الطالب (ة) 2

جذصص

العىىان

املغرف

املغرف
املىجه إليه

الرئيط

املىاكػ

الخارير

الخىكيت

اللاعت

ثلييم جىدة الخدمات الصحية مً املىظىز الداخلي والخازجي
 -دزاسة خالة املؤسسة الاسخشفائية الصهساوي-

زًلمي فخيحت

هفط املغرف

خثاتح عثذ هللا

قاضمٌ انطعَذ

6/22/2019

9:00-9:45

J02

بن اعمارة
هصر السًن

هفط املغرف

تذرووٌ عَطي

روازقٌ محمذ

6/22/2019

9:00-9:45

J04

دليلي أحمس

ووٍثاخ عثذ انقادر

فَػوظ حمسج

6/22/2019

9:00-9:45

J05

هفط املغرف

هثال عثذ انمانك

انقرً عثذ انرحمان

6/22/2019

9:00-9:45

J07

د.غرٍط حطَه

ته حوحو محمذ

6/22/2019

J03 10:00-10:45

حجاب موضي

6/22/2019

J06 10:00-10:45

6/22/2019

A12 11:00-11:45

J04 11:00-11:45

ركم

الطالب (ة) 1

1

بىعبسهللا بضمت

تخ

2

فاجح عرعار

تخ

اثس اململمىسية على جىدة الخدمات الصحية دزاسة خالة
املؤسسة العمىمية الاسخشفائية زشيم البشير بىسعادة

3

بىهاب رياض

تخ

اثس جىدة الخدمات املالية على الصىزة الرهىية املدزهة لدي الصبائً
 -دزاسة خالة مؤسسة بسيد الجصائس-

4

صالي عمر

رحماوي مراز

تخ

ثاثير جىدة الخدمة في املؤسسة الخدمية على زطا الصبىن
 -دزاسة خالة مؤسسة مىبيليس-

جعيجع هبيلت

5

ملىرة ملياء

زروحي دلىز

تخ

ثبني الحىجه الخسىيلي في مؤسسات الخدمة العمىمية
 -دزاسة على كطاع البرًد والاثصاٌ باملسية مً وجهة هظس الصبائً-

بسار عاعىر

هفط املغرف

6

مغيكي رطىان

هاغل
عبس املطلب

تخ

اثس جىدة الخدمات الحامييية على زطا الصبائً
دزاسة خالة شبائً شسهة SAA

بن اعمارة
هصر السًن

هفط املغرف

خهَهٌ أحمذ

7

بىعافيت
ابراهيم

فخحي هىرالسًن

تخ

أثس اليلمة املىطىكة الالىتروهية  E-WOMعلى جسىيم الخدمات
السياخية دزاسة خالة الىجهات السياخية الجصائسية على مىصة Tripadvisor

مصطفاوي
الطيب

هفط املغرف

تذرووٌ عَطي

فرحاخ عثاش

8

بىزيسي صهيلت

تخ

دوز جىدة الخدمات الالىتروهية في ثدليم والء الصبائً
 -دزاسة خالة املؤسسة الىطىية لالثصاالت الجصائس مىبيليس-

بن حىحى
محمس

هفط املغرف

قرٍىٌ عثَذ

عمَع ضمَرج

6/22/2019

9

عبيح حىان

تخ

جسىيم الخدمات الحامييية  -دزاسة خالة جعاطدًة
الحؤمين الجصائسية لعماٌ التربية والثلافة-

اللري عبس
الرحمان

هفط املغرف

تذار عاغور

تَصار عثذ انحكَم

6/22/2019

A12 13:00-13:45

10

زالل بن دليفت

تخ

دوز خدمات مؤسسات الحجصئة في ثدليم والء الصبىن

مذىخ رزيلت

هفط املغرف

عمَع ضمَرج

ختَم محمذ انعَذ

6/22/2019

J05 13:00-13:45

11

بىعبس
هللا محمس

تخ

الخسىيم السياحي في الجصائس وأثسه على الحىمية املسحدامة
دزاسة خالة مدًسية السياخة والًة املسيلة

عريط حضين

هفط املغرف

قرٍىٌ عثَذ

توتعاٍح حطان

6/22/2019

J07 13:00-13:45

12

براق صميت

تخ

أثس جسىيم خدمة الحؤمين الحيافلي على زطا العمالء
 -خالة الحؤمين الحيافلي لشسهة سالمة للحؤميىات الجصائس  -الجصائس

بسرووي عيس ى

انقرً عثذ انرحمه

ووٍثاخ عثذ انقادر

6/22/2019

A12 14:00-14:45

13

غىل عامر

تخ

الحطىزات الجدًدة في الخسىيم السياحي ودوزها في خلم الجيىسياخة
دزاسة خالة مدًسية السياخة املسيلة

عريط حضين

هفط املغرف

ضاند عمر

دٍهمٌ فتَحح

6/23/2019

9:00-9:45

J02

14

غربي عسيسة

تم

ثؤثير مهازات زجاٌ البيع الشخص ي على اثخاذ اللساز الشسائي للمستهلً
 -دزاسة خالة-

صعىزي هجىي

هفط املغرف

فرحاخ عثاش

ته حوحو محمذ

6/23/2019

9:00-9:45

J04

16

كراش وهيبت

تم

جشخيص ابعاد الخسىيم بالعالكات في املؤسسة املصسفية
دزاسة ميداهية لبىً الخليج

زًلمي فخيحت

هفط املغرف

عسً األخضر

خهَهٌ أحمذ

6/23/2019

9:00-9:45

J07

15

صاملي هصيرة

تم

جىدة الخدمات املصسفية هآلية لحدليم امليزة الحىافسية للبىىن
 -دزاسة خالة بىً -CNEP

عسي الادظر

هفط املغرف

خرخاظ ضامَح

جعَجع وثَهح

6/23/2019

J05 10:00-10:45

17

دليفي بالل

تخ

مساهمة اللطاع السياحي في ثدليم الحىمية املسحدامة
دزاسة خالة الجصائس

حجاب مىس ى

غرٍط حطَه األمَه

مخوخ رزٍقح

6/23/2019

J02 10:00-10:45

الخس
عبسالكريم

دربىظ الضعيس

18

صىامليت صابر

زحماوي الطاهر

تخ

ثؤثير عىاصس املصيج الترويجي على السلىن الشسائي للمستهلً
دزاسة خالة مؤسسة مىبيليس ووالة املسيلة

19

لعجال حمىزي

صغيىر
عبس الحم

تخ

دوز ثيىيً العماٌ في ثدسين جىدة الخدمات في املؤسسات العمىية
دزاسة خالة ووالة الخشغيل باملسيلة

20

كاقي دالس

تخ

دوز سياسيات املصيج الخسىيلي املىسع في الحؤثير على اللساز الشسائي
دزاسة خالة شسهة خظىة فيحاٌ

حجاب مىس ى

21

مغخت مريم

تخ

دوز الخسىيم الداخلي في ثدليم الىالء الحىظيمي
دزاسة خالة مؤسسة صحية

بن حىحى محمس

22

بىكثير هصير

تم

أثس اسحخدام املىحجات املالية الحدًثة في شيادة الحصة السىكية للبىً-

24

حمريط ليلى

تم

دوز الخسىيم الالىترووي في ثدسين جىدة الخدمات املصسفية
دزاسة خالة البىً الىطني الجصائسي BNA

براهيمي
عبس الرزاق

25

عطىي هىال

تم

دوز الخسىيم الداخلي في ثدسين جىدة الخدمة املصسفية
دزاسة خالة  CNEPاملسيلة

براهيمي
عبس الرزاق

26

جسي جىاة

تم

دوز ثىىىلىجيا املعلىمات والاثصاٌ في ثدسين الخدمات املصسفية
دزاسة خالة بىً الفالخة والحىمية السيفية ووالة املسيلة

27

معاظ رمظان

تم

اثس جىدة الخدمات املصسفية على زطا العمالء
دزاسة عيىة مً البىىن الجصائسية

28

بن زمىري ديرة

متد

فعالية مخطط الاعماٌ في هجاح املؤسسات الصغيرة واملحىسطة الجصائس

29

جياب أصماء

تم

دوز الخسىيم بالعالكات في جعصيص ثىافسية البىىن الحجازية
الجصائسية بالحطبيم على عيىة مً الىواالت البىىية باملسيلة

كريس مصطفى

30

بن زاوي ًاصميىت

كحالي اًمان

متد

دوز الحجازة الخازجية في ثدليم الحىمية الاكحصادًة بالجصائس
-دزاسة خالة لفترة 2016- 2010

فرحاث عباش

هفط املغرف

31

بلعمري فارش

لعجال محمس

متد

الحلىيات املسحعملة في ثمىيل الحجازة الخازجية مخاطسها وطماهاتها
دزاسة خالة بىً الفالخة والحىمية السيفية

بسرووي عيس ى

هفط املغرف

انقرً عثذ انرحمان

32

عبس الكريم
فاطمت

متد

دوز الىوالة الىطىية لخشغيل الشباب في اوشاء املؤسسات الصغيرة
واملحىسطة لحدليم الحىمية املدلية

صعىزي هجىي

قرٍه عهٌ

روازقٌ محمذ

33

اللري كىيسر

تم

دوز الصيرفة الاسالمية في ثطىيس العالكة مع الصبىن

فيغىظ حمسة

ووٍثاخ عثذ انقادر

خرخاظ ضامَح

6/24/2019

34

طيىب صفيان

متد

اثس الحيامل الاكحصادي في الحخفيف مً الحبعية للمدسوكات
 -دزاسة خالة املغسب العسبي-

صالم الياش

هفط املغرف

انقرً عثذ ارحمه

قرٍذ مصطفي

6/24/2019

A12 11:00-11:45

35

فاًسة هىاوي

تم

دوز اجساءات الخسىيم الداخلي في ثدسين اداء املىازد
البشسية في املؤسسات املالية

درداظ صاميت

هفط املغرف

تراهَمٌ
عثذ انرزاق

ختَم محمذ انعَذ

6/24/2019

J04 11:00-11:45

مضلم
هىر السًن

صالم إلياش

اللري عبس
الرحمان

هفط املغرف

مخوخ رزٍقح

قاضمٌ انطعَذ

6/23/2019

J03 11:00-11:45

مصطفاوي الطيب

فرحاخ عثاش

ته اعمارج وصر انذٍه

6/23/2019

J04 11:00-11:45

هفط املغرف

ضاند عمر

دٍهمٌ فتَحح

6/23/2019

J05 13:00-13:45

هفط املغرف

ضاند عمر

هثال عثذ انمانك

6/23/2019

J03 14:00-14:45

هبال عبس املالك

حجاب موضي

عمَع ضمَرج

6/23/2019

J06 14:00-14:45

هفط املغرف

ختَم محمذ انعَذ

دٍهمٌ فتَحح

6/23/2019

J04 15:00-15:45

هفط املغرف

مصطفاوً انطَة

غرٍط حطَه األمَه

6/23/2019

J05 15:00-15:45

كريس مصطفى

ختَم محمذ انعَذ

توتعاٍح حطان

6/23/2019

J06 15:00-15:45

هفط املغرف

مصطفاوً انطَة

ته اعمارج وصر انذٍه

6/24/2019

9:00-9:45

A12

مذىخ رزيلت

قرٍىٌ عثَذ

ته حوحو محمذ

6/24/2019

9:00-9:45

J04

هفط املغرف

قاضمٌ انطعَذ

توتعاٍح حطان

6/24/2019

9:00-9:45

J06

خهَهٌ أحمذ

قهَم وثَم

6/24/2019

9:00-9:45

J07

مصطفاوً انطَة

6/24/2019

A12 10:00-10:45

6/24/2019

J05 10:00-10:45
J07 10:00-10:45

دخيم محمس
العيس

36

كاقي صمير

زحماوي الىىاري

تم

مدي ثؤثير املصيج الخسىيلي املصسفي على سلىن املستهلً

37

دظىر بالل

بن عمارة
دالس

تم

اثس ثىىىلىجيا املعلىمات والاثصاالت في ثسكية
جسىيم الخدمات املصسفية

38

زبيري عبس
العظيم

ارفيط هصيرة

متد

ثلىيات ثمىيل الحجازة الخازجية دزاسة خالة الحلىيات اللصيرة
الاجل في البىً الىطني الجصائسي  BNAووالة املسيلة

كاصمي الضعيس

39

بن بلخير عمر

متد

عملية الاستراد وثاثيرها على حجم املبيعات

دخيم محمس العيس

40

طريف حىيىت

صفيان مىال

متد

واكع املسأة امللاوالثية في الجصائس -زاسة خالة بىوالة
دعم جشغيل الشباب  ANSEJاملسيلة

41

زازي أحمس

كريس ًىصف

متد

اهمية ثؤمين الىلل البدسي في ثسكية صادزات الجصائس دزاسة خالة CAGEX

درداظ صاميت

42

بىعارب
عبس العسيس

عبابحي
عبس اللطيف

متد

الاجساءات البىىية املسحخدمة في ثمىيل الحجازة الخازجية دزاسة
خالة البىً الخازجي الجصائسي ووالة املسيلة

بىبعاًت حضان

43

بىطياف
عبس اللازر

ميلي مصطفى

متد

استراثيجية املؤسسة الاكحصادًة في اختراق الاسىاق
الدولية دزاسة خالة شسهة وىهدوز بسج بىعسيسيج

44

جمياث عازل

متد

دزاسة ثدليلية مليزان املدفىعات الجصائسي

هىيباث عبس اللازر

45

حراق رغَذ

تعهٌ ضاعذ

أثس هظام الحصص في الحجازة الخازجية على الىمى الاكحصادي
في الجصائس (في الفترة مً  2015إلى )2018

جعَجع وثَهح

وفص انمػرف

46

بركان وفاء

عىملي صىهيت

متد

دوز الىوالة الىطىية لحطىيس الاسخثماز  ANDIفي
جرب الاسخثماز بالجصائس

جعيجع هبيلت

هفط املغرف

ضاند عمر

47

بلباي اميرة

متد

واكع العالكات الاكحصادًة الدولية مً
مىظىز الحجازة الدولية الحدًثة 2016-2010

بسار عاعىر

هفط املغرف

عجاتٌ عماد

روازقٌ محمذ

48

صعيسي بىبكر

درداظ عمر

متد

دزاسة كياسية الثس جغيرات اسعاز الىفط على امليزان
الحجازي الجصائسي للفترة ما بين 2017-1990

دبابت عبس هللا

هفط املغرف

قهَم وثَم

قرٍذ مصطفي

6/25/2019

49

بىجالل
فطيمت السهرة

لعرابي فظيلت

متد

املؤسسات الصغيرة واملحىسطة هئستراثيجية لدخىٌ الاسىاق الدولية
دزاسة مؤسسة Magrib PIP

بىبعاًت حضان

هفط املغرف

فَػوظ حمسج

حجاب موضي

6/25/2019

J04 11:00-11:45

50

صعىزي
جمال السًن

بذتي الطاهر

متد

ثلىية الحمىيل باالعحماد املسخىدي بين البىىن الحلليدًة
والبىىن الاسالمية دزاسة ملازهة

هبال عبس املالك

هفط املغرف

ضانم إنَاش

تذار عاغور

6/25/2019

J06 11:00-11:45

51

زاهر دالس

جىاوي عبس الرزاق

متد

اثس سعس الصسف في جعدًل ميزان املدفىعات
دزاسة خالة الجصائس 2017--2010

هىيباث
عبس اللازر

هفط املغرف

روازقٌ محمذ

ضانم إنَاش

52

بيسي صارة

حريسي كىثر

متد

دوز ثؤمين كسوض الصادزات على ثىمية الحجازة الخازجية
دزاسة خالة عيىة مً شسوات الحؤمين

فرحاث عباش

53

عنن كمال

54

بىدلط اًىب

55

دليفت صسام

عبس الخالم
عبس الكريم

هفط املغرف

فَػوظ حمسج

تراهَمٌ عثذ انرزاق

6/24/2019

J05 13:00-13:45

بىكرة رابح

تذار عاغور

انقرً عثذ انرحمان

6/24/2019

A12 14:00-14:45

هفط املغرف

قرٍذ مصطفي

قهَم وثَم

6/24/2019

J06 14:00-14:45

هفط املغرف

قرٍه عهٌ

خرخاظ ضامَح

6/24/2019

J07 14:00-14:45

كليل هبيل

قرٍىٌ عثَذ

فَػوظ حمسج

6/24/2019

J04 15:00-15:45

هفط املغرف

قاضمٌ انطعَذ

قرٍه عهٌ

6/24/2019

J05 15:00-15:45

هفط املغرف

عجاتٌ عماد

قرٍه عهٌ

6/25/2019

9:00-9:45

J02

فيغىظ حمسة

ته اعمارج وصر انذٍه

قرٍه عهٌ

6/25/2019

9:00-9:45

J04

هفط املغرف

جعَجع وثَهح

ضعودً وجسى

J02 09:30-10:15 20/06/2019

عمَع ضمَرج

خرخاظ ضامَح

6/25/2019

J07 10:00-10:45

ضعودً وجسى

6/25/2019

J02 10:00-10:45

6/25/2019

J05 10:00-10:45
J03 11:00-11:45

J02 09:00-09:45 20/06/2019

هفط املغرف

تذرووٌ عَطي

غرٍط حطَه األمَه

6/25/2019

A12 14:00-14:45

متد

سبل ثسكية الحجازة الخازجية في الجصائس دزاسة خالة 2018--2010

روازقي محمس

ضعودً وجوى

مخوخ رزٍقح

6/25/2019

J03 14:00-14:45

متد

اثس ثدسيس الحجازة الخازجية على ميزان املدفىعات
دزاسة خالة الجصائس 2017-1980

كليل هبيل

خثاتح عثذ هللا

قرٍذ مصطفي

6/25/2019

J06 14:00-14:45

متد

دوز املؤسسات الصغيرة واملحىسطة في ثخفيع فاثىزة الىازدات
في طل ثربرب اسعاز البتروٌ دزاسة خالة الجصائس 2017-2012

حجار مبروكت

ته اعمارج وصر انذٍه

توتعاٍح حطان

6/25/2019

J07 14:00-14:45

