
جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
                      كلية             العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

السنة الجامعية :2022/2021

قائمة الطلبة 
القاعة التوقيت التاري    خ األستاذ المقياس الفوج التخصص السنة رقم التسجيل االسم واللقب الرقم

A2 09:30 الثالثاء ي
قاض  spss 2 تسويق خ اوىل ماستر 4431214596 السعدي عمر 1

A2 09:30 الثالثاء ي
قاض  spss 2 تسويق خ اوىل ماستر 4431214595 بوشو  محمد األمي   2

A2 09:30 الثالثاء ي
قاض  spss 2 تسويق خ اوىل ماستر 4431214600 فخار  محمد رفيق 3

A2 10:30 الثالثاء حمادوش ب احصاء 1 3الفرع  االوىل 4431210475 العلياوي اناس 4

A2 09:30 الثالثاء ي
حفيف  علم اجتماع المنظمات 3 4الفرع  االوىل 4431210368 بن زرهودة مريم 5

A2 10:30 الثالثاء عمر يوسف قانون تجاري 10 4الفرع  االوىل بن سليمان نور اسالم 6

A2 10:30 الثالثاء عمر يوسف قانون تجاري 5 4الفرع االوىل 4431210798 بويحي يمينة 7

A2 10:30 الثالثاء عمر يوسف قانون تجاري 3 4الفرع  االوىل 4431210368 بن زرهودة مريم 8

A2 09:30 الثالثاء ي بن ناج  قانون تجاري 1 3الفرع  االوىل 4431210475 العلياوي اناس 9

A2 09:30 الثالثاء ي بن ناج  قانون تجاري 9 3الفرع االوىل 4431210082 ي
جياش  حناش  10

A2 09:30 الثالثاء ي بن ناج  قانون تجاري 1 3الفرع  االوىل 4431210158 ديالم روميسة 11

A2 11:30 االثني   بن لشهب ي
 
ون التسويق االلكتر تسويق الثالثة مكي أحمد  12

A2 10:30 االثني   خلفاوي ي اتيح  التسويق االستر تسويق الثالثة مكي أحمد  13

A2 09:30 الثالثاء ي
ر
دحمان زنان تسويق دوىلي تسويق الثالثة مكي أحمد  14

A2 10:30 بن حاج الطاهرالثالثاء قانون المنافسة تسويق الثالثة مكي أحمد  15

A2 09:30 االربعاء بن عناية تحليل قواعد البيانات تسويق الثالثة مكي أحمد  16

A2 09:30 االربعاء سعيد منصور مدخل الدارة االعمال 1 3الفرع  االوىل 4431210475 العلياوي اناس 17

A2 09:30 االربعاء سعيد منصور مدخل إلدارة األعمال 5 3الفرع  االوىل 4431210519 ي
فاروق قاض  18

A2 09:30 االربعاء سعيد منصور مدخل إلدارة األعمال 1 3الفرع  االوىل 4431210554 ي
عماروش لطف  19

امتحانات تعويضية
السداسي الثاني قسم العلوم التجارية


