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قائمة الطلبة المشاركين في دورة ( 29جوان )2021
الفوج الثالث :القاعة 03
عنوان الدورة

التوقيت
من سا  09إلى سا 10.30

تكوين وتطوير مهارات في كيفية تولى القيادة في التسيير

اسم المكون
السيدة صبرينة مقراني

االتصال وكيفية استعمال االشهار وصناعة محتوى عبر مواقع االتصال االجتماعى من سا  10.30إلى سا 12.00
االتصال في مجال العام وكيفية اإلقناع  LE JEU DE BUNKERفي التحميس
لدخول عالم المقاوالتية
إستراتيجية الترويج للمشروع ودخول السوق حسب العرض والطالب للتسويق

السيد بليق سمير

من سا  13.00إلى سا14.30

السيد عزي محمد مبارك

من سا  14.30إلى سا 15.30

السيد جحيج عماد

الرقم

االسم واللقب

البريد االلكتروني

المستوى

السنة

1

حميدي سارة

sarahamidi18@gamil.com

ماستر

الثانية

2

بوهراوة نسرين

sirinebh06@gmail.com

ليسانس

الثالثة

العلوم اإلجتماعية

3

كريمة موسك

moussekkarima1@gmail.com

ماستر

الثانية

علوم انسانية

علم المكتبات

4

سمية رماش

remasoumia1804@gmail.com

ليسانس

الثالثة

العلوم اإلجتماعية

الفوج 05

علم النفس العيادي

5

رزقة سماح

samahrezga@gmail.com

ليسانس

الثالثة

العلوم االجتماعية

علم اجتماع

علم اجتماع

1

الكلية

القسم

جامعة الحزائر  2ابو قاسم

علم االجتماع
الفوج05

علم النفس العيادي
تسيير ومعالجة المعلومات

سعد الله

والديموغرافيا

التخصص
علم االجتماع التربية
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العلوم اإلجتماعية

6

بن كري يسرى

benkerriyousra2000@gmail.com

ليسانس

الثالثة

7

ملود هاجر

meloudhadjer24@gmail.com

ماستر

األولى

8

بلعشاررميساء

Romaissabelachar@gmail.com

ليسانس

الثانية

العلوم اإلجتماعية

9

بلخضر أمينة

Belakhdaramina797@gmail.com

ماستر

الثانية

علوم إجتماعية

10

فلة بوجلول

Fellaboudjelloul2021@gmail.com

ماستر

الثانية

جامعة الجزائر 2ابو القاسم
سعد الله

العلوم االنسانية و
االجتماعية

علم إجتماع

علم إجتماع

علم النفس

علم النفس الصحة

الفوج02

علوم التربية

علم النفس
علم النفس

11

عيسية منال

manelaissi@gmail.com

ليسانس

الثانية

العلوم اإلجتماعية

علم النفس

12

إيمان حدادي

imene.haddadi28@gmail.com

ليسانس

الثانية

معهد الترجمة

لغات

13

أمال بوڨاڨة

bougagaamel@gmail.com

ماستر

الثانية

علوم اجتماعية

علم النفس

14

زوايد نادية

zouaidnadia1982@gmail.com

ماستر

األولى

كلية العلوم االجتماعية

15

عمر عشور

achouromar625@gmail.com

ماستر

الثانية

العلوم االجتماعية

2

علم اجتماع

والديموغرافيا
علم النفس

علم النفس عالج سلوكي
معرفي

علم النفس السلوكي
المعرفي

علم النفس
ترجمة عربي فرنسي
إنجليزي

علم النفس عمل وتنظيم

وتسيير الموارد البشرية
علم اجتماع تنظيم وعمل
علم النفس العمل والتنظيم
وتسيير الموارد البشرية

جامعة الجزائر 2أبو القاسم سعد الله
نيابة رئاسة الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون واالتصال والتنشيط والتظاهرات العلمية
دار المقاوالتية

الفوج االول
16

عاشور صليحة

faresmaria10@gmail.com

ليسانس

األولى

علوم إنسانية

المجموعة

علوم إنسانية

17

إصافي نسرين

Essafinesrine@gmail.com

ليسانس

الثانية

علوم اجتماعية

علم النفس

علم النفس

18

احالم جغدم

melissabella191@gmail.com

ماستر

األولى

علوم اجتماعية

akrammakhlouf25@gmail.com

ليسانس

األولى

علوم اجتماعية

20

أسامة قواسمية

Rinzorinzo6@gmail.com

ليسانس

الثانية كلية االدب و اللغات الشرقية

أكرم ضياء الدين.

19

مخلوف

االولى

علم اجتماع و
الديمغرافيا
جذع مشترك
علوم

اجتماعية
قسم الفنون

ماستر  1تنظيم و عمل
جذع مشترك علوم
اجتماعية
فنون
ترجمة عربي فرنسي

21

زينب طبال

Zeyneptebbal@gmail.com

ليسانس

الثانية

معهد الترجمة

L2

إنجليزي

22

طرطاق نسرين يسرى

Tertag28gh@gmail.com

ماستر

األولى

العوم اإلجتماعيةو اإلنسانية

علم النفس

علم النفس العيادي

23

خياطي ليديا أمال

lydia.khiati@gmail.com

ليسانس

الثالثة

جامعة الجزائر 2

معهد الترجمة

24

كسيلة عيسات

kocei96la@gmail.com

ليسانس

الثالثة

كي العلوم اإلجتماعية

علم النفس

تنظيم و عمل

25

هالوي ياسين

yasynhlawyhlawy@gmail.com

ليسانس

الثانية

الثانية

فنون

3

جامعة الجزائر  2ابو القاسم
سعد الله بوزريعة

ترجمة عربي فرنسي
إنجليزي
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26

Beroualzakiasara

Bersara2003@gmail.com

ليسانس

األولى

علوم اجتماعية

12

علوم اجتماعية

27

Khalemdjihane

Sidji.klm@gmail.com

ليسانس

الثانية

علوم اجتماعية

علم النفس

علم النفس

28

خالد بوعافية

khaledbouafia93@gmail.com

ليسانس

الثانية

كلية اللغة العربية

فنون

فنون

29

بروال زكية سارة

Bersara2003@gmail.com

ليسانس

األولى

كلية العلوم االجتماعية

12

اجتماعية

30

بن مسعود لينة

lynabenmessaoud06@gmail.com

ليسانس

الثانية

معهد الترجمة

السنة الثانية

ترجمة إنجليزي عربي

ليسانس

فرنسي

4

جذع مشترك علوم

