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الفوج الرابع :القاعة 04
عنوان الدورة

اسم المكون

التوقيت

السيد جحيج عماد

استراتيجية الترويج للمشروع ودخول السوق حسب العرض والطالب للتسويق من سا  09إلى سا 10.30
االتصال في مجال العام وكيفية اإلقناع  LE JEU DE BUNKERفي التحميس
لدخول عالم المقاوالتية
تكوين وتطوير مهارات في كيفية تولى القيادة في التسيير
االتصال وكيفية استعمال االشهار وصناعة محتوى عبر مواقع االتصال
االجتماعى

الرقم

من سا  10.30إلى سا 12.00

السيد عزي محمد مبارك

من سا  13.00إلى سا 14.30

السيدة صبرينة مقراني

من سا  14.30إلى سا 15.30

السيد بليق سمير

االسم واللقب

البريد االلكتروني

المستوى

السنة

الكلية

1

طالي مريم

meriemtali99@gmail.com

ماستر

األولى

كلية العلوم االجتماعية

القسم
علم االجتماع
و الديمغرافيا

التخصص
علم االجتماع تنظيم و عمل

2

غربي أمينة

aminagharbi990@gmail.com

ليسانس

الثانية

العلوم االجتماعية

ارطوفونيا

ارطوفونيا

3

الطيب مخطاري

mokhtari25041999@gmail.com

ليسانس

الثانية

اللغة العربية وآدابها

فنون

فنون

1
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اللغة العربية وآدابها

4

هشام بن لبيض

Benlabiad.hicham@gmail.com

ليسانس

الثانية

5

Nada belmili

Nadabelmili0@gmail.com

ليسانس

األولى

لغات اجنبية

6

برقاي ليدية

lydia.berkai97@gmail.com

ماستر

الثانية

علوم االجتماعية

علم االجتماع

7

مداح مريم

meddah99meriem@gmail.com

ليسانس

الثانية

علوم اجتماعية

ارفطونيا

ارطفونيا

8

بن لباد إيمان
Djabellasarahha
djer

benlebbad.imane96@gmail.com

ليسانس

الثانية

لغات أجنبية

إنجليزية

إنجليزية

Sarah8hd@gmail.com

ماستر

األولى

العلوم االجتماعية

علم النفس

علم نفس الصحة

10

زينب حمات

zinebhemat23@gmail.com

ماستر

األولى

العلوم االجتماعية

االرطوفونيا

11

Imane
bouguerra

Imanebouguerra162@gmail.com

ليسانس

الثانية

معهد الترجمة

9

واللغات الشرقية والفنون

الفنون

فنون العرض

اولى

لغة إنجليزية

اللغات الشرقية
والجرمانية

علم االجتماع العائلي و

الطفولة و رعاية االجتماعية

علم االعصاب اللغوي
العيادي

عربي فرنسي انجليزي

12

Reguige dina

btsdina13@gmail.com

ليسانس

الثانية

جامعة الجزائر 2

Sociologie

Orthophonie

13

انيس درارني

anisdrareni30@gmail.com

ليسانس

الثانية

العلوم االجتماعية

علم النفس

جذع مشترك

14

مدكور ياسمينة

Yasminepista@gmail.com

ماستر

الثانية

علم اجتماع

تنظيم و عمل

15

صحراوي رانيا سهير

sahraouirania45@gmail.com

ماستر

الثانية

2

العلوم االجتماعية و
الديموغرافيا

اللغات األجنبية

الترحمة

ترجمة

عربي/فرنسي/إنجليزي
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لوغريت فاطمة

loughreit.fatimazahrasarah@gm
ail.com

ليسانس

الثالثة

اللغات االجنبية

لغة انجليزية

دراسات أنجلوساكسونية

aitmerzeg.houda22@gmail.com

ماستر

األولى

لغات أجنبية

اولى ماستر

لسانيات إنجليزية

18

لمين ظرايفية

Draifialamine1209@gmail.com

ماستر

األولى

16

الزهراء سارة
NourelhoudaAit
merzeg

17

جامعة الجزائر  02أبو

القاسم سعد الله كلية اللغة

اللغة العربية

العربية وآدابها واللغات

وآدابها

19

عبد القادر ربيعي

abdourebai209@gmail.com

ليسانس

الثالثة

العلوم االجتماعية

علم النفس

علم النفس العمل والتنظيم

20

عياد عماد الدين

Ayada9251@gmail.com

ليسانس

الثانية

العلوم االجتماعية

علم النفس

علم النفس

21

بن طالب اسماء

Chouchou199005@gmail.com

ماستر

الثانية

علوم إجتماعية

22

محقون أسماء

mahgouna@gmail.com

ليسانس

الثانية

ابو القاسم سعد الله

23

وسيلة سوفطة

Softawassila@gmail.com

ليسانس

األولى
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24

لعيشي عبد المالك
Trif Mohamed
Amine

laichi411@gmail.com

ليسانس

األولى

trifamine1@gmail.com

ليسانس

األولى

الشرقية

سنة ثانية
ماستر
العلوم

اإلنسانية

لسانيات عربية

عالج معرفي سلوكي

علم النفس

واالجتماعية

25
3

علوم انسانية

ا المجموعة 1
العلوم االجتماعية
Langue
Langue étrangère
allemande

علوم انسانية
علوم اجتماعية
Allemand
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26

جالل عبدالرحمان

abdoudjellal1995@gmail.com

ليسانس

الثانية

علوم اجتماعية

27

إبتسام صديقي

bassoseddiki@gmail.com

ليسانس

الثالثة

اللغات األجنبية

28

Hamza chaabi

Hamzachaabi74@gmail.com

ليسانس

الثانية

29

Maria Djerboua

maryadjerboua267@gmail.com

ليسانس

الثانية

Alger 2

30

سمية بلعجوز

Somiabeladjouz@gmail.com

ليسانس

الثالثة

علوم اجتماعية

4

كلية األدابو اللغات
الشرقية

علوم اجتماعية

علم االجتماع

اللغة

دراسات األنجلوساكسونية

اإلنجليزية
قسم اللغة

الروسية
Langues
étrangère
s
علم النفس

لغة إنجليزية
لغة روسية

Traduction
عيادي

