
  MIFMA ( 2018 /2019)الخاصة بالمخبر   السادسةورشة العمل  

لطلبة  بالنسبة  الدكتوراهعرض المواضيع المسجلة في األطروحة الخاصة بورشة العمل السادسة برنامج

  النقود و المؤسسات المالية في المغرب العربي" المسجلين في الدكتوراه  على مستوى المخبر

 صباحا تخصص بنوك 09.00   وتوقيت بالنسبة الحصة األولى  2019 /05 /20تاريخ العرض يوم 

(السنة الثالثة )و تأمينات   

 إسم الطالب تاريخ المحدد المشرف

د بن بوزٌان دمحم.أ  20/05/2019  بن دٌمة نسرٌن  

 مناقري نور الدٌن.د. أ
20/05/2019  

 عالم أسماء

سنوسً قوٌدر.د  20/05/2019  
 زناخً فوزٌة

 صباحا تخصص 11.00    توقيت بالنسبة للحصة الثانية 2019 /05 /20تاريخ العرض يوم 

(السنة الثانية )محاسبة مالية وتدقيق المالي   

 إسم الطالب تاريخ المحدد المشرف

بن لدغم فتحً. د  20/05/2019  عمامرة دمحم العٌد 

سعٌدانً دمحم. د  20/05/2019  بن منصور أسماء 

مرٌنً سمٌة. د  20/05/2019  صنهاجً هبة 
 

 تحت إشراف اللجنة العلمية

 
 الحصة األولى 

  د شعٌب بغداد
     الحصة الثانٌة

 

 د مناقر نور الدٌن 

برودي نعٌمة. د سعٌدانً دمحم .  د   

بن خالدي نوال. د بوغرارة بومدٌن . د   

شنٌنً موسى. د ٌلس شاوش فاطمة . د   

 
 .ألنه سوف ٌكون هناك تقٌٌم للطالب و تقرٌر خاص به مع التنقٌط  . حضور الطلبة ضروري وإجباري : مالجظة هامة 

. 

 مدٌر المخبر                                                                                                             

 

 



  MIFMA ( 2018/2019) السادسة الخاصة بالمخبر ورشة العمل

لطلبة  بالنسبة  الدكتوراه المواضيع المسجلة في األطروحة الخاصة بعرض برنامج ورشة العمل السادسة

النقود و المؤسسات المالية في المغرب العربي" المسجلين في الدكتوراه  على مستوى المخبر  

 صباحا           09.00توقٌت بالنسبة الحصة األولى    2019 /05 /22 تاريخ العرض يوم 

(السنة الثالثة )  تخصص بنوك و تأمٌنات   

 إسم الطالب تارٌخ المحدد المشرف

مناقري نور الدٌن.د  
22/05/2019  

 حاج سلٌمان ربٌعة 

بن لدغم فتحً. د  
22/05/2019  

 بن عزة إكرام 

طاولً مصطفى كمال. د  
22/05/2019  

 مصطفاي منال 

 

 صباحا             11.00    توقيت بالنسبة للحصة الثانية 2019 /05 /22تاريخ العرض يوم 

(السنة الثانية )بنوك و تأمٌنات تخصص       

 إسم الطالب تارٌخ المحدد المشرف

برودي نعٌمة . د  
22/05/2019  

 دكار حفصة

شٌبً عبد الرحٌم . د  
22/05/2019  

 حوباد مرٌم

22/05/2019 غربً ناصر . د  ٌونس خدٌجة 

 

 تحت إشراف اللجنة العلمية

 
 

 الحصة األولى 

د بزاوٌة دمحم.أ   
     الحصة الثانٌة

 

د بوثلجة عبد الناصر.أ  

غربً ناصر صالح الدٌن. د بن لدغم فتحً. د   

مرٌنً سمٌة. د زغودي احمد. د   

حلٌمً وهٌبة. د طالب بن دٌاب اسمهان. د   
 

 .ألنه سوف ٌكون هناك تقٌٌم للطالب و تقرٌر خاص به مع التنقٌط  . حضور الطلبة ضروري وإجباري : مالجظة هامة 

 مدٌر المخبر                                                                                                             

 



  MIFMA ( 2018/2019)الخاصة بالمخبر  السادسةورشة العمل 

ة لطلب الدكتوراه بالنسبة  المسجلة في األطروحةبرنامج ورشة العمل السادسة الخاصة بعرض المواضيع

النقود و المؤسسات المالية في المغرب العربي" المسجلين في الدكتوراه  على مستوى المخبر  

 صباحا           09.00توقٌت بالنسبة الحصة األولى    2019 /05 /27تاريخ العرض يوم  

(السنة الثالثة )تخصص اقتصاد قٌاسً و مالً    

 إسم الطالب تارٌخ المحدد المشرف

زٌرار سمٌة.د  
27/05/2019  

 بن دهٌنة مرٌم

شٌبً عبد الرحٌم. د  
27/05/2019  

 العٌاطً جهٌدة 

شكوري سٌدي م . د  
27/05/2019  

 دحاوي عربٌة سعاد 

بوثلجة عبد الناصر.د.أ   
27/05/2019  

 سٌدي ٌخلف أنٌسة

 صباحا             11.00    توقيت بالنسبة للحصة الثانية 2019 /05 /27تاريخ العرض يوم 

(السنة الثانية )اقتصاد قٌاسً و مالً تخصص     

 إسم الطالب تارٌخ المحدد المشرف

بوثلجة عبد الناصر.د.أ   
27/05/2019  

 بن بختي سيف الذين

د بن بوزٌان دمحم .أ   
27/05/2019  

 بوليلة هاجر

غربً ناصر. د  27/05/2019  دنوني زوليخة 

 تحت إشراف اللجنة العلمية

 
 

 الحصة األولى 

  د جناس مصطفى .أ
     الحصة الثانٌة

 

 د بن بوزٌان دمحم .أ

 زروقً وسلٌة . د جمعة زكرٌاء . د

 زٌرار سمٌة. د كٌفانً شهٌدة. د

 لعجاج فاطمة الزهراء. د بلحرش عائشة . د

 
 .ألنه سوف ٌكون هناك تقٌٌم للطالب و تقرٌر خاص به مع التنقٌط  . حضور الطلبة ضروري وإجباري : مالجظة هامة 

 مدٌر المخبر                                                                                                          

 



  MIFMA ( 2018/2019)العمل السادسة الخاصة بالمخبر ورشة 

ة لطلب الدكتوراه بالنسبة  المواضيع المسجلة في األطروحةبرنامج ورشة العمل السادسة الخاصة بعرض 

النقود و المؤسسات المالية في المغرب العربي" المسجلين في الدكتوراه  على مستوى المخبر  

 صباحا            09.00توقٌت بالنسبة الحصة األولى    2019 /05 /29تاريخ العرض يوم  

 (السنة الثانٌة )تخصص اقتصاد قٌاسً و مالً 

  المركز الجامعً مغنٌة 

 إسم الطالب تارٌخ المحدد المشرف

ساهد عبد القادر . د  29/05/2019  حساٌن اسماء  

داودي دمحم . د  29/05/2019  كدروسً نور الهدى 

شكوري سٌدي دمحم . د  29/05/2019  حسٌنً حمٌدة  

  صباحا11.00    توقيت بالنسبة للحصة الثانية 2019 /05 /29تاريخ العرض يوم 

(السنة الثانية )اقتصاد قٌاسً و مالً              تخصص     

 إسم الطالب تارٌخ المحدد المشرف

شٌبً عبد الرحٌم . د  29/05/2019  الحملٌلً سناء  

مكٌدش دمحم . د  29/05/2019  واسطً اسماء  

شٌبً عبد الرحٌم. د  29/05/2019  هواري علً  

 

 تحت إشراف اللجنة العلمية

 
 

 الحصة األولى 

  د كرزابً عبد اللطٌف.أ
     

 الحصة الثانٌة
 

 د بوهنة علً  .أ

 سعٌدي خدٌجة  . د شٌبً عبد الرحٌم  . د

 كرزابً دنٌا . د عبد الحق بن عمر . د

 برٌكسً إٌمان . د دٌش فاطمة الزهراء . د

 
 .ألنه سوف ٌكون هناك تقٌٌم للطالب و تقرٌر خاص به مع التنقٌط  . حضور الطلبة ضروري وإجباري : مالجظة هامة 

    مدٌر المخبر                                                                                              

       


