الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Mohamed KHIDHER -Biskra
جامعة محمد خيضر بسكرة
Faculté des Sciences Économiques, Commerciales
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
et des Sciences de Gestion
قسم علوم التسيير
Département des Sciences de Gestion

برنامج المناقشة ليوم األربعاء 31 :ماا  2017تخصص فحص محاسبي
الحصة

القاعة

لجنة المناقشة

الطالب
المشرف

الرئيس

المناقش

08.45-08.00

309

موساوي ايمان

عامر الحاج

قطاف نبيل

بوسكار ربيعة

08.45-08.00

310

ديلخ محمد

شناي عبد الكريم

سعيدي عبد الحليم

كحول صورية

08.45-08.00

311

خواري سميرة

قحموش سمية

العمري أصيلة

بركات ربيعة

09.45-09.00

309

بن عيسى ابتسام

عامر الحاج

كحول صورية

العمري أصيلة

09.45-09.00

310

حدانة نذير

دبابش محمد نجيب

بوسكار ربيعة

بركات ربيعة

09.45-09.00

311

معمري خليدة

قحموش سمية

سعيدي عبد الحليم

قطاف نبيل

10.45-10.00

309

اللك خلود

عامر الحاج

بركات ربيعة

سعيدي عبد الحليم

10.45-10.00

310

مرغاد عبد القادر

شناي عبد الكريم

قطاف نبيل

العمري أصيلة

10.45-10.00

311

معمري عالء الدين

قحموش سمية

كحول صورية

بوسكار ربيعة

11.45-11.00

309

سنوسي كوثر

زعرور نعيمة

جوامع إسماعيل

قايد احمد نور الدين

11.45-11.00

310

الهادي سميرة

كردودي سهام

نوبلي نجالء

زاوي صورية

11.45-11.00

311

بلعمري نور الهدى

بن عيشي عمار

دبابش محمد نجيب

غضاب رانية

12.45-12.00

309

بوستة بدرة

زعرور نعيمة

غضاب رانية

نوبلي نجالء

12.45-12.00

310

صيفية سمية

كردودي سهام

قايد احمد نور الدين جوامع إسماعيل

12.45-12.00

311

عبد الرحماني ثورية

بن عيشي عمار

زاوي صورية

13.45-13.00

309

بن محمد انفال

زعرور نعيمة

قايد احمد نور الدين دبابش محمد نجيب

دبابش محمد نجيب

13.45-13.00

310

حيدوسي عزيز

كردودي سهام

غضاب رانية

نوبلي نجالء

13.45-13.00

311

حاجي شريفة

بن عيشي بشير

جوامع إسماعيل

زاوي صورية

قـــسم علـــوم التسيـير

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Mohamed KHIDHER -Biskra
جامعة محمد خيضر بسكرة
Faculté des Sciences Économiques, Commerciales
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
et des Sciences de Gestion
قسم علوم التسيير
Département des Sciences de Gestion

برنامج المناقشة ليوم الخميي 01واا  2017تخصص فحص محاسبي
الحصة

القاعة

لجنة المناقشة

الطالب
المشرف

الرئيس

المناقش

08.45-08.00

309

تناني علي

طاهري فاطمة الزهراء

عباسي صابر

قطاف عقبة

08.45-08.00

310

بلعيد الطيب

قايد احمد نور الدين

شناي عبد الكريم

حسيني ابتسام

08.45-08.00

311

فريحي محسن

دبابش محمد نجيب

معاليم سعاد

بروبة الهام

09.45-09.00

309

زنودة ايمان

عباسي صابر

حسيني ابتسام

معاليم سعاد

09.45-09.00

310

بوزير رميساء

قايد احمد نور الدين

بروبة الهام

طاهري فاطمة الزهراء

09.45-09.00

311

رحمة العيفة

دبابش محمد نجيب

قطاف عقبة

شناي عبد الكريم

10.45-10.00

309

القهري آية

عباسي صابر

شناي عبد الكريم

بروبة الهام

10.45-10.00

310

بلحاج مروة

قايد احمد نور الدين

قطاف عقبة

معاليم سعاد

10.45-10.00

311

مراوي رشيدة

دبابش محمد نجيب

حسيني ابتسام

طاهري فاطمة الزهراء

11.45-11.00

309

قريرة مروة

عامر الحاج

نوبلي نجالء

غضاب رانية

11.45-11.00

310

رماضنة عصام

العمري أصيلة

جوامع اسماعين

زاوي صورية

11.45-11.00

311

حمداوي ايوب

سعيدي عبد الحليم

قحموش سمية

زعرور نعيمة

12.45-12.00

309

بن عروس رحيمة

عامر الحاج

زعرور نعيمة

جوامع اسماعين

12.45-12.00

310

حاجي عصام

العمري اصيلة

غضاب رانية

قحموش سمية

12.45-12.00

311

رواحنة عماد الدين

زاوي صورية

سعيدي عبد الحليم

نوبلي نجالء

13.45-13.00

309

عيساوي دنيا

عامر الحاج

قحموش سمية

زاوي صورية

13.45-13.00

310

رجيمي يعقوب

العمري أصيلة

نوبلي نجالء

زعرور نعيمة

13.45-13.00

311

كلفالي الطيب

سعيدي عبد الحليم

جوامع اسماعين

غضاب رانية

قـــسم علـــوم التسيـير

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Mohamed KHIDHER -Biskra
جامعة محمد خيضر بسكرة
Faculté des Sciences Économiques, Commerciales
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
et des Sciences de Gestion
قسم علوم التسيير
Département des Sciences de Gestion

برنامج المناقشة ليوم اللبب 03واا  2017تخصص فحص محاسبي
الحصة

القاعة

لجنة المناقشة

الطالب
المشرف

الرئيس

المناقش

08.45-08.00

309

ميحي صفاء

بركات ربيعة

بعيسي سامية

بن عيشي بشير

08.45-08.00

310

لحلوحي سعاد

كحول صورية

بروبة الهام

كردودي سهام

08.45-08.00

311

بلعابد عصام

قطاف نبيل

بوسكار ربيعة

عامر الحاج

09.45-09.00

309

عماري سالف

بركات ربيعة

قطاف نبيل

بروبة الهام

09.45-09.00

310

الرميلي ايوب

كحول صورية

بن عيشي بشير

بوسكار ربيعة

09.45-09.00

311

سوفلي محمد االمين

حسيني ابتسام

كردودي سهام

بعيسي سامية

10.45-10.00

309

زعبوبي سامية

بعيسي سامية

بركات ربيعة

قطاف نبيل

10.45-10.00

310

علوج خليل

بروبة الهام

حسيني ابتسام

كردودي سهام

10.45-10.00

311

منيعي رحيمة

عامر الحاج

بوسكار ربيعة

كحول صورية

11.45-11.00

309

بن جلول عائشة

قحموش سمية

جوامع اسماعين

معاليم سعاد

11.45-11.00

310

مجنح خلود

العمري أصيلة

دبابش محمد نجيب

قطاف عقبة

11.45-11.00

311

موسى محمد يزيد

سعيدي عبد الحليم

زعرور نعيمة

عامر الحاج

12.45-12.00

309

خواري سمية

قحموش سمية

معاليم سعاد

زعرور نعيمة

12.45-12.00

310

بن عمر يوسف

العمري أصيلة

سعيدي عبد الحليم

جوامع اسماعين

12.45-12.00

311

بوبيدي مبروك

قطاف عقبة

عامر الحاج

دبابش محمد نجيب

13.45-13.00

309

فرحي الهام

قحموش سمية

قطاف عقبة

سعيدي عبد الحليم

13.45-13.00

310

حربي عز الدين

العمري أصيلة

دبابش محمد نجيب

معاليم سعاد

13.45-13.00

311

فرحي رانيا

جوامع اسماعين

جودي محمد رمزي

زعرور نعيمة

قـــسم علـــوم التسيـير

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Mohamed KHIDHER -Biskra
جامعة محمد خيضر بسكرة
Faculté des Sciences Économiques, Commerciales
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برنامج المناقشة ليوم ااالح  04واا  2017تخصص فحص محاسبي
الحصة

القاعة

لجنة المناقشة

الطالب

الرئيس

المناقش

المشرف
08.45-08.00

309

بوخلوف فائزة

كردودي سهام

بن عيشي عمار

شناي عبد الكريم

08.45-08.00

310

لعروسي عبد المنعم

تومي ميلود

بركات ربيعة

حسيني ابتسام

08.45-08.00

311

دوحة مليكة

زعرور نعيمة

قطاف نبيل

بروبة الهام

09.45-09.00

309

سليمان سمية

كردودي سهام

شناي عبد الكريم

حسيني ابتسام

09.45-09.00

310

رهوة محمد رمزي

غضاب رانية

بروبة الهام

نوبلي نجالء

09.45-09.00

311

احفيظ فاطمة الزهراء

زعرور نعيمة

بركات ربيعة

بن عيشي عمار

10.45-10.00

309

حميداتو مبروك

زعرور نعيمة

كردودي سهام

شناي عبد الكريم

10.45-10.00

310

سالم فائزة

بن عيشي عمار

بركات ربيعة

حسيني ابتسام

10.45-10.00

311

يوسف زرارقة

زاوي صورية

بروبة الهام

غضاب رانية

11.45-11.00

309

زهير بورنان

نوبلي نجالء

طاهري فاطمة الزهراء

قايد احمد نور الدين

11.45-11.00

310

بلحافي فاطمة الزهراء

زاوي صورية

عباسي صابر

بن عيشي بشير

11.45-11.00

311

منصر سامية

تومي ميلود

حسيني ابتسام

بوسكار ربيعة

12.45-12.00

309

مكاوي هناء

نوبلي نجالء

قايد احمد نور الدين

عباسي صابر

12.45-12.00

310

صبطي لخظر

روينة عبد السميع

بن عيشي بشير

طاهري فاطمة الزهراء

12.45-12.00

311

بوزوايد عائشة

زاوي صورية

بوسكار ربيعة

حسيني ابتسام

13.45-13.00

309

حمادي فاطمة

زاوي صورية

طاهري فاطمة الزهراء

بن عيشي بشير

13.45-13.00

310

ساكر عمر

نوبلي نجالء

بن عيشي عمار

قطاف عقبة

13.45-13.00

311

جزار صليحة

قايد احمد نور الدين

عباسي صابر

جودي محمد رمزي

قـــسم علـــوم التسيـير

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Mohamed KHIDHER -Biskra
جامعة محمد خيضر بسكرة
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برنامج المناقشة ليوم ااالنيي  05واا  2017تخصص فحص محاسبي
الحصة

القاعة

لجنة المناقشة

الطالب
المشرف

الرئيس

المناقش

08.45-08.00

309

بوزيد خديجة

نوبلي نجالء

بن عيشي عمار

زاوي صورية

08.45-08.00

310

شيتر سهام

رحال سالف

عباسي صابر

سعيدي عبد الحليم

08.45-08.00

311

بن ياية مسعودة

شرون رقية

بن عيشي بشير

قطاف عقبة

09.45-09.00

309

مسعودي محمد البشير طاهري فاطمة الزهراء

قطاف عقبة

بن عيشي عمار

09.45-09.00

310

بن ثامر سعدية

سعيدي عبد الحليم

عباسي صابر

زاوي صورية

09.45-09.00

311

بودوح بالل

شنشونة محمد

بن عيشي بشير

نوبلي نجالء

10.45-10.00

309

شرقي بدر الدين

بلوفي عبد الحكيم

زاوي صورية

بن عيشي بشير

10.45-10.00

310

قسمية شكيب

سلطاني محمد رشدي

جودي محمد رمزي

عباسي صابر

10.45-10.00

311

علية كريمة

عامر الحاج

شناي عبد الكريم

نوبلي نجالء

قـــسم علـــوم التسيـير

