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 الطلبة
 الموضوع 

مكان   التوقيت  التاريخ  اللجنة
 ممتحنا رئيسا  مشرفا  المناقشة

 عوينة خولة
 عبيد صفية

في المنشئات الفندقية واقع اإلشراف الداخلي 
دراسة حالة الفنادق المصنفة في والية  الجزائرية

 قسنطينة

هروم .أ  
 عز الدين

  شرابي.د
 عماد الدين

  جغلوف.أ
  ثلجة نوال

الخميس 
2/6/2016  

  27ق  سا 13.15 12.00

زينب د.أ دور القطاع السياحي في تنمية اإلقتصاد الوطني زغادي إيمان
 حوري

بوجعدار .د.أ
 خالد

ناجي بن .د
  حسين

/5/6األحد
2016  

  25ق  سا 10.30-11.45

 بولخبوط السعيد فارس
 صحراوي محمد أمين

التسويق السياحي و دوره في تفعيل قطاع السياحة 
2025ألفاق   

شريط . د.أ
  عثمان

 عطيوي.د
 سميرة

جمال .د
  معتوق

اإلثنين 
6/6/2016  

  8م  سا 12.00-13.15

 ميهوبي رملة
 صوالحي أمينة

في تنشيط السياحة  اإلستراتيجية الترويجية و درورها
 الداخلية في الجزائر

شريط . د.أ
  عثمان

بوحادرة . أ
 عبد الكريم

بن براهم . أ
  خديجة

اإلثنين 
6/6/2016  

  8م  سا 10.30-11.45

 بولعسلراضية
 هداجي سميحة

آليات حجز تذاكر الطيران لدى وكاالت السياحة 
دراسة حالة نوميديا قسنطينة –األسفار و  

حمممنصوري.د
  د الشريف

بن موفق . د
 سهيلة 

بوعزيز . أ
  نسرين

 األحد
5/6/2016  

  7م  سا 10.30-11.45

 خوجة جمال الدين
 ربيع هشام

حالة  –دراسة تحليلية لمكونات سوق السياحة 
 قسنطينة

 منصوري.د
  حمد الشريفم

شريط . د.أ
 عثمان

عطيوي .د
  سميرة

اإلثنين 
6/6/2016  

  6م  سا 10.15- 9.00

 بن زغدة عليمة
 زعيمش خديجة

أثر إستخدام نظم المعلومات على أداء المنشآت 
 السياحية

 منصوري.د
  حمد الشريفم

بن ميلي .أ
 رضا

زهيوة عبد .د
  الكريم

  األحد
5/6/2016  

  7م  سا 13.30-14.45
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  بوكروششرافالدين
 بوصمد بالل

أهمية العالقة بين الجودة و السعر في تحسين أداء 
 المنشأة السياحية

 منصوري.د
  حمد الشريفم

عزيزي . أ
 ندير

بن براهم . أ
  خديجة

اإلثنين 
6/6/2016  

  9م  سا 12.00-13.15

 طلحة ابتسام
 سحالي مروة

منصوري .د أسس اإلدارة الحديثة للمطاعم الفندقية دراسة حالة
  حمد الشريفم

شرابي . د
 عماد الدين

بن موفق . د
  سهيلة

/5/6األحد
2016  

  7م  سا 10.15- 9.00

 طوبال نرجس
 صيد زكرياء

 -الخدمات اإللكترونية في المؤسسات الفندقية  واقع 
 -دراسة حالة فنادق قسنطينة

بن محمد .د
  هدى

زهيوة عبد . د
 الكريم

عزيزي .أ
  ندير

الخميس 
2/6/2016  

  25ق  سا 13.30-14.45

 مدادي نادية
 يخلف سميرة

اإلعالن اإللكتروني كوسيلة لتحقيق التنافس في 
 المنظمة السياحية

فاطمة .أ
الزهراء 
 جموعي

بن ميلي .أ
 رضا

بوعزيز .أ
  نسرين

  األحد
5/6/2016  

  7م  سا 12.00-13.15

 رزقوممحمد زين الدين
 بلهادف عبد الرحمان

 -دور وكاالت السياحة و السفر في تعزيز السياحة 
 دراسة حالة البرنامج السياحي

بن موفق 
 سهيلة

عطيوي . د
 سميرة 

شرابي .د
  عماد الدين

اإلثنين 
6/6/2016  

  22ق  سا 10.30-11.45

دور مراكز التدريب الرياضي في تفعيل السياحة  حيمر مريم
الرياضية المحلية دراسة حالة مركز التدريب 

 الرياضي

عطيوي . د
  سميرة

بن مالك . أ  العابد لزهر.د
  عمار

  األحد
5/6/2016  

  9م  سا 12.00-13.15

 عبد الليشآمنة
 زروقي رقية

حالة - السياحية دراسة في المؤسسة المشتريات  إدارة
 -فندق

  جغلوف.أ  زرمان توفيق.أ
 ثلجة نوال

 

اإلثنين   طلبة أميرة. أ
6/6/2016  

  23ق  سا 10.30-11.45

  25ق  سا 13.15-12.00  األحدناجي بن . دبوجعدار .د.أمحمد األمين .أ ةقطاع  السياحياس التنافسية في محاولة ق زبوشييعقوب



  
  2016-2015 :السنة الجامعیة                    ریة وعلوم التسییر                                                                                                كلیة العلوم االقتصادیة والتجا

  قسم علوم التسییر
  المذكرات مكتب تسيير

 لجان مناقشة مذكرات الماستر تخصص:تخصص إقتصاد و تسيير سياحة
 

بن عاشور عبد 
 الرؤوف

  5/6/2016  حسين خالد  فياللي

 بن قويرح ضحى مايا
بن قويرح ضحى 

 ميساء

محمد األمين .أ إدارة عالقات الزبون في الوكاالت السياحية
 فياللي

قريشي محمد .د
 الصالح

شاوي .أ
  محمد سفيان

  األحد
5/6/2016  

  24ق  سا 13.30-14.45

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 


