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25/01/2022:الوادي  

 

ن سعناو سا الل لطلبة رترص للموسمتقار االساتذة طرف من حة   2022/2023مق

دولية تجارة  تخصص
ا: .1 اخيار تم ال   املواضيع

ح  الرقم املق املوضوع   الطلبة  االستاذ  عنوان

مركيةاالجراءات  01 دودياملعاملتخذةا يالطالبا نذير  بالواديالعر غانية نشو  أ.د س ا شكيمة + ق ا ضياء   ة

ي  نذيرغانيةد.أ  الواديواليةالزراعيةاملنتجاتتصديرمعوقات  02 ا هللا عبد بن + النور عبد اكرة   ب

ة  04 ماركمدير اا يلودور السعيدأ.د  التصديرعميلةس خالد  بوشول ار + قص فيظ ا   عبد

يلودورهالدوالتجاري املع  05 أيمن  السعيدبوشول أ.د  التصديرعمليةس دقة + نافع بن عقبة   كرمادي

االواديالصناعةوالتجارةغرفة  06 جدور رة  السعيدبوشول أ.د  املحليةاملنتجاتترو الز فاطمة ي رمضا + أنفال   جابر

ارجيةالتجارةتطور   07 زائرا اربنكحالةدراسة-ا زائر ا ة  ليلوكيل.د  ي ا ش مسعودي + مروة عبيد   بن

لآليات  09 ارجيةالتجارةتمو زاا محلوس  ...حالةدراسة-رئا زكية ي  د. رضوا ن حس + كروش م الكر   عبد

ارجيةالتجارةاملستخدمةوالوثائقداتناملس  10 ماركحالةدراسة-ا ةا زائر محلوس  ا زكية اكرةمحم  د. ب الياس + وش ب أيوب   د

ة  14 زائر ا البنوك ارجية ا التجارة عمليات ل بنك–تمو حالة مصعب  دراسة با .........  د. + أسامة عون   .................................بن

مركيةالسياسات  17 ..  سعادةوردة.د  للتجارةالعامليةاملنظمةوا + هللا عبد محمد ي   ..............................تجا

ندياالعتماددور   18 لاملس ارجيةالتجارةتمو ارالبنكحالةدراسة-ا زائري ا احميمة  ا خالد عرفات  د. ة صلو + ايمن   السايح

الشعبية الديمقراطية زائرة ا ة ور م   ا
People`s Democratic Republic of Algeria 

العلمي والبحث العا التعليم  وزارة
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

ضر حمة يد الش  الـوادي- جـامـعـة
University ofHamma Lakhdar Eloued 

  

سي ال علوم و ة التجار و االقتصادية العلوم   لية

التجارة العلوم   قسم
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لوضماناتمخاطر  27 ارجيةالتجارةتمو زائرا ليلد  ...حالةدراسة-ا ا عبد دي و ع  . ي هللاغر عبد عون +  

ة  28 ةالديون معا الة-سونلغازمؤسسةاملتع دي.د  الواديو ليلعبدو ينة  ا ص بنونة + اجر   الصايم

ةالسياسةاجراءاتاثر  29 زائرالتجار انعا دي.د  2020-2015املدفوعاتم ليلعبدو يم  ا ابرا دبار + با املع   قرح

زالتجارةوالصناعةغرفدور   30 القادر  الصادراتعز عبد عبيد سليم  د. خديجة + مولود ي ا   صليحة

مركيةاالجراءات  31 دوديةعايملاا الدين  القادرعبدعبيد.د  ا صالح ان بوز + ايمان ش   نت

نلعمليةالتقنيةاالجراءات  35 يالتوط زائرالبن اربنكالحالةدراسة-ا الةا يد.أ  الواديو يم  شامغر ابرا ض + الطيب محمد   مجيدي

نمرافقةوالصناعةالتجارةغرفةدور   37 الطيب  عقبةخض.د  املصدر محمد ي سليما + ن ام محمد   ناصري

مارك  38 اا يالتودور نس عقبة  للمصدر خض محمد  د. مو بن + الفتاح عبد يامة شبن   ال

ونيةاملقاصة  39 اااللك يلودور لعملياتس ناالموالتحو ع  عقبةخض.د  البنوكب محمد يدي ز + اض ر   كحلة

مية  40 أسماء  ليخض.د  التصديرعملياتوالصناعةالتجارةغرفةأ عمارة بن + الدين نصر محمد   برو

وتصدير  41 اد است شركة مشروع: جدوى محمد.د  دراسة .........................................  االسود + سم   غنايم

يمصر :مشروعجدوى دراسة  42 جمر ن  محمداالسود.د  ح أم عزة بن + الدين عالء   عالل

عبور :مشروعجدوى دراسة  44 بوسواك  مكتب امال رفيعة  د. در قو + يل سلس   صوفية

ةاملتصديرإجراءات  48 زائر ا بالوادي–نتجات الورود شركة حالة شوش  دراسة ع افظ ا محمد سفيان  د. و ش + ب ب ا محمد زواري   رزاق

 
ال .2 ياملواضيع ا:لم اخيار   تم

ح  الرقم املق املوضوع   الطلبة  االستاذ  عنوان

يداملتوسطيةاملؤسسةحالةدراسة-الواديواليةالزراعيةاملنتوجاتتصديراجراءات  03     نذيرغانيةد.أ  frigomeditللت

زائرحالةدراسة-الزراعيةالصادراتترقية  08 لطفي  ا مخزومي     أ.د

ارجيةالتجارةخدمةاملستوالوثائقداتناملس  11 ادشركةأوبنكحالةدراسة-ا محلوس  ....وتصديراست زكية     د.

ةمدىتحليل  12 ز اقالوطنيةاملؤسساتجا بمؤسسةدراسة-الدوليةاألسواقالخ سميحة  التمور توض جديدي     أ.
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يئاتدور   13 يذالغاالمنتحقيقاملحليةالفالحيةال عدنان  الوطا ق محر     أ.د

زااملوازي االقتصاد  15 سعادة  رئا وردة     د.

ان  16 زاالتجاري امل يةالشراكةوري ئا     سعادةوردة.د  االورو

زائرالتصديرسياسةوآفاقواقع  19     احميمةخالد.د  ا

لتقنياتتطبيقات  20 ةالبنوكالدوليةالتجارةتمو زائر الال   ا عبد عقيةأ.د     وي

ونيةالتجارةأسواقعننماذجدراسة  21     عقيةالالوي عبدد.أ  اإللك

صصنظام  22 ادا زائراالست هللا  ا عبد عيا     أ.د

ب  الفالاالنتاجصادراتترقيةسبل  23 ذ ع     أ.

زائرالصادراتترقيةمؤسسةخدماتمناالستفادةشروطوآليات  24 املعبدد. ا بال ب     با

نإجراءاتوآليات  25 يالتوط ادشاطالبن املعبد.د  التصديرواالست بال ب     با

مركيةاملستودعاتدور   26 املعبد.د  املحروقاتقطاعخارجالصادراتترقيةا بال ب     با

فتوشبكةالبنكيةاملراسالت  32     لقادراعبدعبيد.د  العامليةالسو

يالتو إجراءات  33 عذاتالفالحيةاملنتجاتتصديرس فتيحة  الوادياملحالطا كحلول     د.

مة  34 زائروالصناعةالتجارةغرفةمسا   املحروقاتخارجالصادراتتنميةبا

  بالواديوالصناعةالتجارةغرفةحالةدراسة

شام ي غر     أ.د

يةاالجراءات  36 نمنوحةاملالتحف نللمصدر زائر يعا يد.أ  املحروقاتخارجالصادراتل     شامغر

ونية  43 االلك التجارة مشروع: جدوى محمد  دراسة االسود     د.

.......:مشروعجدوى دراسة  45 مارك ا لدى معتمد بقاط  وكيل     حناند.

    زكيةمحلوس.د  .......معتمدوكيل:مشروعجدوى دراسة  46

النفايات:مشروعجدوى دراسة  47 تصدير زكية  شركة محلوس     د.

الطلبة1مالحظة: عدد ون ي أن يجب ص.-طالب02- . تر ر تقر ل   ل

يختاالستماراتإليداعاخراجل.2 لم الذين ونارواللطلبة ي ر للقر   09/02/2023يومعنوانا


