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

قائمة الطلبة المشاركين في دورة ( 29جوان )2021
الفوج الخامس :القاعة 05
اسم الدورة

التوقيت

االتصال في مجال العام وكيفية اإلقناع  LE JEU DE BUNKERفي التحميس
لدخول عالم المقاوالتية

من سا  09إلى سا 10.30

المكون
السيد عزي محمد مبارك

استراتيجية الترويج للمشروع ودخول السوق حسب العرض والطالب للتسويق من سا  10.30إلى سا 12.00

السيد جحيج عماد

من سا  13.00إلى سا 14.30

السيد بليق سمير

من سا  14.30إلى سا 15.30

السيدة صبرينة مقراني

االتصال وكيفية استعمال االشهار وصناعة محتوى عبر مواقع االتصال
االجتماعى
تكوين وتطوير مهارات في كيفية تولى القيادة في التسيير
االسم واللقب

البريد االلكتروني

المستوى

السنة

الكلية

القسم

التخصص

الرقم
1

Maamarbesma

Hbelbek@gmail.com

ليسانس

األولى

Facuulte d'arabe

17

Langue arabe

2

Chahrazeddrici

Chahrazeddrici355@gmail.com

ليسانس

الثانية

3

هاللي روزة

rosa.helali@gmail.com

ماستر

األولى

1

كلية اللغة العربية و ادابها
و اللغات الشرقية

جامعة الجزائر 2

قسم اللغة
التركية و

لغة روسية

لغات اجنبية

اسبانية

الروسية
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4

Amireche Rania

amirecherania123@gmail.com

ليسانس

الثالثة

5

قواللرميساء
Meddahyasmin
e
أوكيل إكرام شيماء

koulal.romaissa@gmail.com

ليسانس

الثانية

English
department
اللغات األجنبية

اإلنجليزية

Jmine368@gmail.com

ليسانس

األولى

Foreignlanguages

English

English

oukilchaima53@gmail.com

ليسانس

األولى

اللغات االجنبية

االنجلزية

انجلزية

8

لعوبي سيد احمد

sidahmede.laoubi@gmail.com

ليسانس

الثانية

علم اإلجتماع

علم اإلجتماع

علم اإلجتماع

9

قسيطة فتيحة

kecitafatiha95@gmail.com

ماستر

الثانية

علوم انسانية

10

بلقاسم الهام

jinanjihan97@gmail.com

ماستر

الثانية

علوم انسانية

6
7

العلوم االنسانية

11

زبوج امينة نسرين

a-nessrine.z@hotmail.com

دكتوراه

الثانية

12

Bengherabi
Mohamed Anis

anisvip9999@gmail.com

ليسانس

األولى

واالجتماعية
Sciences
humaines

13

مريم عيساني

Meriem.aissani@univ-alger2.dz

دكتوراه

الثالثة

معهد الترجمة

14

عدة بن عامر نريمان

addabennarimane@gmail.com

ماستر

األولى

العلوم اإلجتماعية

2

Anglais

Linguistics
/

علم مكتبات
والتوثيق
علم المكتبات
والتوثيق

علم االجتماع
Groupe
12
اللغات
الالتينية

علم إجتماع
والديموغرا
فيا

تسيير ومعالجة معلومات
تسيير ومعالجة المعلومات
علم اجتماع تنظيم وعمل
Sciences humaines
عربي إسباني عربي

علم إجتماع التنظيم والعمل
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15

ريحانة سوالمية

Rayhanasoualmia@icould.com

ليسانس

األولى

اللغات الشرقية وادابها

16

BouteldjaNaila
Allamnawelyas
mine

سنة اولى
أدب عربي

أدب عربي

Bouteldja.naila@gmail.com
allam.nawel.yasmine@gmail.co
m

ليسانس

الثالثة

اداب ولغات اجنبيه

لغه انجليزيه

دراسات انجلوساكسونية

ليسانس

الثالثة

اللغات

انجليزي

أنجلوساكسونية

18

عياش مونة

Mouniayache@gmail.com

ماستر

الثانية

العلوم االجتماعية

علم النفس

19

Mansourikawthe
relhasna

Kawtherel.hasna0@gmail.com

ماستر

األولى

Foreignlanguages

20

نورالهدي محاني

noraelhaud@gmail.com

ماستر

األولى

للغة العربية

21

Rima chabani

Rimachabani4@gmail.com

ليسانس

األولى

العلوم االجتماعية

22

Mohammedia
khaoula

mouhammedikhaoula@gmail.co
m

ليسانس

األولى

17

كلية العلوم اإلنسانية و

English
departm
ent
اللغة العربية
جذع مشترك
علوم

اجتماعية

علم النفس عالج سلوكي
معرفي
Linguistics&didacti
أدب معاصر وحديث
جذع مشترك علوم اجتماعية

السنة األولى

علوم إجتماعية

23

فاطمة الزهراء مزيان

fatmazohra230899@gmail.com

ليسانس

الثالثة

لغات أجنبية

لغة إسبانية

لغة إسبانية

24

Malakdjouaibia

Malakmilou99@gmail.com

ليسانس

الثالثة

ابوالقاسم سعد الله

انجليزية

انجلوساكسونية

25

فاتح بوجردة

fhboudjerda@gmail.com

ماستر

الثانية

كلية اللغة العربية وأدآبها

اللغة التركية

واللغات الشرقية

و الروسية

3

اإلجتماعية

لغة تركية
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26

ماضي مروان

madibrown815@gmail.com

ليسانس

الثالثة

علم االجتماع

علم النفس

علم النفس العيادي

27

أسامة بافولولو

O.bafou16@gmail.com

ليسانس

الثالثة

علوم االجتماعية

علم االجتماع

علم االجتماع

28

Makhloufizohra

Sinemhan0feoglu@gmail.com

دكتوراه

األولى

العلوم االنسانية

التاريخ

تاريخ الجزائر الحديث

29

همامي عبد الغني
Talamaleksam
mer

Hamamigano@gmail.com

ليسانس

الثالثة

اللغات األجنبية

لغة انجليزية

Littérature

Talamaleksammer@gmail.com

ليسانس

األولى

Langue étrangère

Première

Italien

30

4

