
                                                            قسم العلوم االقتصادية                               نة             خميس ملياجياللي بونعامة .جامعة     

   األولى الفرع األولالسنة                                     التجارية وعلوم التسييروالعلوم االقتصادية كلية 

 6102/6102للموسم الجامعي  الثانيلسداسي اجدول امتحانات 
 01/10/6102 إلى 12/10/6102من 

 المدرج/القاعة األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ
 BN2-24/2-17-12-11-10-9-8-7-6-5-4 د.كواش زهية علم اجتماع المنظمات 03:67-00:77 70/70/7700األحد 

70المدرج   

 BN2-24/2-17-12-11-10-9-8-7-6-5-4 د.خداوي عبد القادر 2رياضيات  07:77-73:67 70/70/7700الثالثاء

70المدرج   

 BN2-24/2-17-12-11-10-9-8-7-6-5-4 د.الجوزي ذهبية مدخل إلدارة األعمال 03:67-00:77 07/70/7700األربعاء

70المدرج   

 00/70/7700الخميس
 BN2-24/2-17-12-11-10-9-8-7-6-5-4 أ.حمادوش بختة 2إحصاء  73:67-07:77

70المدرج   

 BN2-24/2-17-12-11-10-9-8-7-6-5-4 د.خلفاوي مونية 2إقتصاد جزئي  07:77-73:67 01/70/7700األحد

70المدرج   

 BN2-24/2-17-12-11-10-9-8-7-6-5-4 أ.عمر يوسف عبد الله قانون تجاري  03:67-00:77 00/70/7700اإلثنين

  70المدرج 
 BN2-24/2-17-12-11-10-9-8-7-6-5-4 د.لعريبي محمد 2محاسبة عامة  07:77-73:67 03/70/7700الثالثاء

70المدرج   

 00/70/7700األربعاء
00:77-03:67 

 أ.العمراوي.أ.حمدي. إنجليزية
 أ.محرزي 

4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-24/2-BN2 

70المدرج   

 BN2-24/2-17-12-11-10-9-8-7-6-5-4 رابر معيزي مصطفىأ. إعالم آلي 03:67-00:77 03/70/7700الخميس

70المدرج   

 

 



 
                                                            قسم العلوم االقتصادية                               خميس مليانةجياللي بونعامة .جامعة 

 األولى الفرع الثانيالسنة                                  وعلوم التسييرالتجارية والعلوم االقتصادية كلية 

 6102/6102للموسم الجامعي  الثانيلسداسي اجدول امتحانات 
 03/70/7700 إلى70/70/7700من 

 المدرج/القاعة األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ
-24/1-23/2-23/1-20-19-18-16-15-14-13 د.حفيفي صليحة علم اجتماع المنظمات 03:67-00:77 70/70/7700األحد 

BN1-  77المدرج  

-24/1-23/2-23/1-20-19-18-16-15-14-13 أ.لعمامري  2رياضيات  07:77-73:67 70/70/7700الثالثاء

BN1-  77المدرج  

 07/70/7700األربعاء
00:77-03:67 

جياللي  د.بن حاج مدخل إلدارة األعمال
 مغراوة

13-14-15-16-18-19-20-23/1-23/2-24/1-

BN1-  77المدرج  

-24/1-23/2-23/1-20-19-18-16-15-14-13 د.قاضي نجاة 2إحصاء  07:77-73:67 00/70/7700الخميس

BN1-  77المدرج  

 01/70/7700األحد
-24/1-23/2-23/1-20-19-18-16-15-14-13 د.خبازي  2إقتصاد جزئي  73:67-07:77

BN1-  77المدرج  

-24/1-23/2-23/1-20-19-18-16-15-14-13 أ.عمر يوسف قانون تجاري  03:67-00:77 00/70/7700اإلثنين

BN1-  77المدرج  

-24/1-23/2-23/1-20-19-18-16-15-14-13 د.بناولة حكيم 2محاسبة عامة  07:77-73:67 03/70/7700الثالثاء

BN1-  77المدرج  

-24/1-23/2-23/1-20-19-18-16-15-14-13 أ.مقدم ، سلمان إنجليزية 03:67-00:77 00/70/7700األربعاء

BN1-  77المدرج  

-24/1-23/2-23/1-20-19-18-16-15-14-13 أ.قريشي فاتح إعالم آلي 03:67-00:77 03/70/7700الخميس

BN1-  77المدرج  

 



 
                                                            االقتصاديةقسم العلوم                              خميس مليانةجياللي بونعامة .جامعة 

 األولى الفرع الثالث  السنة                                     التجارية وعلوم التسييروالعلوم االقتصادية كلية 

 6102/6102للموسم الجامعي  الثانيلسداسي اجدول امتحانات 
 03/70/7700 إلى 70/70/7700من 

 المدرج/القاعة األستاذ )ة( المقياس التوقيت التاريخ
-37/2-37/1-36-35-34-32-30-29-28-22 د.الحرتسي علم اجتماع المنظمات 03:67-00:77 70/70/7700األحد 

76المدرج  -38/1-38/2  

-37/2-37/1-36-35-34-32-30-29-28-22 أ.لعمامري  2رياضيات  07:77-73:67 70/70/7700الثالثاء

76المدرج  -38/1-38/2  

-37/2-37/1-36-35-34-32-30-29-28-22 د.خثير محمد مدخل إلدارة األعمال 03:67-00:77 07/70/7700األربعاء

76المدرج  -38/1-38/2  

-37/2-37/1-36-35-34-32-30-29-28-22 د.سعيداني جمال 2إحصاء  07:77-73:67 00/70/7700الخميس

76المدرج  -38/1-38/2  

-37/2-37/1-36-35-34-32-30-29-28-22 د. بزارية امحمد 2إقتصاد جزئي  07:77-73:67 01/70/7700األحد

76المدرج  -38/1-38/2  

-37/2-37/1-36-35-34-32-30-29-28-22 أ.عمر يوسف قانون تجاري  03:67-00:77 00/70/7700اإلثنين

76المدرج  -38/1-38/2  

-37/2-37/1-36-35-34-32-30-29-28-22 د.سفاحلو 2محاسبة عامة  07:77-73:67 03/70/7700الثالثاء

76المدرج  -38/1-38/2  

-37/2-37/1-36-35-34-32-30-29-28-22 أ.محارزي  -أ.حمدي إنجليزية 03:67-00:77 00/70/7700األربعاء

76المدرج  -38/1-38/2  

-37/2-37/1-36-35-34-32-30-29-28-22 أ.قريشي إعالم آلي 03:67-00:77 03/70/7700الخميس

76المدرج  -38/1-38/2  

 
 
 


