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 البريد

 

 

0202 جانفي الوادي في :                                                  

 

 

 تخصص تسويق صتقارير التربعناوين قائمة 
 

 

 املىضىععىىان  لبتطال املشرف  ألاصخاذ الركم

   ي في املؤصضاث الجسائريتوورواكع صياصت املىكع الالكت بهى عبد الجبار - د.بن بردي خىان  01

 صىالح أخميمه اشىاق - د.بن بردي خىان  02

 وي هاريمان عبد الل -

 -دراصت خالت -بىالًت الىادي  ضياخت الصحراويتدور مدًريت الضياخت في جىميت ال

 كعلت مروي - د. بن بردي خىان  03

 هبيخه وضرين-

 -خالت  دراصت-صضاثخماعي للمؤ أهميت الدضىيم عبر مىاكع الخىاصل الاج

 ركيعت خليمت - عيم ر عبد الىدفرو أ.د. 04

 روق طىيل ش-

 جدليل املسيج الدضىيلي للمؤصضت الخدميت 

 خفص ي صىاء - أ.د.دفرور عبد الىعيم  05

 عبلت رزيم -

 -ت دراصت خال-الاجصاليت  ألاهدافجلييم دور مضدشاري السبائن في جدليم 

 -دراصت خالت -غلف والخبيين في الترويج للمىخجاث الر دو  دهان جخبى عبلاط م-  د الرزاقد.كرام عب 06

 

 شعبيةالجمهورية الجسائرية الديمقراطية ال
People`s Democratic Republic of Algeria 

 لبحث العلميوا ة التعليم العالي ار وز 
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

 الـوادي-حمة لخضر  الشهيد جـامـعـة
University ofHamma Lakhdar Eloued 

 
 العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير  كلية

 سم العلوم التجارية ق
 تسويق ص: صتخ
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 ني صعد خضي-

 الىىي لطيفت - د. عباس ي بىبكر  07

 مباركي صميت -

 -لىادي دراصت خالت مؤصضت اجصاالث الجسائر با-العلكاث مع السبائن  إدارةفعاليت 

 مدمد مصطفىبن طالب - د. بىبكر عباس ي  08

 بىخىيت مدمد-

 -اجصاالث الجسائر بالىادي اصت مؤصضت در -ضىيليت الالكتروهيت مخطلباث هجاح الاجصاالث الد

 الصغير عبد اللادر - الشاهد عبد الحكيم د.  09

 هاصر مدمد خشاوي -

 -اجصاالث الجسائر راصت خالت د-جدًدة للمؤصضتبدىث الدضىيم في جطىير املىخجاث ال ور د

 دو صفاء - عبد الحكيم هد د,الشا 10

 عروم راضيت -

 -دراصت خالت مؤصضت اجصاالث الجسائر -يج الترويجي للمؤصضت املس  جدليل
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 عناوين تقارير التربص المتبقية 

 

 

 -ت دراصت خال-ًت الىادي دور غرفت الصىاعت الخلليدًت في الترويج للضياخت الصحراويت بىال  د.بن مير مدمد الطيب  04

  دراصت خالت- ويج للمىخجاثالالكترووي في التر إلاعلندور  د.بن مير مدمد الطيب  05

 -دراصت خالت - ا ت صياخت واصفار وكال إلوشاءحضىيليت جدوي دراصت   ألاصىد د.مدمد 06

 -دراصت خالت -فىدق صياحي  إلوشاءدراصت جدوي حضىيليت   ألاصىدد. مدمد  07

 -دراصت خالت -مىخجاث الفىادق  يميعيت في حضى باهمت اللىي المض د. بالحبيب عبد الكامل  08

 - دراصت خالت-رفيت حضىيم مىخجاث الصىاعت الخلليدًت والح عبد الكامل  بد. بالحبي 09

 واكع الدضىيم الركمي في املؤصضاث الضياخيت  ىاطف ع د. عيشىش 10

املضتهلك النهائيائي لدي ر على مراخل اللرار الش ىاصر املسيج الترويجي في الخأثيردور ع  دور  الشاهد الياش أ.د. 01 . 

ا في خلم امليزة الخىافضيت للمؤصضتهظام املعلىماث الدضىيليت ودوره أ.د.الشاهد الياش  02 . 

السبىن ملىخج املؤصضت ءملسيج الخىزيعي في والدور ا دور ا د. الشاهد الياش أ. 03 . 
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 يت في املؤصضاث الجسائر وي واكع اصتراجيجيت الترويج الالكترو  د. عيشىش عىاطف  11

 


