
التجارية و علوم التسيير    لية العلوم االقتصادية،ك  

ات الخارجيةنيابة عمادة الكلية المكلفة بالدراسات العليا و البحث العلمي والعالق   
 مناقشة مذكرة الماجستير

 قسم العلوم التجارية، تخصص: تسوي           ق
 مقدمة من طرف الطالب:

 أعراب خالد
 

 الموضوع:  األبعاد التسويقية  للمسؤولية البيئية وانعكاساتها على
تنافسية المؤسسة الصناعية   

-دراسة حالة مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح   -  
 

 اللجنة المناقشة:
ا"أ"          جامعة بومرداس        رئيس محوشين كمال           أستاذ محاضر قس  

رفا منور           أستاذ التعليم العالي              جامعة بومرداس       مش أوسرير  

اممتحن"أ"         جامعة بومرداس        مجاري فاتح              أستاذ محاضر قس  

نة"أ"       جامعة خميس مليانة    ممتح مبكوش كريمة          أستاذة محاضرة قس  

 

وذلك بتاريخ 2015/09/16 على الساعة العاشرة 

 صباحا 

سا 10:00     

 Gبالجناح   01Gبالقاعة 

 

 و الدعوة عامة
 

 

 

 



التجارية و علوم التسيير    كلية العلوم االقتصادية،  

ات الخارجيةنيابة عمادة الكلية المكلفة بالدراسات العليا و البحث العلمي والعالق   
 مناقشة مذكرة الماجستير

 قسم العلوم التجارية، تخصص: تسوي           ق
 مقدمة من طرف الطالبة:

 لرجان وريدة
 

 الموضوع:  أهمية العالق ات العامة في تحسين الصورة الذهنية
للمؤسسة العمومية االدارية   

-  مجموعة من البلدياتدراسة حالة   -   
 

 اللجنة المناقشة:
ئيساعبد المجيد      أستاذ التعليم العالي          جامعة بومرداس           ر أونيس  

مشرفا           3فارس فضيل            أستاذ التعليم العالي          جامعة الجزائر   

اممتحن         3غول فرحات            أستاذ التعليم العالي          جامعة الجزائر   

اممتحن"أ"      جامعة بومرداس          مأستاذ محاضر قس        بن حميدة هشام   

 

وذلك بتاريخ 2015/09/16 على الساعة التاسعة 

 والنصف صباحا 

سا 09:30     

 Gبالجناح   LGبالقاعة 

 

 و الدعوة عامة
 

 



التجارية و علوم التسيير    كلية العلوم االقتصادية،  

ات الخارجيةالعليا و البحث العلمي والعالق نيابة عمادة الكلية المكلفة بالدراسات    
 مناقشة مذكرة الماجستير

 قسم العلوم التجارية، تخصص: تسوي           ق
 مقدمة من طرف الطالبة:

 كحلي المية
 

 أخالقيات التسويق وتأثيرها على سلوك المستهلك النهائي الموضوع: 
  لوالية بومرداسمستهلكي المنتوجات الغذائية الوطنية  دراسة حالة   - 

- 
 

 اللجنة المناقشة:
يسامغاري عبد الرحمان        أستاذ التعليم العالي        جامعة بومرداس        رئ  

 "أ"    جامعة بومرداس       مشرفا  متومي عبد الرحمان         أستاذ محاضر قس

 اممتحنبن عنتر عبد الرحمان       أستاذ التعليم العالي       جامعة بومرداس       

 اممتحن"أ"     المدرسة العليا للتجارة      معدمان مريزق         أستاذ محاضر قس

 

 التاسعة صباحا  على الساعة 17/09/2015وذلك بتاريخ 

سا 09:00     

 

 (Fبقاعة المحاضرات )الجناح 

 

الدعوة عامةو   
 

 

 

 



 

 

التجارية و علوم التسيير    كلية العلوم االقتصادية،  

ات الخارجيةنيابة عمادة الكلية المكلفة بالدراسات العليا و البحث العلمي والعالق   
 مناقشة مذكرة الماجستير

 قسم العلوم التجارية، تخصص: تسوي           ق
 مقدمة من طرف الطالب:

 عزوق رشيد
 

أهميه بحوث التسويق في اتخاذ وتفعيل القرارات   الموضوع: 
 التسويقية

 -  عينة من المؤسسات الجزائريةدراسة حالة   - 
 

 اللجنة المناقشة:
ئيسابن عنتر عبد الرحمان        أستاذ التعليم العالي       جامعة بومرداس       ر  

 عبد المجيد            أستاذ التعليم العالي         جامعة بومرداس      مشرفا  أونيس

 اممتحن      3بومدين يوسف               أستاذ التعليم العالي         جامعة الجزائر 

 اممتحنعليان ندير                   أستاذ التعليم العالي         جامعة بومرداس       

 

 الواحدة زواال على الساعة 17/09/2015يخ وذلك بتار

 سا 13:00   

 

 (Fبقاعة المحاضرات )الجناح 

 

 و الدعوة عامة
 


