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10:00 -09:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

المشرف

الرئيس

الممتحن

04

فالح ع الرزاق

05

لعزالي عائشة

هدلي خولة

06

خدة ياسر

تومي نور الدين

محاسبة و تدقيق

07

نزاي بشرى

خالص فيروز

تسيير الموارد البشرية

د .بناولة حكيم

08

قدار نادية

قصاد هجيرة

تسيير الموارد البشرية

د .سعيد الطيب

د .حواسني صليحة

09

منصور أيوب

ادارة أعمال

د .فرحي محمد

د .خثير محمد

د .سعيد منصور

10

عيوز أنيسة

بوناقة فتيحة

اقتصاد التأمينات

د .حفيفي صليحة

د .واكلي كلتوم

د .بن حاج جياللي مغراوة

خواتمي بوخاتم سليم

قوجيل عبد القادر

ادارة أعمال

د .مجبر محمد

د .أحمد بن يحيى الربيع د .دحمان عبد القادر

BN1
BN2

بودومي ع الرحمان ادارة أعمال

لجنة المناقشة
د .شيشة نوال

د .غيدة فلة

د .روالمي ع الحميد

اقتصاد نقدي و بنكي

د .اليفي محمد

د .مدادي عبد القادر

د .بوزيان الرحماني جمال

د .بلحمدي سيد علي

أ.د بن عناية جلول

د.بغدادي بالل

د .بكوش كريمة

د .فرعون امحمد
د .حواسني يمينة

11:00 -10:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

03

ازيان زكرياء

مداني بوعالم

تسيير الموارد البشرية

د .عبد القادر خداوي

د .غيدة فلة

د.زنني فريدة

04

معروف عرايبي أمين

رحراح عبد القادر

تسويق الخدمات

د.شيشة نوال

د .بناولة حكيم

د .تبري يوسف

05

عبادة نعيمة

حمري ف الزهراء

اقتصاد نقدي و بنكي

د .روالمي ع الحميد

د.عبد اهلل الحرتسي

د .بغدادي بالل

06

بن احمد كبير

ستاتوة رشيد

محاسبة و تدقيق

د .بلحمدي سيد علي

د .توبين علي

د .مجبر محمد

07

بوتوشنت محمد أمين ريام حسام شعيب

تسيير الموارد البشرية

د .بكوش كريمة

د .حواسني صليحة

د .بومازونة كريم

ادارة أعمال

أد .خثير محمد

د .فرحي محمد

د .زوبير محمد

اقتصاد و تسيير المؤسسة

د .بن عيشوبة رفيقة

د .صدقاوي صورية

د .حفيفي صليحة

اقتصاد و تسيير المؤسسة

د .فرعون امحمد

د.لعريبي محمد

د.بوكدرون يوسف

د .قرينو حسين

د .سعيد منصور فؤاد

د .مادي محمد ابراهيم

د .الجوزي ذهبية

د .مقراب سارة

د .السعيدي ف الزهراء

معزوزة زهية

08

رحمون سعاد

09

العابد حورية

10

مجاهدي وليد

زبوج عبد القادر

BN1

تامر سعيد

قرينو محمد

ادارة أعمال

BN2

بن نواعي مليكة

بن عيشوبة عائشة

اقتصاد و تسيير المؤسسة

التوقيت القاعة

12:00 -11:00

الطلبة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

الممتحن

04

خالص سف الدين

محمودي عد الرشيد

محاسبة و تدقيق

أد .بن عناية

د .سعيد منصور

د .شيشة نوال

05

بن زهودة محمود

حوات أبو بكر

محاسبة و تدقيق

د .بلحمدي سيد علي

د .مادي محمد ابراهيم

د.توبين علي

06

عبدو حنان

عبدي سليمة

اقتصاد نقدي و بنكي

د .زروقي نسرين

د.فرعون امحمد

د .بغدادي بالل

07

طوايبية محمد

طوهاري خير الدين

تسيير الموارد البشرية

د .بوكدرون يوسف

د .سعيد الطيب

د .بوزيان الرحماني جمال

08

فرحي محمد

قويدر جلول سيد احمد اقتصاد نقدي و بنكي

د .ناصر المهدي

د.خثير محمد

د.بن عيشوبة رفيقة

09

برامي فايزة

بوغار غنية

اقتصاد التأمينات

د .حفيفي صليحة

د .بن حاج جياللي مغراوة

د .خلفاوي مونية

10

عقون أحمد شكيب

كنوش عبد الرحمان

ادارة أعمال

د .واكلي كلتوم

د .صدقاوي صورية

د .أقنيني عقيلة

BN1

حساني حمزة

أحمد كروش

تسيير الموارد البشرية

د.أحمد بن يحيى الربيع

د .ساحل محمد

د .مجبر محمد

BN2

بوتوشنت محمد

قاضي مصطفى

اقتصاد و تسيير المؤسسة

د .الجوزي ذهبية

د .مقراب سارة

د .السعيدي ف الزهراء

13:00 -12:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص
محاسبة و تدقيق

لجنة المناقشة
المشرف
أد .بن عناية جلول

الرئيس

الممتحن

د .ظريف عبد اهلل

د.بغدادي بالل

04

سعادو عبد القادر

د .حواسني صليحة

د .شيشة نوال

05

مرزوقي سميرة

آيت حسين سوالف

د .بوزيان الرحماني

د .عبد القادر خداوي

د .بوكدرون يوسف

06

سعادو الحاج

شقور موسى

اقتصاديات التأمين

د .سعيد الطيب

د .بلحمدي سيد علي

07

بن حركات بالل

بن زينة أحمد

ادارة أعمال

د .بومازونة كريم

د  .مادي محمد ابراهيم

08

بن حاج أحمد عقيلة

حجيج عائشة

ادارة أعمال

أد .خثير محمد

د .قرينو حسين

09

بلعيد عقيل فايزة

شاوشي فاطمة

ادارة أعمال

د .بكوش كريمة

د .بناولة حكيم

د .روالمي عبد الحميد

10

حادق أمين

تسيير الموارد البشرية د .واكلي كلتوم

د .كواش زهية

د .حفيفي صليحة

BN1

مصابيح مراد

أوناصر عبد القادر

ادارة أعمال

د .عبد اهلل الحرتسي

د .ناصر المهدي

د.توبين علي

BN2

باتو محمد

خيار جمال الدين

محاسبة و تدقيق

د .ساحل محمد

د .أحمد بن يحيى الربيع

د .مجبر محمد

اقتصاد نقدي و بنكي د .زروقي نسرين

التوقيت

القاعة

14:00 -13:00

04

الطلبة

المشرف

الرئيس

الممتحن

اقتصاد نقدي و بنكي

د .شيشة نوال

د .ظريف عبد اهلل

د .زروقي نسرين

05

حرب ايمان

بوعشة نسرين

تسيير الموارد البشرية

د .سعيد منصور

أد .بن عناية

د .زمالة عمر

06

ريحان المهدي

فريدي محمد

ادارة أعمال

د .بوكدرون يوسف

د .بومازونة كريم

د.بوزيان الرحماني

07

بوبكر الجياللي

بركي عثمان

اقتصاد و تسيير المؤسسة

أد.خثير محمد

د .بلحمدي سيد علي

د .لعمامري ع القادر

08

سفال سارة

ملوك حيرة

تسيير الموارد البشرية

د .واكلي كلتوم

د .خلفاوي مونية

د .بن حاج جياللي مغراوة

09

مكي سليمة

شوط صليحة

اقتصاد نقدي و بنكي

د .اليفي محمد

د .بن شريف مريم

د .ساحل محمد

10

مداني ابراهيم

أحمد يحيى بن شرقي

محاسبة و تدقيق

د .بزارية امحمد

د.ناصر المهدي

د .بن عيشوبة رفيقة

اقتصاد و تسيير المؤسسة

د .مقراب سارة

د .مسعودي نادية

د .الجوزي ذهبية

BN1
BN2

عبدات عبد الحق كبان رابح

التخصص

لجنة المناقشة

عتو مريم

التوقيت

القاعة

15:00 -14:00

04

الطلبة

التخصص

المشرف

الرئيس

الممتحن

د .سعيد الطيب

د .عبد القادر خداوي

د .زمالة عمر

05

طوهاري بالل

البرادعي محمد

تسيير الموارد البشرية

د .بوكدرون يوسف

د .فرعون امحمد

د .بناولة حكيم

06

حاج أوسيف فايزة

حسني خيرة

اقتصاد التأمينات

أد بن عناية جلول

د .شيشة نوال

د .سعيد منصور فؤاد

07

مبدوع مراد

ضامن أحمد

اقتصاد نقدي و بنكي

د .توبين علي

د .خثير محمد

د.تبري يوسف

08

فارس فتيحة

ملوكي فاطمة

اقتصاد التأمينات

د .حفيفي صليحة

د .كواش زهية

د .بن حاج جياللي مغراوة

09

فرج ليلى

بلطرش مريم

اقتصاد نقدي و بنكي

د .اليفي محمد

د .مجبر محمد

د .بن شريف مريم

10

حدوش سهام

اقتصاد و تسيير المؤسسة

د .مقراب سارة

د .خلفاوي مونية

د .مسعودي نادية

BN1
BN2

عيسى بختاش كريم محمد بوزيان هشام ادارة أعمال

لجنة المناقشة

16:00 -15:00

التوقيت

الطلبة

القاعة

التخصص

لجنة المناقشة
المشرف

الرئيس

04

بوصوفي نور الدين

كمرشو مصطفى

تسيير الموارد البشرية

د.بغدادي بالل

أد بن عناية جلول

د .زمالة عمر

05

براهيمي لحسن

بن عمارة محمد

اقتصاد نقدي و بنكي

د.بكوش كريمة

د .بناولة حكيم

د.زروقي نسرين

06

عيساوي سعيدة

جوابي يسمينة

محاسبة و تدقيق

د.بلحمدي سيد علي د.توبين علي

07

عقيل أسماء

كراش سهام

اقتصاد التأمينات

08
09
10
BN1
BN2

د .حفيفي صليحة

د .بن حاج جياللي مغراوة

الممتحن

د.مجبر محمد
د .مقراب سارة

