كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

مناقشات الماستر ليوم األحد  24جوان 2018
التوقيت

القاعة
04

09:00 -08:00

05
06
07
08
09
10
BN1
BN2

الطلبة
محمد بوكريطاوي ازيان عبد الحق

التخصص
ادارة أعمال

لجنة المناقشة
المشرف
د .سعيد منصور

الرئيس
أد .بن عناية جلول

الممتحن
د.ظريف عبد اهلل

10:00 -09:00

التوقيت

الطلبة

القاعة
01

عطابي توفيق

02

بوزياني عبد اهلل

03

سعدي علي

04

متريتر البشير

06
07
08
09
10
BN1
BN2

عيادي محمد
محمد بوزيان رياض

التخصص

لجنة المناقشة
الممتحن

المشرف

الرئيس

اقتصاد و تسيير المؤسسة

د .شيشة نوال

د .سعيد منصور

د .غيدة فلة

اقتصاد التأمينات

د .تبري يوسف

د.سفاحلو رشيد

د .مجبر محمد

محاسبة و تدقيق

د .دوايدية سليم

د.سيد محمد

د .مادي محمد

تسويق الخدمات

د .بغدادي بالل

د.زمالة عمر

د.دحمان زناتي نبيلة

11:00 -10:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

01

عزوز موسى

بن يحيى نور الدين

ادارة أعمال

د .شيشة نوال

د .غيدة فلة

د .زنني فريدة

02

عيواز عبد العزيز

شكاليل نبيل

اقتصاد نقدي و بنكي

د .مختاري بولنوار

د .حاج صدوق

د .ناصر المهدي

03

بوزار رياض

اقتصاد نقدي و بنكي

د .غداوية معمر

د.بوركايب محمد

د.لعريبي محمد

04

عدون حورية

بسعيدي فتيحة

محاسبة و تدقيق

د .زحوفي نور الدين

د.سفاحلو رشيد

بوزيان الرحماني

06

عبد الالوي عبد الرؤوف

مخطاري محمد

محاسبة و تدقيق

د .دوايدية سليم

د .قاضي نجاة

د.ظريف عبد اهلل

07

عزي عبد القادر

بن مبارك حسين

محاسبة و تدقيق

د .سعيد منصور

أد .بن عناية

د.سعيد الطيب

08

حواسني ابتسام

قرمام هجيرة

تسيير الموارد البشرية

د.حواسني يمينة

د.شيخ التهامي

د.دحمان ع القادر

09

وليحي زهور

ادارة أعمال

د .بناولة حكيم

د .تبري يوسف

د .يحياوي ع الرحمان

10
BN1
BN2

12:00 -11:00

التوقيت

الطلبة

القاعة
01

شرايف بدر الدين

02

سلماني سامية

نعيمي نصيرة

03

رامي خليفة

عباسي عباس

04

نورين أمين

06
07
08
09
10
BN1
BN2

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

تسيير الموارد البشرية

د .شيشة نوال

د .ظريف عبد اهلل

د .بغدادي بالل

محاسبة و تدقيق

د .زحوفي نور الدين

د .سفاحلو رشيد

د.بوزيان الرحماني

محاسبة و تدقيق

د .سيد محمد

د.بوركايب محمد

د.يحياوي ع الرحمان

تسويق الخدمات

د .سعيد الطيب

د.سعيد منصور

د.عبد القادر خداوي

13:00 -12:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
الرئيس

الممتحن

01

كبيري زهية

عبد القادر مكي نادية

اقتصاد نقدي و بنكي

أد .بن عناية

د .زنني فريدة

د .شيشة نوال

02

خليل رضا

سربوك محمد

محاسبة و تدقيق

د.سيد محمد

د.سفاحلو رشيد

د.وايدية سليم

03

بن نابي عبد المالك

تسويق الخدمات

د .سعيد الطيب

د .زمالة عمر

د .حواسني يمينة

04

سليماني محمد

ادارة أعمال

د .فرحي محمد

د.بوزيان الرحماني

د.زوبير محمد

06
07
08
09
10
BN1
BN2

بوسفيان ع المجيد

المشرف

13:30 -13:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

01

زاغري محمد

زنتو جمال

ادارة أعمال

د .سعيد منصور

أد .بن عناية جلول

د.ظريف عبد اهلل

02

عياد عبد اهلل

بركاني محمد

محاسبة و تدقيق

د .دوايدية سليم

د.قاضي نجاة

د .يحياوي ع الرحمان

03

زدال حسين

زدال فاتح

محاسبة و تدقيق

د.سيد محمد

د.بوركايب محمد

د.شيخ التهامي

04
06
07
08
09
10
BN1
BN2

14:00 -13:30

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

01

بلعربي سميحة

02

زرفاوي علي

براهيمي فيصل

03

العابدي محمد

بن عودة الياس

محاسبة و تدقيق

04

طيب بن عباس

بزاز نسمة

تسويق الخدمات

د.سعيد الطيب

06

حسين سليمة

مشاليخ حورية

ادارة أعمال

د.حواسني صليحة

07
08
09
10
BN1
BN2

الرئيس

الممتحن

محاسبة و تدقيق

د .سعيد منصور

أد .بن عناية جلول

د.ظريف عبد اهلل

محاسبة و تدقيق

د.بوركايب محمد

د.سفاحلو رشيد

د.زحوفي نور الدين

د .دوايدية سليم

د.لعريبي محمد

د.سيد محمد

د.بوزيان الرحماني

د .زمالة عمر

د.شيخ التهامي

د.دحمان ع القادر

14:30 -14:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

01

بن زارة طاهر حفيظة

محاسبة و تدقيق

د .دوايدية سليم

أد.بن عناية

د.بغدادي بالل

02

بوجلة نور الدين

اقتصاد و تسيير المؤسسة

د.بوزيان الرحماني

د.بوكدرون يوسف

د.سفاحلو رشيد

03

مسعيد أحمد

بوعشرية أمين

تسويق الخدمات

د.سعيد الطيب

د.عبد القادر خداوي

د .زمالة عمر

04

فرح كنزة

عمران حميدة

ادارة أعمال

د .حواسني صليحة

د.سعيد منصور

د.زروقي نسرين

06

مساوي يمينة

بن حاوش نور الهدى

محاسبة و تدقيق

د.سيد محمد

د.بوركايب محمد

د .د .شيخ التهامي

07
08
09
10
BN1
BN2

التوقيت

القاعة
01

بسكري أحمد

02

لخضر الزين سمية

03

15:00 -14:30

الطلبة

04
06
07
08
09
10
BN1
BN2

خويدمي جالل

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

اقتصاد التأمينات

أد .بن عناية جلول

د .سعيد منصور

د .شيشة نوال

محاسبة و تدقيق

د .بوركايب محمد

د .سيد محمد

د .طايلب فاتح

15:30 -15:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

01

الدي صفية

أدوش صورية

ادارة أعمال

أد .بن عناية

د .سعيد منصور

د .سعيد الطيب

02

نزار أمين

بن دوحة طه

ادارة أعمال

د .بوكدرون يوسف

د .سفاحلو رشيد

د.بناولة حكيم

03

عقون عبلة

ادارة أعمال

د .سعيد الطيب

د.عبد القادر خداوي

د.زمالة عمر

04
06
07
08
09
10
BN1
BN2

التوقيت

القاعة

المشرف

الرئيس

الممتحن

01

بلوزداد كريم

بن تسدة عبد الحق

اقتصاد و تسيير المؤسسة

د.بوكدرون يوسف

د .سعيد منصور

د .بوزيان الرحماني

02

شطي يونس

سعادو عماد

اقتصاد نقدي و بنكي

أد .بن عناية جلول

د.شيشة نوال

د.دحمان عبد القادر

03

16:00 -15:30

الطلبة

التخصص

لجنة المناقشة

04
06
07
08
09
10
BN1
BN2

التوقيت

القاعة
01
02

16:30 -16:00

03
04
06
07
08
09
10
BN1
BN2

الطلبة
طاهر قوادري سعدية

التخصص
محاسبة و تدقيق

لجنة المناقشة
المشرف
أد .بن عناية

الرئيس
د.سعيد منصور

الممتحن
د.ظريف عبد اهلل

التوقيت

القاعة
01
02

17:00 -16:30

03
04
06
07
08
09
10
BN1
BN2

الطلبة
الشارف بهلول

عنصر زكرياء

التخصص
تسيير الموارد البشرية

لجنة المناقشة
المشرف
أد .بن عناية

الرئيس
د.سعيد منصور

الممتحن
د .شيشة نوال

