وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي
لكية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلـوم التس ييـر

املومس اجلامعي 2019-2018
قسم العلوم الاقتصادية

ترتيب املقاييس خالل امتحاانت السدايس الاول ابلقسم
التخصص :الثالثـة ل.م.د ليساوس اقتصاد هقذي وبىكي
اليوم

التاريخ

قاعة الامتحان:

التوقيت
الرقم

التخصص :الثالثـة ل.م.د ليساوس اقتصاد كمي
قاعة الامتحان:

عذد الطلبة
الاستار

املقيــاس

املقيــاس

الرقم

التخصص :الثالثـة ل.م.د ليساوس اقتصاد وتسيير املؤسسة
قاعة الامتحان:

عذد الطلبة
الاستار

املقيــاس

الرقم

عذد الطلبة
الاستار

الظبت

 01 09:30-08:00 2019-01-19اطواق ماليت

بضياف عبد الباقي

01

اكخصاد كياس ي

مخسمش عبلت

01

هظسيت املنظماث

دبون عبد اللادز

الاحد

 02 09:30-08:00 2019-01-20ماليت دوليت

عالوي دمحم لحظن

02

هظسيت إجخاذ اللساز

مخسمش عبلت

02

إطتراججيت املؤطظت

دبون عبد اللادز

الاجنين

 03 09:30-08:00 2019-01-21جحليل مالي

عصاوي اعمس

03

طبر ألازاء

جماز عص الدين

03

حبايت املؤطظت

شزكون فازوق

الثالجاء

 04 09:30-08:00 2019-01-22محاطبت البنون

غوالي دمحم بشير

04

بحوث عملياث

دمحم الطيب دويع

04

هظسيت إجخاذ اللساز

دويع الطيب

الازبعاء

 05 09:30-08:00 2019-01-23اكخصاد بنيي

بوخاللت طهام

05

جحليل املعطياث

بن كاهت اطماعيل

05

محاطبت وطنيت

بولسباح غسيب

 06 09:00-08:00كاهون النلد واللسض

عش ي هبيل

06

طسق هميت مطبلت علي الحاطوب

بن كاهت اطماعيل

06

جطبيلاث جحليل البياهاث

بن كاهت اطماعيل

 07 10:15-09:15لغت احنبيت

عالوي دمحم لحظن

07

اهجليزيت

عالوي دمحم لحظن

07

اهجليزيت

عالوي دمحم لحظن

الخميع

2019-01-24

التخصص :الثاهية ماستر اقتصاد كمي
اليوم

التاريخ

قاعة الامتحان:

التوقيت
الرقم

التخصص :الثاهية ماستر اقتصاد هقذي وبىكي
قاعة الامتحان:

عذد الطلبة
الاستار

املقيــاس

املقيــاس

الرقم

عذد الطلبة
الاستار

الظبت

 01 09:30-08:00 2019-01-19هماذج الخواشن العام

موالي لخضس

01

حبايت العملياث املصسفيت و املاليت

كصون دمحم العسبي

الاحد

 02 09:30-08:00 2019-01-20همرحت الظواهس الاكخصاديت

بن كاهت اطماعيل

02

العملياث املصسفيت الدوليت

عالوي دمحم لحظن

الاجنين

 03 09:30-08:00 2019-01-21جحليل املدخالث و املخسحاث

بولسباح غسيب

03

الخدكيم البنيي

صديلي مظعود

الثالجاء

 04 09:30-08:00 2019-01-22حغسافيا اكخصاديت

خليل خميع

04

جحليل املعطياث

دويع دمحم الطيب

الازبعاء

 05 09:30-08:00 2019-01-23منهجيت البحث العلمي

مخلفي امينت

05

حظيير املحافظ املاليت

شماخي بوبىس

 06 09:00-08:00لغت أحنبيت 3

لعمى أحمد

06

لغت أحنبيت 3

لعمى أحمد

 07 10:15-09:15جطبيلاث حاطوبيت

خويلد ابساهيم

07

منهجيت البحث العلمي

لعمى أحمد

الخميع

2019-01-24

وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي
لكية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلـوم التس ييـر

املومس اجلامعي 2019-2018
قسم العلوم الاقتصادية

ترتيب املقاييس خالل امتحاانت السدايس الاول ابلقسم
التخصص :الاولى ماستر اقتصاد كمي
اليوم

التاريخ

قاعة الامتحان:

التوقيت
الرقم

التخصص :الاولى ماستر اقتصاد هقذي وبىكي
قاعة الامتحان:

عذد الطلبة
الاستار

املقيــاس

الرقم

عذد الطلبة
الاستار

املقيــاس

الظبت

 01 11:15-09:45 2019-01-19اكخصاد حصئي معمم

شطيبت شينب

01

الخمويل الدولي

فسوحاث حدة

الاحد

 02 11:15-09:45 2019-01-20الاجصال والخحسيس الادازي

بن طاس ي دمحم الحافظ

02

الاجصال والخحسيس الادازي

بن طاس ي دمحم الحافظ

الاجنين

 03 11:15-09:45 2019-01-21جحليل الظالطل الصمنيت 1

شيخي دمحم

03

جحليل الظياطاث النلديت

شسبي دمحم ألامين

 04 10:45-09:45كاهون محازبت الفظاد

مشسي الحبيب

04

كاهون النلد واللسض

هبيل عش ي

 05 12:00-11:00اهجليزيت

شغاز حمصة

05

اهجليزيت

شغاز حمصة

06

اكخصاد بنيي معمم

بوخاللت طهام

07

الاطواق املاليت الدوليت

شماخي بوبىس

الثالجاء

2019-01-22

الازبعاء

 06 11:15-09:45 2019-01-23جلنياث الاطخلصاء

جماز عص الدين

الخميع

 07 12:00-10:30 2019-01-24اكخصاد كياس ي جطبيلي

خويلد ابساهيم

التخصص :ثاهية علوم اقتصادًة
اليوم

التاريخ

قاعة الامتحان:

التوقيت
الرقم

عذد الطلبة
الاستار

املقيــاس

 01 13:00-11:30الاكخصاد الجصائسي

طويس ي هوازي

 02 14:30-13:30منهجيت البحث

العاحي

الظبت

2019-01-19

الاحد

 03 13:00-11:30 2019-01-20زياضياث املؤطظت

بوخلوة باديع

 04 13:00-11:30حظيير املؤطظت

بن عبد الهادي دمحم منير

 05 14:30-13:30إعالم ألي

واوحت بشير

الاجنين

2019-01-21

الثالجاء

 06 14:00-12:30 2019-01-22إحصاء 3

ميلودي عبد العصيص

 07 12:30-11:30إكخصاد هلدي وأطواق زأض املال

كسيش ي دمحم الاخضس

 08 14:00-13:00اهجليزيت

مخخازة خولت

الازبعاء

2019-01-23

الخميع

 09 14:00-12:30 2019-01-24إكخصاد هلي 1

ووديت يوطف

