جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

قسم علوم التسيير

السنة الجامعية2017-2016 :

برنامج المداوالت 2017-2016
اليوم
االثنين 19

جوان 2017

االثنين 19

جوان 2017

التوقيت
11.00-8.00

القاعة

المستوى

األساتذة المعنيون

السداسي

بومجان عادل-عاللي مليكة-محمدي رشيد-بن بريكة الزهرة-بن صوشة رياض-حوحو فطوم-زوزو عبد اهلل-

209

 2 L GESTالثالث

11.00-8.00

210

 1 M MSاألول

11.00-8.00

211

 1 M ENTاألول

رحال سالف -يحاوي مفيدة-اقطي جوهرة -غربي وهيبة -جدي وناسة -شرون رقية -روينة عبد السميع.

14.00-11.00

209

 2 L GESTالرابع

بومجان عادل-جودي سامية-مدوكي يوسف -فالتة ليامين -رماني احمد -صيفي وليد-بن بريكة الزهرة-بن

14.00-11.00

210

 1 M MSالثاني

بعيسي سامية -بن ساهل وسيلة -رحال سالف -يحياوي مفيدة -ربيع مسعود -بوزيان راضية -يخلف سلوى.

14.00-11.00

211

 1 M ENTالثاني

 -شرون رقية -زوزو عبد اهلل –غضبان حسام الدين -غربي وهيبة -ربيع مسعود -قاسمي دنيا -يخلف سلوى.

خان احالم -معاليم سعاد-العابدي دالل -قريشي محمد-شنافي نوال -فالتة ليامين -شرون رقية -جبيرات

سناء -بن شعبان مفيدة-عاشور فلة.

بن ساهل وسيلة -جودي سامية -يحياوي مفيدة -غوفي عبد الحميد -غربي وهيبة -بن نولي زرزور.

صوشة رياض-حوحو فطوم-قشاري يسمينة-نور الدين دالل -محمدي رشيد  -جيجخ فائزة-عواس فاطمة-
جيجخ سعاد -روينة عبد السميع.
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جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

قسم علوم التسيير

السنة الجامعية2017-2016 :

التاريخ

التوقيت

القاعة

المستوى

األساتذة المعنيون

السداسي

الثالثاء 20

11.00-8.00

209

 3 L MAGالخامس

غضبان حسام الدين -رايس وفاء -دالي علي لمياء -معاليم سعاد -حجازي اسماعيل.

جوان 2017

11.00-8.00

210

 3 L GRHالخامس

جبيرات سناء-خان احالم -مناصرية اسماعيل -حجازي اسماعيل -فالتة ليامين -بن نولي زرزور -زير صبرينة.

11.00-8.00

211

 1 M MRHاألول

موسي سهام -زير صبرينة -حجازي اسماعيل -غربي وهيبة – داسي اسماعيل -بن نولي زرزور.

الثالثاء 20

209 14.00-11.00

 3 L MAGالسادس

رايس وفاء -شين فيروز-جبيرات سناء-قريشي محمد -شنافي نوال -معاليم سعاد -جدي وناسة-مناصرية اسماعيل.

جوان 2017

210 14.00-11.00

 3 L GRHالسادس

غضبان حسام الدين -بوروبة فهيمة-صولح سماح -قريشي محممد -شنافي نوال -مناصرية اسماعيل -جدي وناسة-

االربعاء21

جوان 2017

فطوش سمية.

211 14.00-11.00

 1 M MRHالثاني

خان احالم -بوروبة فهيمة -طاهري فاطمة الزهراء –مهني اشواق – حجازي اسماعيل – ربيع مسعود – زروق سهام-

209

 2 M GRHالثالث

بوروبة فهيمة – لقطي جوهرة -جيجخ فائزة -خير الدين جمعة – موسي سهام – روينة عبد السميع.

11.00-8.00

210

 2 M GSOالثالث

11.00-8.00

211

 2 M ENTالثالث

11.00-8.00

212

 2 Mالثالث
+ AUDITالرابع

11.00-8.00

+الرابع
+الرابع
+الرابع

بن عطية حسيبة – كريد اسيا

شين فيروز -رحال سالف – جودي سامية – غضبان حسام الدين – حبة نجوى – برني لطيفة – شيشون بوعزيز.
بن بريكة عبد الوهاب – رماني احمد – قشوط الياس – يزغش كميليا – بن صوشة رياض.
قايد احمد نور الدين – شناي عبد الكريم – بن عيشي بشير -طاهري فاطمة الزهراء – براهيمي سمية– مناصرية

اسماعيل.

بسكرة في 2017-06-12 :
رئيس القسم
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