسبة و تدقيق

أد .بن عناية

د .شيشة نوال

د .ظريف عبد اهلل

03

17:00 -16:00

الطلبة

التخصص

لجنة المناقشة

04
06
07
08
09
10
BN1
BN2

